
Dámy, nezabúDajme na svaDobnú 
výbavu!

V minulosti zohrávala svadobná výbava nevesty 
významnú úlohu pre jej ďalší praktický život. Dnes 
sa na túto tradíciu už viac-menej zabudlo. Troška 
inak na ňu spomína Simona Janišová, mladá 
absolventka bratislavského ateliéru keramiky 
VŠVU, vo svojej magisterskej diplomovej práci. 
Ako sama vyjadruje, táto zvyklosť v jej podaní 
nadobúda novú intímnu až ironickú podobu. 
Glory Box – kolekciu keramických a porceláno-
vých objektov na pomedzí dizajnu a umenia tvoria 
držiaky na šperky v podobe série mužských figúr, 
ktoré sú autorkinou osobnou poctou mužom. 
No posúďte sami, nebrali by ste takýchto fešákov 
ihneď domov? 
www.simonajanisova.sk

jeDna alebo Dve…  
láska na prvý pohľaD!

Máme radi priestor. Priestor zbytočne nezahltený 
vecami. Niekedy, alebo možno aj často sa tomu 
nedá vyhnúť a vtedy si situácia vyžaduje inteligent-
né riešenia. Ak sú tieto riešenia spojené s vtipom 
a nápadom, máme ich o to radšej. Ak sa k tomu 
pridá vizuálna príťažlivosť a kvalitný výrobný ma-
teriál, zamilovaniu sa na prvý pohľad odolávame 
len veľmi ťažko. Pri stoličke Wooduo od Jany 
Černej, absolventky pražskej VŠUP, nás Amorov 
šíp zasiahne veľmi presne. Šetrí priestor a je vždy 
pripravená rozložiť sa na dve samostatné. Názov 
projektu „Vše, co se vám hodí, (nejen) když 
přijde návštěva“, v rámci ktorého bolo verejnosti 
predstavené aj svetlo Cheers! a bábovková forma 
Sladkých šestnáct, je teda viac ako výstižný. 
www.dade.cz

Štýlová „autorská uniforma“

Príkladom, ako výborne a neošúchane môže 
fungovať spojenie vizuálnej komunikácie, grafic-
kého dizajnu a módy, je český projekt Oldschool. 
Stoja za ním Hana Vaňátková, Adam Uchytil 
a Pavel Brejcha. Ich pilotná kolekcia odevov, obuvi 
a doplnkov je inšpirovaná školskými uniformami 
a tzv.„starou školou“. Samotní autori svoju tvorbu 
popisujú ako minimalistický basic. Ak v móde 
hľadáte zvršky, ktoré podporia vašu jedineč-
nosť, slobodu a individualitu, k tomu máte radi 
jednoduchosť a kvalitné vypracovanie, ste tu na 
správnej adrese! 
www.oldschoolweb.cz

lampa z hliny

Považujete keramiku za tradičný materiál, 
s ktorým už nič nové, nieto ešte niečo neočaká-
vane nápadité, nevymyslíte? Presne o opaku vás 
presvedčí jeden z našich najúspešnejších dizajné-
rov, profesor na akadémii dizajnu a umenia ECAL, 
tvoriaci vo švajčiarskom Lausanne, Tomáš Kráľ. 
Práve tradícia, z ktorej veľakrát vychádza a ktorú 
sebaistým spôsobom pretvára do sviežich, 
jednoduchých a inovatívnych riešení objektov, 
charakterizuje v spojení s remeselnou zručnosťou 
asi najviac jeho tvorbu. Dôkazom tohto umenia 
je nová séria stolových lámp rôznych veľkostí, 
vytvorená z červenej keramiky, príznačne nazvaná 
Terracotta. Pri pohľade na ne sa nedokážete 
ubrániť myšlienke, že zvolený výrobný materiál 
a jeho výsledná forma sú v dokonalej symbióze 
a nie je úplne jasné, čo autora napadlo ako prvé… 
tvar alebo surovina, z ktorej je vytvorený? 
www.tomaskral.ch

Dizajnové vychytávky
na hrane umenia

luxus DneŠka

Drevopilinové dosky, kartón, polienka dreva, to 
všetko sú materiály, z ktorých by ste asi nábytok 
označovaný ako luxusný a dizajnový prvoplánovo 
neočakávali. Avšak popredný český ateliér Jiřího 
Pelcla vás vyvedie z omylu, pretože tieto zdanlivo 
obyčajné, no časom preverené materiály použil 
úplne zámerne. Jeho tak trocha experimentálna 
kolekcia nábytku na pomedzí dizajnu a umeleckej 
inštalácie s názvom Luxury Dwelling mala svoju 
svetovú premiéru v apríli v Galerii Grosseti na 
Salone del Mobile v Miláne. V Čechách bude 
verejnosti predstavená koncom septembra v praž-
skom Centre súčasného umenia DOX a okrem 
kartónovej pohovky, knižnice z polienok a vázy 
bude doplnená o niekoľko úplne nových kusov, 
ako napr. lampa, stolík, či večné kresielko.
www.pelcl.cz

letím!

Ilúzia verzus realita, aj tak by sa dal popísať 
projekt japonského dizajnového štúdia h220430. 
Balloon Bench, alebo tak trochu levitujúca pohov-
ka, ktorej tvorcovia sa dali inšpirovať francúzskym 
filmom z roku 1953 „Le Ballon Rouge”. Je to 
bláznivé, ale je to tak, teda skoro tak. Pohovka 
vznášajúca sa nad zemou s pomocou nafúknu-
tých balónikov. To je ilúzia, ktorú sa podarilo 

dosiahnuť dokonalou imitáciou nafúknutých 
balónikov – v skutočnosti však šikovne a stabilne 
pripevnených k stropu. Šnúrky balónikov, na 
ktorých visí sedák z prešívanej kože, tvoria veľmi 
pevné lanká a navyše môžete balóniky rozsvietiť, 
takže o dokonalú rozprávkovú atmosféru máte 
postarané. Už sa len posadiť a dať sa unášať 
vznešenými pocitmi.
www.h220430.jp
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