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ROZPÁRANÉ MYŠLIENKY
HOLON: Odhaüovanie budúcich možností
Jedna z myšlienkovo najpodnetnejších «dizajnových persón» súêasnosti, 
kurátorka a vykladaêka trendov Lidewij Edelkoort pripravila pre dizajnér-
ske múzeum v izraelskom Holone výstavný projekt «Gathering». V pre-
myslenej koncepcii sústredila práce súêasných dizajnérov, ktorí reflektu-
jú témy tradiêných domácich zruêností – pletenia, plisovania, háêkovania, 
šitia, skladania êi peêenia – v kontexte vyspelých technológií. Li Edelkoort 
hovorí: «Stali sme sa ‹rozpáranou› spoloênosČou, ktorá trpí pretrvávajú-
cou sociálno-ekonomickou krízou. Aj vóaka nej sme príliš uzavretí v ego-
centrizme. Nastáva však êas sceüovania, združovania aj obnovy tkaniny 
spoloêenských vzČahov; êas spätného ‹zošívania› individuálnych možností 
v ‹patchworku› schopnom absorbovaČ šoky okolitého sveta.»

Projekt «Gathering» potrvá v izraelskom Design Museum Holon 
do 25. októbra 2014. Jeho súêasČou je paralelná výstava experimentálnych 

odevov «132 5. Issey Miyake». dmh.org.il, edelkoort.com

Digitálna generácia
Londýnsko-tokijská formácia N&R Foldings (teda 
dizajnéri Rodrigo Solórzano a Naoki Kawamoto) 
je oêividne zamilovaná do geometrie. Ako inak si 
vysvetliČ jej autorské portfólio bohaté na trojuhol-
níky zložitých priestorových foriem? Najnovšie 
sa môže pýšiČ kabelkou «Distortion», konštruo-
vanou ako digitálne premyslená sekvencia siete 
mnohostenu. «Skrivenie» si osvojila brašnárska di-
vízia Bao Bao odevného domu Issey Miyake, kto-
rá – podobne ako N&R Foldings – vychádza zo 
starobylej tradície japonských skladaêiek origami. 

nandrfoldings.com, baobaoisseymiyake.com
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Dúhová púČ
Vrstevnatú asambláž svojich objektov pripravili 
holandskí dizajnéri Stefan Scholten (1972) a Caro-
le Baijings (1973) pri príležitosti medzinárodného 
festivalu «Design Parade 9». Prijali pozvanie pozo-
ruhodnej inštitúcie Villa Noailles vo francúzskom 
Hyeres, aby vhodnú príležitosČ využili pre mini-
retrospektívu svojho pastelovo vyfarbeného diela.

Výstava «Over the Rainbow» potrvá 
do 28. septembra 2014. 

villanoailles-hyeres.com, scholtenbaijings.comDvojitá expozícia
Montrealský fotograf Nicolas Ruel sa už niekoüko 
rokov venuje svojmu kolosálnemu cyklu «8 se-
kúnd». Vo veükorozmerných fotografiách prináša 
nevšedné portréty známych miest od New Yor-
ku cez Paríž až po Tokio. V obsiahlych záberoch 
zachytáva prepletené štruktúry ich architektú-
ry, svetla, üudských i priemyselných fragmentov. 
éasový názov cyklu odkazuje k experimentálne-
mu spôsobu fotografovania, ktorý si Nicolas na-
trénoval. Osem sekúnd je totiž rýchlosČ uzávier-
ky pri dvojitom exponovaní s rýchlym otoêným 
pohybom. Výsledkom tejto autorskej techniky je 
prekrytie dvoch záberov tak, že fotografia získa 
sugestívny húbkový rozmer.

