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CHRÁM VZDELANIA
Oxford: Renovácia
Westonskej knižnice
Po dvoch rokoch prác a 80 miliónoch libier utratených na rekonštrukciu bola opätovne spustená prevádzka chýrnej oxfordskej
knižnice Weston Library. Je súêasČou takzvaného bodleyovského
komplexu budov, ktoré navrhli architekti sir Giles Gilbert Scott,
Nicholas Hawksmoor a Christopher Wren a je známy vóaka neoceniteüným literárnym pamiatkam. Odvážny projekt rekonštrukcie a adaptácie pre potreby súêasného archívnictva zahĄĀal vytvorenie prvotriednych depozitov, priestorov pre pokroêilý výskum,
ale aj rozšírenie výstavných galérií êi prednáškovej sály s cieüom priblížiČ «oxfordské vzdelanie» širšej verejnosti.
Projekt novej bodleyovskej knižnice vypracoval vplyvný londýnsky ateliér Wilkinson Eyre s tým, že okrem architektonických, infraštruktúrnych a interiérových zásahov pripravil aj celkovú identitu inštitúcie v záujme podpory jej pozitívneho imidžu. Architekti
starostlivo reštaurovali pôvodnú stavebnú substanciu Gilberta
Scotta, nanovo premysleli dispoziênú organizáciu a zaistili vzácnym zväzkom (aj návštevníkom laêným po vzdelaní) ten najvyšší
štandard opatery. wilkinsoneyre.com, bodleian.ox.ac.uk

Družba
«Štajerský Hradec» – Graz organizuje od 30. apríla do 31. mája tradiêný «Mesiac dizajnu». Vyše päČdesiatka jednotlivých aktivít festivalu sa dotkne
každého žánru dizajnérskej tvorby a zaangažuje zástup domácich aj zahraniêných autorov. Družobným mestom aktuálneho roêníka «Designmonat»
je Montreal, ktorý – podobne ako samotný Graz –
získal v minulosti titul «UNESCO Mesto dizajnu».
Medzimestský most tvorivosti tak odhalí globálnu
previazanosČ súêasných dizajnérskych úsilí.
designmonat.at

KráêaČ za hviezdami

Závodné umenie

Logickým krokom pokraêuje süubne nakopnutá kariéra dvoch êerstvých absolventov pražskej
UMPRUM Tadeáša Podrackého a Markéty Kratochvílovej. Ich diplomové práce, spoloêný projekt
«Skywalkers» (na obrázku) aj partnerská výstava
na nedávnom festivale Designblok zaujali porotu
významných cien Czech Grand Design natoüko, že
sa obom ušiel titul «Objav roka 2014». Bude pútavé sledovaČ, akými smermi sa rozvinie kultivovaná
tvorba tejto dvojice.

Bývalé bavlnárske závody v Trenêíne sa stanú industriálne zvodným zázemím óalšieho roêníka
viacdĀového umeleckého sympózia «TýždeĀ súêasného umenia», ktoré organizuje obêianske združenie Hala v spolupráci s Galériou Miloša Alexandra
Bazovského. Umelecké stratégie súêasných umelcov rozvíjané v pestrom žánrovom zábere tak (ako
site-specific projekty) zareagujú na jedineêného genia loci opusteného areálu.

tadeasmarketa.com, 2014.czechgranddesign.cz
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TýždeĀ súêasného umenia v Trenêíne sa uskutoêní
od 1. do 5. júna 2015. halasympozium.sk
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Foto: Maude Chauvin (Jules mon poisson bulle, Designers’ Suitcase). Zdroj: V2COM; Adam Hanuliak (Hala Sympozium)

Dialóg naprieê históriou: súêasČou moderných priestorov Weston
Library je i fragment historickej brány z 15. storoêia, ktorý univerzite
dlhodobo zapožiêalo múzeum V&A.

