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TEXT DANICA KOVÁŘOVÁ

01
ve správný čas

02 in natura

03 roste s vámi

Práce designérky Jitky
Růžičkové (*1959), která
studovala na VŠUP
u Stanislava Libenského,
neprávem zůstává ve stínu
známějších kolegů. Její
skleněné objekty, vázy
a nápojové sklo přitom
má jemnou ženskou duši.
Prodává Kubista a Futurista.
www.jitkakolbe.cz

Pražský architektonický ateliér Cubespace
představil svůj projekt modulární výstavby.
Systém Cubespace je nabízen v několika
základních designových řadách a může
být variován a smontován podle přání
zákazníka. Kdykoli je navíc moduly možno
oddělit a bez újmy přesunout na jiný
pozemek. Ocelové skelety modulů se
vyplní vybraným stavebním materiálem
a dají se stavět až do výšky čtyř pater.
www.cubespace.eu

04 hlášení

05 tečka uprostřed

Jan Šépka, to je osobnost,
která pro letošní rok byla
vybrána, aby sestavila
další Ročenku české
architektury ’06-’07.
Vybral 35 staveb, v kapitole
Názor prozradil víc o práci
na Hradě a o stavbě ústředí
ČSOB a odvážně prohlásil,
že česká architektura je
nemocná. Zajímá vás proč?
www.prostor-ad.cz

Jásáme nad novým polstrovaným
nábytkem, určeným do veřejných
prostor, který pro společnost Polstrin
z Hradce Králové navrhl Jan Čtvrtník!
Celý set se jmenuje Ai.ro a každý jeho
model má další jméno. Základní tvar,
v němž designér propojil dvě různé
úrovně sedacích ploch, je Na.bi
a stejně jako ostatní se bude vyrábět
v mnoha barevných variantách
s podnožemi, řezanými laserem.
www.polstrin.cz

06 první

07 jiný prostor

Projekt European Design
Contest, který si vymyslela
spol. LG Chem Europe, vyhrál
český plachý student Karel
Vránek ze zlínského ateliéru
designu VŠUP. Vydobyl si ho
„kudrnatým“ stolkem Deko
z materiálu Hi-Macs, jehož
obrázek po slavnostním
vyhlášení v Miláně doslova
obletěl svět.
www.polytradece.cz

Žižkov žije! V Bořivojově ulici č. 73 byl
otevřen alternativní prostor Faaze,
v němž jeho provozovatelka Jana Kalinová
vytvořila zázemí pro design a umění. Ani
galerii, ani obchod, ale od obojího trochu.
Ve spokojené symbióze tu vedle sebe žijí
tašky a trička od studia Vohoz a Beata
design s akvarely Lenky Vítkové, obrazy
Evžena Šimery, počítačovými grafikami
Pavla Ryšky, díly Jany Kalinové a s mnoha
dalšími artefakty a designovými předměty.
www.faaze.cz

❋ Pod záštitou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) byl v jejím sídle na
Václavském nám. 31 otevřen Design Cabinet CZ, platforma pro rozvoj designu u nás.
❋ Projekt Central Park Praha má novou interiérovou architektku Ivanku Kowalski.
044 DOLCE VITA
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Dobrá pověst nové nábytkové kolekce,
obohacující nabídku zrevitalizovaných UP, už
překročila hranice České republiky. Nejdříve byla
šestice nových produktů představena v Miláně
a na konci května se v rámci prezentace výstavy
Křehký by Czech Republic dočkala sympatického
ohlasu v New Yorku, a to na veletrhu International
Contemporary Furniture Fair (ICFF). Vybrané
kousky totiž skvěle vystihly aktuální trend, spojený
s lačností po silných retro tvarech. Týká se to
pohovky a křesla Hockeyka a „buclatého“ křesla
syté vínové barvy, které architekt Zbyněk Hřivnáč
navrhl pro Hotel Praha v 80. letech. UP závody
celou tour před pár dny ukončily výstavou své
kompletní kolekce v brněnské vile Tugendhat.
www.upzavody.cz

