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Od slavných po začínající
Na veletrhu Design Shaker se potkávají respektované značky s mladými designéry
Šestý ročník výběrové přehlídky interiérového designu Design Shaker (23.-26. 3. 2017) uvítá několik desítek
špičkových designérů a značek. Najdeme mezi nimi značky jako Hästens, Innex nebo rozsáhlou expozici
italského designu.

Mezi desítkami vystavovatelů veletru Designshaker bude i slavná značka Hästens, jež vyrábí jedny z
nejlepších postelí na světě. Výhradně ruční práce pouze z přírodních materiálů, jako jsou koňské žíně, vlna a
bavlna… to vše tvoří příběh nezaměnitelných modrobílých postelí. Ačkoliv tento příběh začal už v roce 1852,
dodnes je aktuální, moderní a živý. Na veletrhu bude expozice Hästens jistě poutat pozornost.
„Naproti tomu chceme dát prostor mladým, teprve začínajícím autorům. Protože ti slavní také kdysi jednou
začínali jako studenti, nebo i samoukové,“ říká kurátor veletrhu Radek Váňa.
Do výběru mladých studentských prací se tak dostala například Mendelova univerzita v Brně, konkrétně
Ústav nábytku, designu a bydlení. Ten na DesignShakeru představí mimo jiné sedací prvek STOOL, který je
navržen z překližované desky, tvarované řezáním. Návrh vychází z návrhu antického, později renesančního
křesla Dante. STOOL je provedena ve dvou variantách, které se liší použitým spojovacím prvkem. Do
exteriéru je navržena stolička se spojením závitovými tyčemi a do interiéru s dřevěnými kolíky.
Srovnávat studentský design bude možné také s jedinečným designem rozkládacích sedaček Innovation,
které nadchnou svou funkčností, svěžím vzhledem a dánskou precizností. „Jedinečná kombinace tvaru a
designu, který bude přitahovat nejen vaše oči, ale hlavně srdce. U nás je design a styl na prvním místě,“ říkají
v Alaxu. Alax Interiér je dalším z renomovaných vystavovatelů veletrhu.
Doplní ho Jan Vopálka se značkou DesignFabrika. „Začínal jsem v dílně na zakázkovou výrobu nábytku, kde
jsem naučil zakázky kalkulovat a připravovat. Při realizaci projektů jsem si uvědomil, že mě nejvíc oslovuje
samotný proces návrhu nábytku. Baví mě přicházet s novými řešeními interiéru a při navrhování nábytku také
zvažovat, jak by jednotlivé designové kusy obohatily stávající prostor. Rozhodl jsem se proto, že začnu
vytvářet první návrhy autorského nábytku. V roce 2014 jsem založil studio DesignFabrika. Do portfolia
www.designshaker.cz

interiérů přidávám vlastní autorský nábytek a líbí se mi, jak se obě části skvěle doplňují,“ popisuje designér
Jan Vopálka, jehož kolekce Bins je i vizuálem veletrhu.
Zajímavostí bude i expozice Flower Company: jako první v ČR a zřejmě i na světě představují obrazy z mechu
založené na principu uspořádání. Kromě běžných obrazů z mumifikovaného mechu s prvky nahodilosti
vytvářejí mechové obrazy a stěny se zákonitostmi symetriky. V jejich expozici návštěvníci shlédnou ucelenou
kolekci originálních obrazů různých velikostí a typů zasazených v pětimetrovém rámu z živých rostlin.
Na DesignShakeru také uvidíte Triant Nábytek s kolekcí Regata: vše začíná u interiéru, který na první pohled
láká ke strávení alespoň pár chvil. Nábytek, který takový interiér dotváří je kompozičně vyvážený, navržený
uznávaným designérem. Nechává vyniknout masivní dřevo a precizní spoje.
Design Shaker bude jako tradičně rozdělen do tří sekcí zaměřených na tři úzce spolupracující profese. Sekce
Big Deal představí výběr etablovaných českých výrobců i distributorů nejznámějších zahraničních značek. V
sekci Fresh Space se objeví mladá generace designérů, kteří ještě studují, nebo čerstvě tvoří pod vlastními
značkami. Užší kontakt s designéry interiérů a architekty zajistí sekce Field Office, kde budou k vidění
zajímavé návrhy i realizace interiérů.
Doprovodným programem bude výstava Herman Miller & druzí, která představí historii slavné americké
značky. Exkuluzivní mediálním partnerem výstavy je časopis Dolce Vita.
Mezi další lákadla veletrhu bude bezesporu patřit Média Café, kde mediální partneři představí návštěvníkům
své časopisy, partnery jsou Admonter a Dallmayr.
Další vystavovatelé veletrhu: Innex, JAP, Jelínek, Lusito, Triant, Star Interiér, Nanoleaf, Kreiner, Ancor,
Digestoře Sirius, Jakub Velinský, Blackbox, SpinkyLinky, a další. Aktualizovaný seznam naleznete na webu
veletrhu.
Fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení na www.designshaker.cz/media
Design Shaker 2016 v číslech
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