
 

Press Release 

Japonské způsoby moderní recyklace 

Praha, 22. května 

V pondělí 5. června proběhne v Praze přednáška pana Yonemury (Pia Corporation), japonského odborníka 
na strukturu architektonických objektů, který pohovoří o novém způsobu recyklace a přeměny předmětů. 

Poté, co bylo Tokio zvoleno dějištěm olympijských her v roce 2020, se Japonsko pustilo do renovace a 
přestavby sportovních stadiónů a hal. V porovnání s některými zeměmi se v Japonsku při stavbě budov 
musí počítat se zemětřesením a dalšími přírodními katastrofami, a proto jsou často budovy starší sto let 
určeny k demolici. Místo toho aby byly renovované a přestaveny na nové. Tímto dojde k demolici mnoha 
sportovišť i stadionů, ke kterým mají sportovní fanoušci nostalgický vztah se spoustou krásných 
vzpomínek a bohužel tyto vzpomínky zmizí společně s budovami. 

Yonemura společně se svým týmem klade důraz na uchování těchto vzpomínek a lidských pocitů a při 
demolici objektů se soustřeďuje na přeměnu materiálů na nové a hledá možnosti jejich dalšího využití. 
Nejedná se ovšem o klasický druh recyklace materiálu (např. přeměna kamene na cement apod.), ale o 
přeměnu a recyklaci objektů při zachování jejich duše a odkazu minulosti pro budoucí generace. Této 
technice recyklace se věnuje ve svém projektu RE:MEMBER, jehož hlavním cílem je podpořit společnost a 
regiony, a proto jsou výdělky z tohoto projektu opět vráceny zpět do oběhu.  

 
Specifika tohoto projektu: 
1. U recyklovaného objektu je nutné přihlížet k jeho minulosti a k lidským citům, které do nich byly 

vloženy. 
2. Nejedná se o klasickou recyklaci, např. PET lahví, ale v rámci recyklace předmětů během projektu 

RE:MEMBER dochází ke generaci zisku, který je potom použit na podporu sportovních či uměleckých 
aktivit a tím dochází k další podpoře společnosti. Takto vznikl nový styl moderní recyklace. Tento způsob 
recyklace výrazně přispívá k revitalizaci regionů a jeho obyvatel a také při projektu hojně využívá lokální 
pracovní sílu. 
 

Podrobné informace o přednášce najdete níže 
＊＊＊Přednáška s názornou ukázkou＊＊＊ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spiritual recycling: Přeměna starých objektů na nové za pomoci tradičních řemesel s důrazem na 
zachování jejich duše. 

Datum konání：5. června 2017 (pondělí) 15:00-16:30 (po přednášce následuje recepce) 

Místo konání：Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Dům ABF  (Václavské nám. 833/31) 

Přednášející：Shuji Yonemura (Pia Corporation) 

Pořadatel：Velvyslanectví Japonska v České republice 

Vstup zdarma 

Registrace do 30. května na této e-mailové adrese: jicc@ph.mofa.go.jp.   

(Zašlete své jméno a název společnosti či organizace) 
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Anotace přednášky: 

Přednášející Yonemura Shuji, který se věnuje japonskému konceptu mottainai, v této přednášce představí 
svůj projekt RE:MEMBER, v němž se zabývá oživováním a recyklováním starých věcí a dává jim nový život v 
jiné podobě. Koncept mottainai je velice proslulý po celém světě. Pan Yonemura tento koncept aplikoval 
na staré historické budovy, když revitalizoval budovu tokijského hotelu Okura či Hlavní olympijský stadion 
v Tokiu, přičemž dekonstrukcí starých předmětů a recyklace starého dosáhl přeměny v nové objekty a 
tímto zachoval důležité objekty minulosti pro budoucí generace v nové formě. V minulosti Japonsko 
používalo unikátní způsoby recyklace a také zde existovaly rozmanité techniky tradičních řemesel. 
Yonemura v této přednášce promluví o projektu RE:MEMBER, představí nové způsoby recyklace, o kouzlu 
japonského tradičního řemesla a to vše ilustruje na konkrétních objektech.  

 
Bio přednášejícího 
Yonemura Shuji 
ředitel oddělení pro nové obchodní příležitosti, Pia Corporation Live Creative. 
V roce 2006, poté co opustil své zaměstnání ve velké finanční společnosti, založil Yonemura společnost 
zabývající se novými technologiemi a novými energiemi, kterou v roce 2013 prodal německé 
farmaceutické společnosti. Ve stejném roce vstoupil do společnosti Pia Corporation, kde pracoval na 
projektu RE:MEMBER, který se zabýval přeměnou starého na nového a pracoval např. na Hlavním 
olympijském stadionu v Tokiu, Yokohama Areně, Kulturním centru Musashino, Kyushu University. 
 
Velvyslanectví Japonska v České republice 
Maltézské náměstí 6, 118 01, Praha 1 
Web: http://www.cz.emb-japan.go.jp/itprtop_cs/index.html 
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