TLAČOVÁ SPRÁVA

BREJLE A OKULIARE, DIZAJN OKULIAROV V ČESKOSLOVENSKU
EYEWEAR DESIGN IN CZECHOSLOVAKIA

Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otvorené od stredy do nedele 14.00 – 18.00
Trvanie: 4. august – 25. september 2022
Vernisáž: 3. august 2022 o 17.00
Vstup voľný

Bratislava, 29. júl 2022

Okuliare sú v krajine bývalého Československa neprávom prehliadanou kapitolou dizajnu a módy. Môže za to
najmä fakt, že boli dlho považované za medicínsku pomôcku, chybu, ktorú je lepšie skrývať a nehľadať v nej
svojbytnosť módneho doplnku. „Brejlařina“, ako bol v minulosti tento odbor nazývaný, sa tak stala zabudnutou
etapou remesla, o ktorej bolo spracovaných len veľmi málo informácií. V predošlých rokoch kurátor a autor projektu
Ondřej Vicena realizoval prieskum tejto oblasti, ktorého výsledky teraz reprezentuje výstava v Galérii dizajnu Satelit.
Podarilo sa mu objaviť rozsiahle archívne pramene, zhromaždiť viacero artefaktov, ktoré dokladajú bohatú tradíciu
a vynikajúcu kvalitu československého návrhárstva v odvetví očnej optiky, a to aj v porovnaní so svetovou
produkciou.
Výstava je zameraná na prezentáciu okuliarových rámov z obdobia existencie Československa. Niektoré
z vystavených modelov prepája so snímkami známych osobností našej histórie, ktorých by sme si bez ich
charakteristických okuliarov dnes nedokázali predstaviť. Jedným z hlavných cieľov výstavy je upozorniť na tvorbu
Jaroslava Trubača, ktorý medzi rokmi 1964 a 1988 navrhol najvýraznejšie okuliarové rámy a umiestniť jeho dielo do
kontextu československého dizajnu. Projekt „Brejle a okuliare“ bol prvý raz v menšom formáte predstavený v roku
2021 na prehliadke Designblok, kde ho odborná porota ohodnotila Cenou za mimoriadny počin. Začiatkom roka 2022
získal podobu výstavy v Galerii výtvarného umění v Chebu, ktorú následne uviedla Galerie UM Vysokej školy
uměleckoprůmyslovej v Prahe. Od 4. augusta túto výstavu môžete vidieť v priestoroch Galérie dizajnu Satelit
Slovenského centra dizajnu.
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Organizátori
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské centrum dizajnu
Podpora: Ministerstvo kultúry SR
Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Hlavný partner SCD: Antalis
Partneri výstavy: UMPRUM, GAVU CHEB
Mediálni partneri SCD: Citylife, obchodnaulica.sk, kamdomesta.sk

Kontakt: Gabriela Rybáriková, +421 918 110 247, satelit@scd.sk
https://www.scd.sk/

