svetový

Slovenský

dizajn

Michal Hanula –

VÝSTAVA

Výstavu slovenského dizajnéra Michala Hanulu
nachádzam v priestoroch firmy Konsepti na Továrenskej
ulici 10. Len akoby náhodou nainštalovaná výstava
zapadá do interiéru s ostatnými produktmi svetových
značiek a dizajnérov. Takmer na nerozoznanie. Avšak
nachádzam viacero aspektov, ktorými sa produkty
Michala Hanulu líšia – kvalita spracovania, láska
k drevu a neuveriteľná zručnosť – kričí z originálnych
interiérových či exteriérových kúskov už na diaľku.
Dominantou priestoru sú drevené lavičky „Prúdenie“
z ohýbaného dreva jaseňa a brestu, ktoré lákajú svojou
krásou, a aby sa človek aspoň na chvíľu posadil. Milé
a veselé detské stolčeky „Vemienka“ hrajú svojou
farebnosťou a vytvoria úsmev na tvári. Zručnosť
sústruženia dizajnéra je viditeľná na interiérových
doplnkoch- obrovských sústružených misách a nádobách,
ktoré majú výstižný názov “Komíny“. Nad hlavou sa kolíšu
veľké závesné svietidlá „Kučeravé“, ktoré sú vytvorené
zo stružlín technikou štiepania dreva. Jednoducho
povedané, príjemná výstava s pravým slovenským
dizajnom!
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Bratislava Design Week–
reakcia

Bratislavského design weeku (alebo design weekenduako bol nazývaný po minulé roky) som sa zúčastnila po
prvýkrát. Keďže som už navštívila podobné design week-y
v iných krajinách, nebola som až takým nováčikom.
Avšak bolo to niečo iné, pretože v Bratislave sa dizajn
festival konal v takejto veľkosti po prvý raz. Ďalší rozdiel
bol v tom, že som ho absolvovala ako pozorovateľ
píšuci reporty z jednotlivých udalostí a výstav.
Zavítala som do Pisztoryho paláca, kde konali kurátorské
výstavy and nachádzala sa tu aj Solid Area. Veľmi
oceňujem kvalitných dizajnérov, ktorí boli vystavení –
či už to boli nórske dizajnérske štúdia s vtipným
dizajnom alebo české sklo, ktoré patrí medzi sklársku
špičku vo svete. Nesmiem zabudnúť na vynikajúcu
výstavu rakúskej dizajnérskej dvojky mischer’traxler,
ktorý vytvorili inštaláciu priamo na BaDW. Za veľmi
pozitívne pokladám inštalácie, a hlavne, miestnosti
neboli preplnené, boli prehľadné a takpovediac príjemne
stráviteľné- žiadna preplácanosť. Budova YMCA
patrila tento rok autorskému dizajnu- svieže mladé
slovenské dizajnérske značky a dizajnéri, ktorí ukázali
svetu, či skôr Slovensku, že aj tu sa tvorí dobrý dizajn.
Za moju najväčšiu srdckovku považujem Stánok, kde sa
využil nepoužívaný priestor na niečo tak príjemné, ako
to bolo tento celý týždeň- či už ako čitáreň, kaderníctvo
alebo ako bufet.
Pri zisťovaní reakcií, objavili sa aj nejaké sťažnostialebo skôr pripomienky, ohľadom rozloženia eventov,
showroomov a výstav. Po minulé roky to bolo
kumulované viac na jednom mieste a ľudia boli tento rok
občas zmätený. Taktiež niekedy sa nezhodovali nejaké
miesta a časy v dizajn novinách, ale pokiaľ človek sledoval
sociálne siete, vždy sa dozvedel o zmenách, ktoré boli
v mnohých prípadoch zapríčinené aj počasím.