Fotografa Nicolasa Ruela zastupuje v Európe galéria 
Seine 51. V Severnej Amerike je «ustajnený» 

v montrealskej Galerie de Bellefeuille. 
seine51.com, debellefeuille.com
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Remeslo má zlaté dno
Veütrh Tendence sa stáva dôležitou platformou 
pre súêasné umenie a remeslo. Tovar z dreva, skla 
alebo keramiky, ktorý vznikol na spojnici me-
dzi úžitkovým umením a moderným dizajnom, 
predstavia devätnásti úêastníci programu «Ta-
lents». Ich práce ilustrujú nespochybniteüný fakt, 
že interpretované remeslo sa stáva êoraz obüúbe-
nejším žánrom súêasnej tvorivej prevádzky.

Prehliadka «Talents» je súêasČou veütrhu spotrebné-
ho tovaru Tendence. Uskutoêní sa od 30. augusta 

do 2. septembra 2014 na výstavisku Messe Frankfurt. 
tendence.messefrankfurt.com

2
Domov, sladký domov

Štyri chalúpky so sedlovou strechou obsadia poêas 
jedného z najdôležitejších dizajnérskych poduja-
tí – septembrového festivalu dizajnu v Londýne – 
Trafalgarské námestie. Pôjde o vlajkovú inštaláciu 
festivalu «Landmark Projects», ktorú v aktuálnej 
edícii zastreší inovatívna «pohostinská» spoloênosČ 
Airbnb. London Design Festival oslovil s témou 
«A Place Called Home» štyroch vychytených ná-
vrhárov – Jaspera Morrisona, Patternity, Raw Ed-
ges a Studioilse –, aby v chalúpkach zhmotnili svo-
je osobné vízie êi interpretácie domova.

Londýnsky festival dizajnu sa uskutoêní 
od 13. do 21. septembra 2014. 

londondesignfestival.com, airbnb.com
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Mladý obal
Pohüad na víČazné návrhy medzinárodnej súČa-
že «Mladý obal», ktorej sa túto jar zúêastnilo vyše 
700 študentov a dizajnérov do 30 rokov zo 43 kra-
jín sveta, napovedá, že súêasnému mladému di-
zajnu dominuje návrhárske uvažovanie s  prehúbe-
ným environmentálnym rozmerom. Ekologické 
motívy podnietili už samotní zadávatelia súČaže, 
keó jej 19. roêník vypísali s hravou témou «Take 
Away». Prvé miesto za biodegradovateünú nádobu 
na jedlo si odniesol Michal Marko z Univerzity To-
máša BaČu v Zlíne. mlady-obal.cz

PRÁCA ŠûACHTÍ
VARŠAVA: Ministerská rada 

Architekti z poüského ateliéru FAAB aktuálne dokonêili vizuálne výrazný projekt «Monumental Moderni-
ty». Jeho náplĀou bola rekonštrukcia sídla Ministerstva práce a sociálnych vecí vo Varšave a motívom rozví-
janie inštitucionálnej otvorenosti smerom k verejnosti. Autori zároveĀ priznávajú, že sa pomocou interiéro-
vých prostriedkov pokúsili intenzifikovaČ, zviditeüniČ, no zároveĀ demystifikovaČ vládnu moc ministerstva. 
Dôležité pre nich bolo, aby sa projekt (financovaný z verejných zdrojov) udržal v mantineloch triezveho, 
funkêného a «esteticky solidárneho» uvažovania. Rekonštrukcia sa dotkla zmeny dispoziêného usporiada-
nia. Vstupná hala s arkádami je vóaka veükorysému použitiu skla otvorená voünému pohybu, splýva s foye-
rom i s nadväzujúcimi konferenênými miestnosČami. Dominuje signálna štátna farebnosČ: êerveno-biele blo-
ky dopúĀa elegantná êierna a diskrétna sivá farba v kultivovanom tónovom akorde. faab.pl

Suprematizmus: vstupná hala poüského 
Ministerstva práce a sociálnych vecí vo Varšave 

pripomína výtvarné práce avantgardných umelcov 
zo zaêiatku 20. storoêia.



