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RADOSTI NA KAŽDÝ DEÿ
Nitra: Štipka kultivovaného dizajnu
Každý, kto sa v súêasnom vyspelom dizajne orientuje alebo aspoĀ cíti rozdiel medzi dizajnérskou ušüachtilosČou a jej kompromisnými výhonkami, sa musí pozeraČ na lokálny veütrh «Nábytok a bývanie» v Nitre s láskavou zhovievavosČou. Ak sa chce priblížiČ k nábytkovému dizajnu z jeho lepšej stránky, staêí, keó na tomto najväêšom slovenskom podujatí navštívi dva-tri stánky v pavilóne M3. Viac sa mu unúvaČ netreba. Tu vystavujú
odhodlaní pionieri kvalitného dizajnu s visaêkou «Vyrobené na Slovensku», menovite Domark, Brik êi obêasná
hĄstka óalších, ktorých excelentnosČ objektívne zdôrazĀuje aj fakt, že práve oni sú notorickými víČazmi veütržných cien. Spomínaný Domark aj Brik používajú výstavu «Nábytok a bývanie» na to, aby zverejnili svoje aktuálne novinky. Tento rok boli medzi nimi napríklad elegantná pohovka «Sven» v štýle «mid-century modern»
(dizajn Miroslav Marko – DOMARK) alebo kolekcia úložného nábytku «Pura» s atraktívnym detailom rukoväte (dizajn Ivan éobej – BRIK). domark.sk, brik.sk

SlasČ života
Poêas 56. edície významného veütrhu «Salone del Mobile» v Miláne sa uskutoêní (okrem iného) aj výberová
prehliadka «DeLightFuL». S podtitulom «Design –
Light – Future – Living» ponúkne nekonvenêný pohüad na súêasný interiérový dizajn ako vizuálne a zážitkové odhaüovanie každodenného života súêasnej
generácie «mileniálov», vyžadujúcej fluiditu êi vyváženosČ medzi vyspelými technológiami a archetypálnym bývaním.

V spoloênosti tkanín
Tuzemskí priaznivci kultovej textilnej znaêky Society
Limonta majú dôvod na radosČ. Už si nemusia nosiČ
jej textúrne plnokrvné üanové êi bavlnené «drapérie»
z milánskeho butiku, ale môžu nakúpiČ v novootvorenom vlajkovom obchode Society Vienna na ulici Lerchenfelder 15. Priestor, ktorý navrhol architekt
Ferruccio Laviani, výstižne zachytáva uvoünenú nekonvenênosČ znaêky êi jej kolekcií «home couture».
societylimonta.com
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Inštaláciu «DeLightFuL» scénograficky pripravili architekti Simone Ciarmoli a Miguel Queda v pavilóne 15
na milánskom výstavisku Cosmit. Uskutoêní sa
v termíne od 4. do 9. apríla. salonemilano.it

Sirov terminál
S cieüom kultivovaČ povedomie o kvalitnom verejnom priestore radi publikujeme aj projekty, ktoré našinca zrejme nezaujímajú. (Usudzujeme podüa toho, ako vyzerajú mestské priestranstvá êi haly
dopravných stavieb na Slovensku.) Napríklad systémové letiskové sedenie «Aeris» z dielne architekta
sira Nicholasa Grimshawa. Elegantnú «konštruktivistickú skulptúru» z hliníka vyrába Tecno v modulárnom vyhotovení s integrovanou polyuretánovou
penou pre zvýšené pohodlie. tecnospa.com
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DESIGN MIAMI/BASEL, BAZILEJ

new
date
AGENDA
« MÁJ »
03. 05. 17 – 07. 05. 17
London Craft Week, Londýn
londoncraftweek.com
13. 05. 17 – 26. 11. 17
Bienále umenia, Benátky
labiennale.org
21. 05. 17 – 24. 05. 17
ICFF, New York
icff.com
23. 05. 17 – 25. 05. 17
Clerkenwell Design Week, Londýn
clerkenwelldesignweek.com

new seasons ahead.

be first.
24. – 27. 6. 2017
Tie najnovšie produktové nápady zo
sektoru bývania a darčekového tovaru
na jesennú / zimnú a jarnú / letnú sezónu
budú mať od roku 2017 premiéru už v júni.
Viac informácií na: tendence.messefrankfurt.com

26. 05. 17 – 28. 05. 17
KĆehký, Mikulov
krehky.cz
30. 05. 17 – 04. 06. 17
Dni architektúry a dizajnu, Bratislava
daad.sk
« JÚN »
01. 06. 17 – 30. 06. 17
Festival architektúry, Londýn
londonfestivalofarchitecture.org
07. 06. 17 – 11. 06. 17
Bratislava Design Week
bratislavadesignweek.sk
12. 06. 17 – 14. 06. 17
Neocon, Chicago
neocon.com
13. 06. 17 – 18. 06. 17
Design Miami/Basel, Bazilej
designmiami.com

info@messefrankfurt.cz
Telefon +420 233 355 246