21. 09. 2013
Text a foto: Anna Ulahelová a Daniela Lašútová
Design: OPEN DESIGN NETWORK,
Veronika Melicherová, veronika-melicherova.tumblr.com
Type sadzba: Preto Sans, www.dizajndesign.sk
Type titulky: Veselica, Marek Chmiel
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In the
Midl
Design
Forum
Rozhovor s Vlastou
Kubušovou o nové
platformě pro
kreativní lidi

Akce In the middle forum je tak trochu bleskem
z čistého nebe. Organizátoři Kreativního rána v KC
Dunaj se tentokrát rozhodli, uspořádat akci doslova
s velkým A. Přišli s designérským fórem plným zajímavých
zahraničních designérů-osobností (jako je Bernardo
Gaeiras nebo vídenčani Katharina Mischer and Thomas
Traxler), ještě zajímavějších workshopů a dokonce
si troufli na ojedinělou aukci a dražbu autorských
designérských počinů. O tom všem jsem si povídala
s hlavní šéfkou „Midláků“ Vlastou Kubušovou. Setkali
jsme se uprostřed rozběhlých workshopů v Berlince,
kde měli všichni dost napilno.
Jak vznikl nápad na akci tohoto typu?
Nápad vznikl z iniciativy pěti lidi, kteří se sdružují
v organizaci Midl n. o. Společně jsme asi před dvěma lety
začali organizovat akce s podobným zaměřením v takové
malé galerii na Kapucínské. Trvalo to sice asi jenom dva
měsíce, ale na základě této zkušenosti jsme se rozhodli
organizovat akce podobného typu dále. Chtěli jsme se
více zaměřit jednak na vzdělání jednak spojit vše více
s tím co sami reálně děláme a studujeme. Například já
se věnuju designu a filmu další divadlu a scénografii či
hudbě. Na základě toho jsme se rozhodli vytvořit projekt,
který bude networkovat lidi z různých oborů ze Slovenska
a ze zahraničí. Naší vizí dále bylo pozývat sem zajímavé
a kreativní lidi a to nejen aby tady dělali přednášky, ale
aby i nějakým způsobem reálně komunikovali s lidmi
z oborů, tak jak je to například teď formou workshopů.
Rozhodli jsme se také propojit tuto platformu s nějakou
větší akcí, kde jsou lidé více koncentrovaní. A začali
jsme spoluprací s Designweekem a tímto prvním
designérským fórem. Protože naše vize byla i pomoct
mladým slovenským designérům, zorganizovali jsme jako

k nezaplacení. Tu jak to vidíš, tak každý má jedinečnou
možnost diskutovat s kýmkoli z těchto lidí. Sedneš si
s nimi ke společnému obědu a můžeš se bavit a navazovat
kontakty.
Zmínila ses také o úvodní aukci celého fóra. Jak to na ní
vypadalo?
Aukce dopadla nad očekávání velmi dobře. Přišel kopec
lidí a vydražilo se až na dva tři kousky úplně všechno, co
nás velmi překvapilo. Prodali se například i věci, které
byli cenově docela vysoko například až 300 eur. Ty jsme
se dokonce nejprve báli vůbec do této aukce napoprvé
přidat. Byl to pro nás impuls, že toto je ta správná cesta.
Jsou tu lidé, kteří chtějí podporovat mladý slovenský
design, ale nemají kde. Takže aukce bychom rozhodně
chtěli opakovat častěji a mimo samotný Designweek.

Co považuješ za pozitivní na celé akci?
Tak určitě tu spolupráci s Designweekem, dále
samozřejmě komunikaci s našimi hosty, designéry. Těm
patří velké díky. Stejně tak bych velmi chtěla poděkovat
SNG, která nám vyšla vstříc snad úplně ve všem a dovolila
nám využívat naplno prostor Berlinky.

