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prí ažlivom bratislavskom show-
roome BRIK sme sa stretli s hlav-
ným dizajnérom a spolumajite om 
tejto úspešnej nábytkárskej zna ky 
z Kremnice a Patrikom Illom, prie-

myselným dizajnérom a sklárskym výtvarníkom, 
ktorý významne ovplyvnil sú asnú identitu firmy 
RONA. Naším spolo ným cie om bolo pozhovára  
sa o stave sú asného dizajnu na Slovensku.

Michal LALINSKÝ: Vyspelý dizajn – aj vzh adom 
na kultúrny a historický vývoj – nepredstavuje pre našin-
ca nejakú zvláš  vyh adávanú hodnotu. Napríklad v po-
rovnaní so susednou eskou republikou je jeho prevádzka 
u nás žalostne riedka. Z umelo indukovanej «tradície» 
minulej epochy ostalo len torzo; vo svete o slovenskom di-

zajne nepo u  vôbec. Vy pôsobíte ako poslední ( i prví?) 
mohykáni na ele dvoch z h stky podnikov spätých s istou 
dizajnérskou kultúrou. Aká je pod a vás prí ina takého 
nezáujmu verejnosti o pridanú hodnotu dizajnu? o mô-
žeme robi , aby sa tento stav zmenil k lepšiemu?

Patrik ILLO: Nepovedal by som, že sa verejnos  
nezaujíma o dizajn. Akurát, že toho slovenského 
dizajnu nie je ve a. Myslím si, že sa udia zaujíma-
jú – v rámci svojich možností – o to, ako bývajú 
a podobne. Pravda je však taká, že ich povedomie 
je niekde inde.

Ivan OBEJ: My – udia od strojov a z fabrík – 
na také úvahy radi odpovedáme sedliackejšou re-
ou. Áno, vnímam, že problém Slovenska je aj 

v kultúrnom kontexte, no dizajn, ktorý musí by  
vždy spojený s remeslom a finálnou výrobou, utr-
pel najmä po as socializmu. Ten úplne vygumo-
val drobnú výrobu, ktorá v období pred druhou 
svetovou vojnou prekvitala na celom území. Au-
tentické remeslo a podnikanie úplne vymrelo. My 
sme tá generácia, ktorá po roku 1990 vyšla zo škôl 
a bola svedkom zatvárania a krachu ve kých pod-
nikov (napr. Bukóza Vranov). Tie zanikli, pretože 
boli uzavreté v umelom svete – chránenom trhu 
východného bloku.
Našu firmu Brik, ktorá za ínala rovnako ako iné 
stolárske dielne, potiahol práve dizajn. Myslím, že 
to boli práve udia, ktorí ho dokázali oceni . Po-
mohli nám vyrás  z jedného loveka na sto lennú 
firmu nie preto, lebo sme boli lacnejší, ale práve 
kvôli dizajnu.

PI: Dizajn je as  výrobku, jeho pridaná hodnota, 
no treba doplni , že «nerobí všetko». Je potrebné, 
aby bol správne umiestnený na konkrétnom trhu 
a zodpovedal kontextu. Je pravda, že dizajnérskej 
produkcie je na Slovensku – zatia  – málo. Ale ak 
máte pocit, že naša dizajnérska prevádzka je slabá, 
treba si uvedomi  ešte jednu vec. Nie o iné je me-
diálne povedomie a nie o iné sú reálne obraty. To, 
že konkrétna svetová firma sa každý týžde  pre-
zentuje krásnymi vecami od známych dizajnérov, 
neznamená, že tie konkrétne veci tú firmu živia.

I : Presne tak je to všade. Podobne je to aj v prí-
pade Briku i talianskych firiem. Výstavné kolek-
cie ur ené pre novinárov bývajú trochu inde ako je 
skuto né živobytie firiem. Ale to je normálne.

ML: To, o hovoríte, však producent má robi . To je pred-
sa jedna z pridaných hodnôt dizajnu. Týmito zaujíma-
vejšími projektmi predsa posúva vývoj dizajnu vpred. Ak 
sa vrátim na Slovensko, napriek tomu tu nevidím podob-
né dizajnérske nadstavby.