ZÁHRADNÁ SLÁVNOSċ
QUEBEC: Festival 

«Jardin de Métis»
Medzinárodný záhradný festival v kanadskom Quebe-
cu vznikol v roku 2000 s cieüom rozvinúČ tvorivé prie-
niky súêasného vizuálneho umenia, architektúry, krajin-
ného dizajnu a záhradníêenia. Aktuálny 14. roêník sa už 
môže pýšiČ prívlastkom «najdôležitejšie sektorové podu-
jatie v Severnej Amerike». Experimentálne záhradné in-
tervencie festivalu «Jardin de Métis» v Reford Garden 
si návštevníci môžu vychutnaČ do 28. septembra 2014.

Rozsiahly záhradný komplex Reford Garden sa nachádza na 
nábreží Rieky svätého Vavrinca. Pred vyše 30 rokmi 
ho založila Elsie Reford a dnes sa radí k najkrajším 

severoamerických záhradám. refordgardens.com
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Jet set
Mladuêká letecká spoloênosČ VistaJet, 
ktorá v zmysle stratosférickej kvality, štý-
lu aj servisu vyniká v odvetví prepycho-
vej aviatiky, oslavuje desaČ rokov úspe-
chu. Pri tej príležitosti vydala oêarujúcu 
publikáciu «VistaJet: Ilustrovaný príbeh» 
plnú obrázkov nezameniteüného Jeana-
-Philippa Delhomma. Kniha zachytáva 
küúêové motívy spoloênosti a jej nezadr-
žateüný rast: êoraz viac verných zákazní-
kov oceĀuje jej avantgardný biznis model 
šitý na mieru individuálnym požiadav-
kám. vistajet.com, jphdelhomme.com

PäČdesiat rokov
Slovinské bienále dizajnu «BIO» slávi okrúhle výroêie. Od 
jeho prvej edície uplynulo presne polstoroêie. Jubilejný roêník 
sa pod vedením belgického kurátora Jana Boelena (na obrázku) 
zmení na invenêné podujatie, ktoré – na rozdiel od «medzinárod-
nej súČaže» – uprednostní intenzívnu spoluprácu êi experiment. 
Riaditeü Múzea architektúry a dizajnu MAO, ktoré bienále orga-
nizuje, hovorí: «Je veümi dôležité zvrátiČ to, êo dnes dizajnérskemu 
odvetvie dominuje: teda fetišizácia produktov. Verím, že ‹BIO› 
môže zohraČ významnú úlohu v revízii hodnôt dizajnu, že môže 
podporiČ tvorivosČ na jej citlivejšej úrovni. Našou úlohou je naj-
mä rozvíjanie výskumných a experimentálnych pozícií odvetvia.»

Dvadsiata štvrtá edícia Bienále dizajnu «BIO 50» sa koná v ûubüane 
od 18. septembra do 7. decembra 2014. bio.si

Zo skúšobnej kabíny
Progresívna džínsová znaêka z Holandska Tenue 
de Nîmes sa nechala zlákaČ na spoluprácu so sto-
roênými nábytkármi Pastoe. Výsledkom skríženia 
ich tvorivých perspektív je limitovaná edícia sto-
liêiek. Ikonické kusy «FM06» êi «KM05», ktoré 
v päČdesiatych rokoch navrhol Cees Braakman, 
získali êalúnené poČahy z kultového japonského 
denimu «Kurabo», a zasväteným fajnšmekrom 
tak prinášajú dizajnérsky pôžitok zhmotnený 
v utilitárnom, triezvo elegantnom podaní.

pastoe.com, tenuedenimes.com
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Lapený v reflexii: zrkadliaci trojuholník 
«Réflexions Colorées» od Hala Ingberga vytvára 

útulné «ústranie», ktoré rámcuje, a zároveĀ umocĀuje 
vnímanie lesnej krajiny.
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