
Fórum dizajnu 2005 
  

 8. ročník celoslovenskej výstavy dizajnu nábytku 
  

 

1. 3 – 6. 3. 2005 
Pavilón M3, Výstavisko Agrokomplex, Nitra 

Usporiadatelia  
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava  
Agrokomplex, a. s., Nitra 

Kurátorky 
Katarína Hubová, Adriena Pekárová 

Spoluusporiadateľ  
Vysoká škola výtvarných umení, Inštitút umenia a vedy, Bratislava   

Spoluorganizátor súťažnej detskej tvorivej dielne na tému „Domček, domček, kto 
v tebe býva?“  
Prvá stavebná sporiteľňa, Bratislava 

Cena Fóra dizajnu  
bola udelená za Polohovadlo vytvorené v spolupráci  
Ivany Petruz a štúdia Quartall 

8. ročník výstavy Fórum dizajnu na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre predstavil novinky 
v oblasti nábytkového dizajnu na Slovensku, ktoré vznikli v ateliéroch dizajnérov za 
posledné dva roky. Prezentovalo sa 23 dizajnérov, študenti troch ateliérov dizajnu 
Vysokej školy výtvarných umení a oddelenia tvarovania dreva Školy úžitkového 
výtvarníctva Josefa Vydru. 

Zámerom Fóra dizajnu je ponúknuť výrobcom nové myšlienky pre výrobu nábytku, 
inšpirovať ich novými nápadmi a umožniť kontakt študentov s výrobnou sférou. Na 
rozdiel od firemných kójí, kde sa kladie dôraz na značku a firemnú stratégiu, Fórum 
dizajnu prezentuje dizajnérov a ich autorské koncepty. 

Dizajnéri vystavujúci na Fóre dizajnu spolupracujú s výrobcami alebo pracujú vo 
vlastných ateliéroch a od toho závisí aj spôsob realizácie nábytkových solitérov – sú to 
prototypy vzorované vo fabrikách alebo na vlastné náklady dizajnérov. V kolekcii sú 
solitéry spájajúce remeselnú tradíciu so súčasným dizajnom, vtipne reagujúce na témy 
recyklácie, aktuálna je téma sedenia-ležania. 

Výstava už tradične poskytuje možnosť prezentácie aj študentom škôl so zameraním na 
dizajn, ktorí tu ako budúci profesionáli realizujú svoje predstavy interiérových solitérov 
v ktorých nechýba dávka experimentu a humoru. Projek Stolná lampa predstavil ateliér 
industrial dizajn doc. Chrenku z VŠVU, téma stolčekov bola z ateliéru produkt dizajnu 
prof. Buriana, VŠVU a kolekciu stoličiek z ohýbaného dreva prezentovalo oddelenie 
tvarovania dreva a dizajnu ŠÚV v Bratislave. 

Súčasťou výstavy bola aj súťažná tvorivá dielňa pre deti na tému „Domček, domček, kto 
v tebe býva?“, určená najmladším návštevníkom výstavy. 

Vystavujúci dizajnéri 

Anton Bendis 
M ichal Berger 
Peter Bližnák 
Juraj Česák 
Ivan Čobej 
Miroslav Debnár 
Jarka Dobríková 
Peter Eliáš 
Pavol Fraňo 



M ichal Hanula 
Jana Havlovičová 
Juraj Horniak 
Jakub Janiga 
Veronika Kotradyová 
Zuzana Kubisová 
Ján Leško 
Miroslava Lešková 
Andrea Očková 
Ivana Petruz 
Nikoleta Píšová 
Quartall 
Samuel Rihák 
Pavel Ťavoda 

Vystavujúce školy 

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava  
 
Ateliér produkt dizajnu, prof. František Burian 
Ondrej Eliáš 
Roman F icek 
Matej Chlebiš 
Marián Laššák 

Ateliér industrial dizajnu, doc. Ferdinand Chrenka 
Katarína Bučková 
Lucia Karpitová 
Cyprián Koreň 
Radovan Minjarík 
Zdenka Poliaková 
Peter Varga 
Táňa Zacharovská 
Kamila Zavadilová 

Ateliér textilného dizajnu, Mgr. Mária Fulková 
Lenka Suchárová 
 
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava 

Oddelenie tvarovania dreva a dizajnu, akad. soch. Marián Huba 
Broňa Schraggeová 
Achilleas Sdoukos 
Jakub Višňovec 

Informácie: hubova@sdc.sk, pekarova@sdc.sk, cerna@sdc.sk 

 