PI: Z môjho poh adu – teraz budem hovori  o Bri-
ku – je firma zaujímavá tým, že presne vie, o 
chce robi , prispôsobuje tomu technológie, u í sa 
od tých technológií a vie, pre koho vyrába.

I : K tomu a prinúti každodenný život. Ja ako di-
zajnér sa cítim zmrza ený. Tým, že som spolumaji-
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Illola/Patrik Illo + Aleksandra Stencel: 
«Secret Garden»
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Sympatické partnerstvo: sklárske diela Patrika Illa (na obrázku v avo) našli svoje logické 
miesto v nábytku spolo nosti Brik, ktoré navrhol dizajnér Ivan obej (vpravo).

te  firmy a zamestnávam stovku udí, musím svo-
je autorské ego potla i , dvadsa  rokov musí dizajn 
slúži  výrobe.

ML: Tak ešte raz: Pre o teda napríklad v nábytkárskom 
odvetví nie je viac podobných firiem ako Brik alebo na-
príklad Domark? Nie je to predsa len v tých u och?

PI: Možno je, ale rovnako to záleží aj od nastavenia 
vízie celej krajiny. Ak sa pozriem napríklad na su-
sednú eskú republiku, dlhé obdobie platilo, že jej 
kultúrne centrá cie avedome prezentovali eský di-
zajn vo svojich pobo kách po celom svete. Naozaj 
to globálne tla ili.

ML: Nechýba vám teda podpora štátu, menovite minis-
terstiev hospodárstva, kultúry a aj školstva v tom, aby 
kultivovali vnímanie dizajnu na domácej aj medziná-
rodnej pôde? Alebo to zatia  nie je potrebné?

I : Na takúto tému som citlivý. My sme za dvad-
sa  rokov od štátu ni  nedostali. Na všetko sme si 
zarobili sami. Ani nám nenapadlo nie o pýta . Ak 
v minulosti boli podobné pokusy od štátu, vä ši-
nou sa dostali do nesprávnych «skupín» a nepri-

niesli ni  pozitívne. Vždy som z toho ostal znechu-
tený, no nikdy som sa na to nes ažoval. Ak sa však 
na to pýtate, myslím, že je fajn, ke  štát dáva pod-
poru, no je to podmienené tým, aby o jej rozde o-
vaní rozhodovali osvietení udia. V neslušnom štáte 
nie o také narobí len škodu. Ak teda diskutujeme 
o podpore štátu, ostávam na alej skeptický.

ML: o teda robi ?

I : Ur ite sa nie o robí a prináša to ovocie. Je tu 
Slovenské centrum dizajnu, sú tu mnohé asopisy. 
Ako sa napríklad vyvinul náš klient? Pamätám si 
za iatky, ke  spotrebite  vyžadoval nevkusný ná-
bytok. Ale interiérové asopisy ho postupne vy-
chovali. udia sú dnes vzdelaní, vedia, o sa deje 
v Miláne, volajú si architektov, ktorí im navrhujú 
kvalitné domy a hovoria aj do dizajnu. Oproti de-
vä desiatym rokom je to ve ká zmena. V tých a-
soch zbohatlíkov to bol íri amaterizmus. Dnes vi-
dím špi kové realizácie, ktoré ur ite vznikli z toho, 
že sa tunajšia scéna kultivovala.

ML: Cítite podobný progres aj vo vz ahu k spotrebnému 
dizajnu?

PI: Ur ite áno. Stolovanie ako sféra, v ktorej sa po-
hybujem, je vždy prepojené s estetikou toho, o sa 
deje vo vä ších rozmeroch. Samozrejme, to sklo 
má aj dekoratívny potenciál, takže ob as to sk zne 
inde. udia radi dop ajú prevládajúci minimaliz-
mus architektúry emóciami.
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PATRIK ILLO, DIZAJNÉR A VÝTVARNÍK: «Zabúda sa na to, 
že dizajn je ve mi spätý s technológiou. To je jedna z vecí, 

ktorá ho ve mi ovplyv uje.»

