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Josefína a Petr Bakošovi z galerie 
Harddecore, společně s kurátorkou 
Terezou Kozlovou a Jakubem 
Maříkem, tento rok kurátorsky 

připravili selekci vybraných firem, designérů 
a výrobků. Návštěvníci se tak mohli těšit na 
studia a designéry, jejichž práce přináší do 
oblasti interiérového designu špičkovou invenci 
a kvalitu. 

„Design Shaker, jak jsme jej vymysleli, je jiný 
především tím, že je sice výběrovou přehlídkou 
designu, ale proběhl v rámci velkých veletrhů 
pro velmi širokou skupinu návštěvníků. 
Lidé, kteří přichází na veletrhy jako je For 
Habitat, mají konkrétní zájem a potřebu. Jde 
o profesionály nebo ty, kteří staví či zařizují 
dům. Jsme rádi, že jsme mohli těmto lidem 
představit jak výrobky, tak architektonická 
a designérská studia, na která by asi normálně 
nenarazili,“ představuje veletrh a celý koncept 
jeho kurátorka Tereza Kozlová.

Letošní Design Shaker přinesl novou podobu 
veletrhům interiérového designu. Čtvrtý ročník 
proběhl souběžně s jarními veletrhy v Letňanech 
a představil kvalitní značky a studia.

19. – 22. 3. 2015
pva eXpo praha 
Letňany

Design Shaker byl rozdělen do 
tří sekcí zaměřených na tři úzce 
spolupracující profese. Sekce 
Big deal představila výběr 

etablovaných českých výrobců i distributorů 
nejznámějších zahraničních značek. V sekci 
Fresh space se objevila mladá generace 
designérů, kteří ještě studují, nebo čerstvě 
tvoří pod vlastními značkami. Užší kontakt 
s designéry interiérů a architekty zajistila sekce 
Field office, kde byli k vidění zajímavé návrhy 
realizací interiérů.

KurátorsKý 
Koncept

sekce 
veletrhu

34 384
návštěvníků

59
vystavovatelů

1560 m2

čistá výstavní plocha

Design Shaker znamenal 
velkou výzvu, chtěli jsme 
ukázat, že je možné v našem 

prostředí realizovat kvalitní komerční veletrh 
interiérového designu. Což se nám povedlo.

Díky podpoře ABF jsme měli možnost 
pozvat k účasti známé tváře české designové 
scény. Na Design Shakeru byly představeny 
samé kvalitní firmy, značky a výrobky pečlivě 
vybrané kurátorkou Terezou Kozlovou. Za 
úspěch považujeme, že někteří vystavující 
si vybrali veletrh pro představení úplných 
novinek, případně jako pilotní akci pro vstup 
na český trh.

Petr Bakoš

Ačkoliv šlo v našem pojetí o první 
ročník a každé poprvé přináší 
řadu problémů, s výsledkem jsem 

spokojená. Ukázalo se, že naše nápady 
fungují a oceňují je vystavující i návštěvníci. Ať 
už jde o koncept kurátorského výběru uvnitř 
Decore Gallery nebo vizuálně sjednocené 
stánky. Velmi si vážím spolupráce s firmou 
Vitra a právnickou kanceláří Havel&Holásek, 
kteří s námi připravili expozici a přednášku 
o autorském právu, originálech a kopiích 
v designu. Skvělé byly expozice hvězdného 
designérského dua Jan&Henry, studia Llev 
a mnoho dalších včetně studentských prací 
z Ateliéru Produktového designu pod vedením 
Jana Čapka FUD UJEP. Snad jsme letošním 
ročníkem dokázali, že vypravit se za designem 
do Letňan má smysl!

Tereza Kozlová

Vitra Media Cafe



Hodnocení 
vystavujícícH

Jsem rád, že se nám podařilo 
naplnit představy, které stály na 
počátku úvah o Design Shakeru! 