součást, také první designérskou aukci. Kde jsme oslovili
mladé začínající designéry, absolventy či studia, aby touto
formou mohli sami sebe prezentovat.
Jakým způsobem jste vybírali účastníky?
Dramaturgii jsem v podstatě měla na starosti já spolu
s Mirom Králom, kdy jsme většinu Designéru poznali
z jiných Designweeků a tam jsme je také oslovili. Na
druhou stranu pro nás bylo ale důležité obsáhnout
opravdu široké spektrum designu, takže jsme se ptali
i dalších lidí z jiných oborů a sháněli od nich tipy na lidi.
Tak tomu bylo například v případě grafického designu,
kdy jsme na základě tipu bez kontaktu oslovili a následně
dostali sem Petra Babáka.
Co hodnotíš jako takové největší úskalí v celé organizaci?
Musím říct, že mě celkem mrzí nezájem lidí z oboru
a to hlavně studentů designu zapojit se do workshopů.
Očekávali jsme, že se workshopy s takovými osobnostmi
rychle zaplní. Protože naše zkušenost ze zahraničí je
takové, že lidé jsou ochotni kolikrát cestovat z velké
dálky jen, aby se mohli zúčastnit workshopu s danou
kapacitou a akce podobného typu je velmi rychle
zaplněná. Takže mě velmi překvapilo, že naopak tady o to
designéři a studenti z oboru neměli skoro vůbec zájem.
Nakonec je to tak, že nejvíce se přihlásilo lidí co s VŠVU
a nebo dokonce designem nemají nic moc společného.
Jakoby lidé mimo okruh designérů pochopili potenciál
takové příležitosti dříve než paradoxně lidé, kteří danou
věc dávno studují a měli by mít tedy ten zájem se
dovzdělávat. Ale možná to celé chce jenom čas a více akcí
podobného typů, aby se lidé naučili.

Na co se teď nejvíce těšíš? Z čeho máš radost?
Momentálně se těším, až se půjdu domů vyspat. (smích)
Ale ne určitě mě těší kontakt, jaký jsme tu navázali se
všemi našimi hosty-designéry. A hodně se těším na
zítřejší přednášky. Opravdu moc se těším konkrétně na
prezentaci Bernarda Gaeirase, se kterým jsme se setkali
na workshopu v Lisaboně. Pracovali jsme tam ve FabLabu,
což je takový super koncept digitálního laboratoria. Kde
můžeš využít veškerou techniku – laser cut, CNC, atd.
A jako student, designér si tam můžeš jít vyrobit svůj
prototyp tak, že tam platíš pouze za materiál. A Bernard
Gaeirase je manažerem tohoto celého konceptu. Takže
to byl člověk, kterého jsme zde hned zavolali, protože
bychom byli velmi rádi, kdyby tuto jeho prezentaci viděli
i jiní lidé, kteří by nám mohli pomoct dostat podobný
koncept i sem na Slovensko. To je takový náš velký sen.
Chtěli bychom tady otevřít takovou dílnu, která by mohla
pomoct posunout prototypování a vyrábění produktů
dále. Každý produktový designér student si musí
veškeré věci ohledně výroby prototypů platit sám, takže
tímto směrem by něco takového tady mohlo být velmi
prospěšné.

Pro některé designéry-studenty taky možná byl problém
s cenou. Co myslíš?
Pro studenty byla nastavená cena 30 euro a v této ceně
byl, jak vstup na všechny akce v rámci fóra tak společný
oběd. Takže ve výsledku tě celý workshop stál tak cca
10 eur, což je nic ve srovnání s tím jak se pohybují ceny
stejného workshopu u stejných lidí v zahraničí. Navíc si
myslím, že lidé by si rozhodně měli zvykat a naučit se
vážit si podobných věcí. Tudíž si na ně najít prostředky
a zaplatit si je. Když se na to podívám z úplně jiného
úhlu, tak výsledná zkušenost z workshopu je přece
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Jaká je vaše vize celé akce do budoucna?
My už v podstatě máme dramaturgický plán na stejnou
akci ale s hudební tématikou. Tu bychom dokonce
chtěli udělat už začátkem příštího roku, ale ještě stále
hledáme nějakou spřátelenou akci, se kterou bychom
se mohli spojit. Určitě by v rámci toho mělo být plno
workshopů, které se týkají tvorby elektronické hudby, co
tady na Slovensku vůbec zatím není. Potom připravujeme
literární fórum, které na jisto bude, a to na jaře. A potom
výhledově bychom chtěli připravit divadelní fórum.
Rozhodně se chceme snažit dostat tyto akce do rámce
něčeho většího. Tato spolupráce s organizátorkami
Designweeku byla úplně super a velmi jsme si vzájemně
pomohli, hlavně s promováním. Které teď v začátku velmi
potřebujeme. Zatím to vše děláme zadarmo ale o to
větší je naše míra entuziasmu pro celou věc a doufáme,
že do budoucna najdeme sponzora anebo lidi, kteří
budou ochotni nás finančně podpořit. Bez toho to určitě
nepůjde.
inthemidlforum.sk kreativnerano.sk/o-nas
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