
 

 
 
Výstava: MY VÁM - VY NÁM 
Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava 
Termín: 01. jún – 1.júl 2012 
Vernisáž: 1. jún 2012 (piatok) o 18.00 
Kurátor: Ľubica Hustá 
Vystavujúci: Trivjednom (Sylvia Jokelová, Ľubica Segečová, Silvia Lovasová) 
Výstava sa koná pri príležitosti festivalu DAAD ( 29. 5. – 3. 6. 2012 ) 
 
Slovenské centrum dizajnu, výstavno-informačný bod Satelit a Trivjednom Vás pozývajú na vernisáž výstavy MY 
VÁM - VY NÁM, ktorá predstaví novú kolekciu autoriek Sylvie Jokelovej, Ľubice Segečovej a Silvie Lovasovej. 
 
Dizajnérsky ateliér Trivjednom, kde spolu tvoria Sylvia Jokelová ( dizajnérka a šperkárka), Ľubica Segečová 
(grafická dizajnérka), Silvia Lovasová (dizajnérka), vznikol minulý rok. Autorky sa rozhodli vytvoriť si vlastný 
profesionálny priestor, kde môžu pracovať na spoločných aj individuálnych projektoch. Dizajn predstavuje  pre ne aj 
priestor na výskum, v ktorom sa zaoberajú  pozitívnymi  a negatívnymi špecifikami nášho prostredia.  
 
Aktuálne prichádzajú do galérie Satelit s novou kolekciou.  Je to kolekcia dizajnov, ktorá vznikla  z finančnej podpory 
Ministerstva kultúry SR. Nejde však konkrétne o produkty, tie sa v tomto prípade stávajú nástrojom interaktívneho 
spoločenského experimentu. Výstava je nevšedná tým, že dôležitejšie ako vystavené dizajny sú otázky autoriek 
a zaujímavá ponuka pre návštevníka. Názvom výstavy naznačujú, že ich zaujíma návštevník galérie. Naznačujú, že 
mu niečo prinášajú a zároveň aj niečo od neho očakávajú. Galéria sa tak má stať hlavne provokatívnym pozadím pre 
rozohranie spoločnej hry, ktorej pravidlá zatiaľ neprezrádzajú. 
 
A na záver dve otázky ako nápoveď. 1. Čo získava verejnosť z ministerských grantov? 2. Prečo je dnes 
jednoduchšie dostať slovenský dizajn do galérie ako domov k ľuďom?   
 
 
Hra sa začína. Skúste byť pri tom.  
 
www.trivjednom.com 
 
Mediálni partneri:  
designum | DESIGNBY.sk | Design portál – magazín o designu a grafice 
TYPO magazine – typography / graphic design / visual communication 
 
Slovenské centrum dizajnu 
www.scd.sk, scd@scd.sk 
Jakubovo nám. 12 
P.O Box 131 
814 99 Bratislava 

 

http://www.scd.sk/
mailto:scd@scd.sk


     
 

 
 

 
 
 
 

        
              