Celá akce se posunula správným směrem 
a ukázala že je vhodný čas začít mluvit 
o kvalitě bydlení i s daleko širší cílovou 
skupinou než je běžné.

Veletrhy mají v zahraničí svou 
nezastupitelnou funkci, a věřím že když si 
Design Shaker udrží kvalitu i do budoucna, 
může spolu s dalšími subjekty významě 
kultivovat a propagovat interiérový design 
v čechách.

Chtěl bych poděkovat všem kteří nám 
věřili a pomohli nám ať už svou účastí, nebo 
s organizací.

Jakub Mařík

Vitra se na letošním Design Shakeru snažila 
upozornit na problematiku kopírování 
a padělání nábytku. S potěšením musím 
konstatovat, že přednáška Originál versus 
kopie, vzniklá ve spolupráci s advokátní 
kanceláří Havel, Holásek & Partners, 
návštěvníky veletrhu zaujala a utvrdila nás, že 
tento nelehký boj proti kopiím má význam.

Jiří Zavadil, ředitel společnosti Vitra pro 
Českou republiku a Slovensko

Great and inspiring trade fair concept. The 
participation was worth it not just because 
we received the Grand Prix but also due to 
a big number of visitors and potential business 
partners.

Kornel Dura, Regional Manager for Europe, 
Nachtmann 

Zachovat koncepci vystavujících – designér, 
architekt, výrobce… To je opravdu dobrá 
kombinace.

LLEV

Perfektní organizace, dobrá úroveň 
zastoupených značek, nejlepší a nejhezčí 
část veletrhu. Z obchodního hlediska jde vše 
posoudit až v rozmezí roku, nicméně proběhlo 
hodně konzultací a výměn kontaktů… 
Veletrh vzbudil zájem mých kolegů.

Urban Sphere Interior

Rád bych poděkoval za pozvání na veletrh, 
akce se nám moc líbila. Pavilon s výstavou 
Design Shaker byl stoprocentně nejlepší 
z celého veletrhu. 

Hezkey



Kontakt: 
Galerie Harddecore
Senovážné nám.10, 110 00, Praha 1
Email: info@harddecore.cz
Praha, březen 2015
Foto: archiv ABF a harddecore

Mediální partneři:

Nové Proměny Bydlení, Design&Home, 
Harper's Bazaar, Dolce Vita, Elle Decoration, 
Marianne Bydlení, H.O.M.i.E., Rezidence, 
Era 21, Villa journal, Earch, Designeros, 
Insidecor, Dotyk, Archiweb.cz, Dotyk Bydlení

Zvláštní poděkování:

Tereza Kozlová, Jiří Pelcl, Jiří Zavadil, 
Maria Wohlrabová

děkujeme 
partnerům
Veletrh Design Shaker bychom nemohli 
uskutečnit bez velkorysé podpory našich 
partnerů:

DS Automobiles, Harddecore, ABF, Idealab, 
Typoland, Asko, Kvalitář, Master&Master, 
Scenografie, Styrotrade, Moneyball, Vitra, 
Dallmayr, Copy General, Fotonaut

5362
káv Dallmayr vypitých 
během veletrhu

7869
unikátních návštěv na 
webu designshaker.cz

16
exkluzivních 
mediálních partnerů

Moc nás těšilo vystavovat v rámci Design 
Shakeru a celá akce nám přišla skvělá, 
opravdu rozdíl oproti zbytku veletrhu. Již 
teď máme potvrzené nějaké nové zakázky 
a celková zpětná vazba od návštěvníků nás 
moc potěšila.

Mooza architecture

Design Shaker představil to, co v jiných
halách chybělo: dobrý design, inovativní
nápady a zajímavé firmy. 

René Sion, ředitel Dallmayr Kaffee

Myslím, že panuje všeobecná shoda o tom, 
že to bylo skvělé.

By architects

Expozice Jana Plecháče a Henryho Wielguse


