
                                           

TLAČOVÁ SPRÁVA  

PRÍBEH ČESKÉHO DIZAJNU OD KUBIZMU PO 21. STOROČIE 
výstava 

Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava 
Otváracie hodiny: streda – nedeľa 13.00 – 18.00, utorok 10.00 – 18.00 
Trvanie: 7. februára 2018 - 27. marca 2019 
Vernisáž: 6. februára (streda) o 18.00 

Satelit, galéria SCD a České centrum v Bratislave prinášajú putovnú výstavu The Story 
of Czech Design / Príbeh českého dizajnu od kubizmu po 21. storočie. Vernisáž sa uskutoční 
v stredu 6. februára o 18.00 h. v priestoroch galérie Satelit. 

Dizajn ako pamäť 
Výstava predstaví kolekciu predmetov každodennej potreby, ktoré dodnes fungujú v 

mnohých českých a slovenských domácnostiach. Mnohé z  nich sa vyrábajú od ich navrhnutia 
nepretržite alebo sa ich výroba obnovila po nútenej prestávke počas socializmu. Výber výstavných 
exponátov nadčasového dizajnu bol inšpirovaný publikáciou Design v  českých zemích vydanou 
Umeleckopriemyselným múzeom v Prahe, ktorá nás zoznamuje s pestrou ponukou predmetov 
predstavujúcich našu spoločnú  kultúrnu a civilizačnú pamäť. 

Kurátor a koncept 
Kurátorkou výstavy je Iva Knoblochová z Umeleckopriemyselného múzea. V rámci finisáže 

výstavy sa v utorok 26. 3. o 18.00 h uskutoční jej prednáška v priestoroch expozície. Vstup na 
prednášku bude voľný. 

Koncept projektu vytvorilo Qubus designstudio (Jakub Berdych Karpelis, Josef Tomšej), 
Sandra Karácsony (Česká centra) a Štěpán Malovec, autor grafického dizajnu výstavy. Na výstave 
bude k  dispozícii katalóg, ktorý vychádza z už spomínanej knihy mapujúcej storočnú históriu 
dizajnu na českom území. 

Putovanie výstavy 
Premiéra výstavy sa uskutočnila v Českom centre v Miláne v rámci Milano Design Week na 

jar 2018. Z Talianska putovala do Poľska, Chorvátska, Francúzska, Maďarska, Číny a Bulharska. Po 
uvedení v Bratislave pocestuje ďalej do Nemecka, Holandska a Turecka.  

Čo všetko uvidíte  
Výstava predstaví klasiku českého dizajnu – stoličku Ton, bicykel Favorit z 50. Rokov alebo 

slávnu kolekciu karáf a pohárov Adolfa Maturu, ocenenú zlatou medailou na milánskom trienále v 
roku 1960. Exkluzívne miesto na výstave majú kubistické objekty a ďalšie predmety užitého 
umenia z  prvej polovice 20. storočia, ktoré do života vrátila spoločnosť Modernista. Nebude 
chýbať ani slávna dóza Krystal od Pavla Janáka, stolička od Vlastimila Hofmanna, nezameniteľné 
kreslo do Jindřicha Halabalu, hračky od Ladislava Sutnara. Potešíte sa aj pri drobných predmetoch 
každodenného života - vreckovom nožíku „rybička”, verzatilke a iných. Expozíciu uzatvára tvorba  
Ronyho Plesla (pivné poháre pre Pilsner Urquell) a ukážky novej vizuálnej identity firmy Primeros 



od Jakuba Korouša, Matěja Chaberu a Tomáša Brousila, za ktorú získali Cenu Czech Grand Design 
2017. 

Kurátorka:  Iva Knoblochová 

Organizátori 
České centrum v Bratislave 
Slovenské centrum dizajnu  
Satelit, galéria dizajnu SCD  

Generálny partner SCD: J &T Banka  
Hlavný mediálny partner SCD: Designum  
Mediálni partneri SCD: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: 
Rádio_FM 

Kontakt: Petra Darovcová: +421 903267027 České centrum 
Helena Cibulková: +421 918110247, satelit@scd.sk;  

Vstup voľný. 

www.ceskecentrum.sk 
www.scd.sk 

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



