Praha, 23. března 2017

Jaro plné designu
Šestý ročník veletrhu Design Shaker
Dnes začal šestý ročník výběrové přehlídky interiérového designu Design Shaker,
který potrvá do 26. března 2017. Představujeme novinky, vystavovatele i doprovodný
program.
Design Shaker letos pošesté doplňuje jarní veletrhy bydlení a ukazuje v perfektně
namixované kombinaci zajímavosti ze světa českého i světového designu. Část výstavní
plochy je věnovaná italskému designu. Ve spolupráci s Italskou obchodní komorou se
českému publiku představí výběr italského designu, který je celosvětově synonymem kvality
a progresivního uvažování.
Během zahajovacího ceremoniálu ve čtvrtek 23. března 2017 (15.00-18.00 hod, Hala 4)
budou za přítomnosti mnoha významných hostů vyhlášeny výsledky soutěže NÁBYTEK
ROKU 2017. Hlavním cílem ocenění je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České
republice s důrazem na kvalitní design. Ocenění umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků
českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje
spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku. Podtrhuje fakt,
že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
Po loňském úspěchu doprovodného projektu Czech Retro letos organizátoři přicházejí
s výstavou Herman Miller a ti druzí, která nabídne pohled na vývoj amerického designu
v podání Charlese a Ray Eamsových, Hermana Millera, ale i dalších dnes již ikon světového
designu.
Tady jsou naše další design tipy na expozice a vystavovatele letošního Design Shakeru:
// Display by Copy General: To jsou interiérové dekorace do výloh obchodů a kanceláří.
Display to je krok do světa vizuální komunikace firem a umělců. Jaký svět je ten váš? Ukažte
a v Copy General vám ho vytisknou.

// W-IRON je studentská práce: Stoličku navrhli Pavla Tvrzníková a Tomáš Ďuriš. Cílem
bylo vytvořit výškově variabilní stoličku, která bude sloužit všem výškovým kategoriím. WIRON se dá velmi pohodlně přeměnit ze židle klasické výšky na stoličku sloužící k vysokému
sezení, nebo třeba jen k opření a odpočinku. Další z prací Ústavu nábytku, designu a bydlení
Mendelovy univerzity v Brně bude k vidění na Design Shakeru již za dva týdny.
// Michal ČERVA: Designérské studio, které se zabývá výrobou vlastního originálního skla.
Výhradní designér Michal ČERVA (Politechnico di Milano) tak realizuje své kreativní vize.

Další vystavovatelé veletrhu: Konsepti, Innex, JAP, Jelínek, Lusito, Triant, Star Interiér,
Nanoleaf, Kreiner, Ancor, Digestoře Sirius, Jakub Velinský, Blackbox, SpinkyLinky a další.
Kompletní seznam naleznete na webu veletrhu.

Fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení na www.designshaker.cz/media

Design Shaker 2017 v číslech
Čistá výstavní plocha: 1 850 m2
Vystavovatelů: 80
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