ML: Je prízna né, že mnohí talentovaní dizajnéri, ktorí 
navštevovali slovenské školy, nenašli na Slovensku uplat-
nenie a museli odís  za tvorivou prácou do zahrani ia. 
Ako by mal vyzera  program integrácie vzdelávania s vý-
robnou praxou? Je v možnostiach napríklad vašich spo-
lo ností da  priestor aj mladým za ínajúcim autorom, 
alebo tomu bráni mrzutá trhová realita?

I : Odpove  na tento problém tkvie v tom, že 
na Slovensku máme málo priemyslu a ve a dizaj-
nérskych škôl. Naozaj tu máme chorobne ve a di-
zajnérskych škôl. Ro ne chrlia tisíc dizajnérov aj 
napriek tomu, že treba len dvoch. Kedysi som to 
komentoval tak, že nezamestnaní dizajnéri vyrába-
jú alších nezamestnaných.

PI: Vnímam skôr problém v tom, že nám ža-
lostne chýba ten «stredný stav» – chýbajú kva-
litní remeselníci. Tu prestali normálne fungo-
va  stredné školy, u ilištia, ktoré by produkovali 
zru ných udí. To, že máme pretlak vysokoškol-
sky vzdelaných dizajnérov, nie je problém len 
u nás. Podobne sa to deje všade vo svete a my sa 
nikdy nedozvieme o všetkých tých neúspešných 
dizajnéroch, ktorí ostali v tieni Karima Rashida 
alebo Philippa Starcka.

I : asto hovorím, že problémom je, že sa svet 
dizajnu oddelil od sveta výroby. V minulosti di-

zajnéri vznikali priamo v remeselníckych diel-
ach v starostlivosti svojich majstrov. Školy sú 

dnes uzavreté do seba, hoci by mali by  pria-
mo prepojené so živou produkciou. Ak som sa 
aj pokúšal o nejakú komunikáciu a spoluprácu, 
vždy to stroskotalo na tom, že prístup škôl bol 
až príliš akademický. My si vôbec nerozumie-
me. Život a prinúti by  realistický a zemitý, no 
na školách sa to stále niekde vznáša.

PI: Úplne sa zabudlo na to, že naozaj je potrebné 
ma  aj udí, ktorí dokážu nie o vyrobi . Firmy sku-
to ne môžu za chví u padnú  na tom, že nebude 
ma  kto vyrába .

ML: Vaša tvorba, pán Illo, nie je nasmerovaná len na 
priemyselný dizajn. Venujete sa aj autorskej tvorbe na po-
medzí úžitkového a výtvarného umenia i vo nej umelec-
kej tvorbe. Ako vnímate vz ah umenia a dizajnu?
PI: Obe polohy zámerne dos  odde ujem, ale – 
paradoxne – asto sa moja umelecká a prie-
myselná tvorba stretá. Tým, že sa snažím rieši  
aj dizajn aj vo nú tvorbu, dokážem ich vzá-
jomne porovnáva ; vidím, že sú naozaj roz-
dielne. Ako dizajnér pracujem s úplne inými 
vstupmi a aj dôvody «výstupov» sú úplne iné 
ako pri umení. Z výkonov «art dizajnu» mám 
pocit, že už prestávajú by  dizajnom, ale ešte 
nie sú umením.

ML: Mohli by sme poveda , že vo ná tvorba vám ur i-
tým spôsobom pomáha oddýchnu  si od priemyselného ná-
vrhárstva?

PI: Nemyslím si, že je to forma oddychu. Už som 
v iných rozhovoroch spomínal, že mám pocit, akoby 
mi priemyselná tvorba išla príliš jednoducho. A ke  
mi nie o ide ahko, prestávam tomu veri . Mám po-
trebu s nie ím sa potrápi . Na to mi slúži umenie. 
Konceptuálna tvorba je aspo  pre m a intelektuálne 
náro nejšia. Potrebujem k životu obidve sféry rovna-
ko, no zárove  sa snažím striktne ich odde ova . 

Sklené objekty výtvarníka a dizajnéra Patrika Illa sa dajú 
zakúpi  v priestore bratislavského interiérového štúdia Brik. 
Showroom Brik, Štúrova 14, 811 02 Bratislava, brik.sk

Patrik Illo: « ervená» (technika 
hutnícky tvarovaného skla)
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