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RADOSTI NA KAŽDÝ DE
Nitra: Štipka kultivovaného dizajnu 

Každý, kto sa v sú asnom vyspelom dizajne orientuje alebo aspo  cíti rozdiel medzi dizajnérskou uš achtilos-
ou a jej kompromisnými výhonkami, sa musí pozera  na lokálny ve trh «Nábytok a bývanie» v Nitre s láska-

vou zhovievavos ou. Ak sa chce priblíži  k nábytkovému dizajnu z jeho lepšej stránky, sta í, ke  na tomto naj-
vä šom slovenskom podujatí navštívi dva-tri stánky v pavilóne M3. Viac sa mu unúva  netreba. Tu vystavujú 
odhodlaní pionieri kvalitného dizajnu s visa kou «Vyrobené na Slovensku», menovite Domark, Brik i ob asná 
h stka alších, ktorých excelentnos  objektívne zdôraz uje aj fakt, že práve oni sú notorickými ví azmi ve trž-
ných cien. Spomínaný Domark aj Brik používajú výstavu «Nábytok a bývanie» na to, aby zverejnili svoje ak-
tuálne 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 ruko-
väte (dizajn Ivan obej – BRIK). domark.sk, brik.sk

Slas  života
Po as 56. edície významného ve trhu «Salone del Mo-
bile» v Miláne sa uskuto ní (okrem iného) aj výberová 
prehliadka «DeLightFuL». S podtitulom «Design – 
Light – Future – Living» ponúkne nekonven ný po-
h ad na sú asný interiérový dizajn ako vizuálne a zá-
žitkové odha ovanie každodenného života sú asnej 
generácie «mileniálov», vyžadujúcej fluiditu i vyvá-
ženos  medzi vyspelými technológiami a archetypál-
nym bývaním.

Inštaláciu «DeLightFuL» scénograficky pripravili architek-
ti Simone Ciarmoli a Miguel Queda v pavilóne 15 

na milánskom výstavisku Cosmit. Uskuto ní sa 
v termíne od 4. do 9. apríla. salonemilano.it

V spolo nosti tkanín
Tuzemskí priaznivci kultovej textilnej zna ky Society 
Limonta majú dôvod na rados . Už si nemusia nosi  
jej textúrne plnokrvné anové i bavlnené «drapérie» 
z milánskeho butiku, ale môžu nakúpi  v novootvo-
renom vlajkovom obchode Society Vienna na uli-
ci Lerchenfelder 15. Priestor, ktorý navrhol architekt 
Ferruccio Laviani, výstižne zachytáva uvo nenú ne-
konven nos  zna ky i jej kolekcií «home couture». 
societylimonta.com

Sirov terminál
S cie om kultivova  povedomie o kvalitnom verej-
nom priestore radi publikujeme aj projekty, kto-
ré našinca zrejme nezaujímajú. (Usudzujeme pod-
a toho, ako vyzerajú mestské priestranstvá i haly 
dopravných stavieb na Slovensku.) Napríklad systé-
mové letiskové sedenie «Aeris» z dielne architekta 
sira Nicholasa Grimshawa. Elegantnú «konštrukti-
vistickú skulptúru» z hliníka vyrába Tecno v modu-
lárnom vyhotovení s integrovanou polyuretánovou 
penou pre zvýšené pohodlie. tecnospa.com
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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

26. 05. 17 – 28. 05. 17
K ehký, 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

DESIGN MIAMI/BASEL, BAZILEJ
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info@messefrankfurt.cz 
Telefon +420 233 355 246

new 
date

new seasons ahead.

24. – 27. 6. 2017
be first.
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

koktail.indd   13koktail.indd   13 27. 3. 2017   23:45:0727. 3. 2017   23:45:07


