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4. mája 2022 otvára Slovenské centrum dizajnu vo svojej Galérii dizajnu SATELIT jednu z „najpestrejších” výstav.
Predstaví sa tu výber tradičných a experimentálnych materiálov z Knižnice materiálov LOMA – INOLAB SCD a
príkladov širokého materiálového využita v dizajnérskej praxi, od najstarších exponátov zo zbierok Slovenského
múzea dizajnu až po najnovšie objekty súčasných dizajnérov a výrobcov zo Slovenska, Čiech a Rakúska. 

Povedané slovami hlavného kurátora výstavy Maroša Schmidta: „Línia, farba, forma, materiál. Štyri základné
atribúty, ktoré vyjadrujú výtvarné riešenie výrobku a spolu s funkciou defnujú jeho dizajn. Prvé tri majú hranice
vnímania vo vizualite. Materiál však udeľuje výslednému dielu nielen vizuálne a haptcké vlastnost, ale ovplyvňuje
aj jeho výsledný kultúrny status a dotvára komplexný úžitkový dojem. Správne zvolený materiál dokáže veciam
udeliť výsadu trvanlivost, kvality alebo prepychu. Má veľkú moc rozpovedať o výrobku príbeh o zodpovednost,
cirkularite a ekológii. Niekedy vie tvarovo a technologicky náročný projekt nasmerovať k prírode a remeslu,
inokedy vyčarí z jednoduchej veci mimoriadne hodnotný zberateľský kus. Dokáže ospravedlniť disproporciu,
odpútať pozornosť od zlej ergonómie alebo naopak, akcentovať nedokonalosť spracovania. Rozmýšľanie
o materiáli by malo byť pre dizajnéra prvou motváciou pre udelenie konkrétneho tvaru hneď za premýšľaním
o funkcii výrobku. Materiál totž môže sprostredkovať ultmatvnu skúsenosť s produktom, o ktorom ste začali
tušiť, že má dušu.“

Výstava Materialist predstavuje laickej i odbornej verejnost predmetné témy v široko koncipovanom kurátorskom
výbere, ktorý odkazuje na viaceré dôležité kontexty a otázky využita materiálov pri navrhovaní výrobkov. Ukážky
tradičných a experimentálnych materiálov z Knižnice materiálov LOMA – zbierky vzoriek zo Slovenska a zo
zahraničia, striedajú príklady dizajnu ikonických predmetov zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Na výstave je
možné vidieť výrobky z prvých reakto- a termoplastov či príručnú knižnicu materiálov z roku 1941, ako aj obľúbené
produkty zo 70-tych a 80-tych rokov, ktoré boli inventárom takmer každej domácnost. Tento výber dopĺňajú
objekty a projekty súčasných dizajnérov zo Slovenska, Čiech a Rakúska, prezentujúce aktuálne prístupy k dizajnu s
dôrazom na výber a spracovanie materiálu.  

Otvorenie výstavy: 4. 5. 2022, 17:00
Trvanie výstavy: 5. 5. – 10. 7. 2022 

Galéria dizajnu SATELIT
Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratslava
Otvorené: streda – nedeľa 14:00 – 18:00

Registrácia na programy a komentované prehliadky pre školy a skupiny:
programy@scd.sk, +421 918 110 247

Hlavný kurátor: Maroš Schmidt


