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#rony_plesl
fenomenálny sklár, výborný pedagóg,
skvelý dizajnér
#ark.shelter
jednoduchý a cenovo prístupný „kontajner“
pre pobyt v prírode
#luciekoldova
česká designérka svetového formátu
#designblok_prague
medzinárodná prehliadka dizajnu
existujúca od roku 1999

boli
sme
u josefa
p.

Našu školu privítali
zamestnanci
v zasadačke so
stovkami 3D
výtlačkov. Ako
môžeme vidieť aj
na obrázku, žiaci
si to veľmi užívali.
Ďalej nás vzali do
„srdca“ firmy, kde
pracovalo 500
tlačiarní súčasne
na tlači dielov pre
ďalšie 3D tlačiarne.
Firma si však

Jeho práca zahŕňa priemyselný
dizajn, nábytok a inštalácie
špecifické pre dané miesto,
ako aj extrémne limitované
série. Navrhuje pre popredných
svetových výrobcov ako: Axor,
B&B Italia, Flos, Hermes, Knoll
či VITRA.

Ste umelkyňa?
Nie ja som galeristka so šiestym zmyslom
pre hľadanie nových talentov.
Kto vás podporuje v práci?
Moja dcéra Nicoletta. Ona stojí vždy po
mojom boku.
Aká je vaša najväčšia láska?
Moja rodina.
Kto je váš obľúbený maliar z histórie?
Leonardo daVinci.
Aký vzťah je medzi vami a ostatnými
umelcami?
Ja verím v nich, oni vo mňa a spolu
zdieľame spoločnú cestu.
Prečo preferujete čiernu?
Pretože je pohodlná a praktická.

aj osgerby

NEZABUDNI
SI POŽIČAŤ
KOLOBEŽKU !!!

odporúčajú
minimálne dvaja
z pedagogického
zboru...
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Ak toto meno nepoznáte, máte problém.
Ide o jedného veľmi zaújímavého švajčiarskeho
sochára a grafika. Najznámejším
sa stal v období suprematizmu. Vo svojej tvorbe
sa snažil o zachovanie nekonečna priestoru.
Giacomettiho sochy často stáli samostatne
a predstavovali izoláciu jedinca, čo dosahoval
hlavne výrazným stenšením proporcií. Jeho
tvorba je bez pochýb zaujímavá a isto stojí za
povšimnutie. Výnimočná výstava v Prahe
sa stala súčasťou našich mozgov.

Lucie Koldová je dizajnérka nábytku,
sklenených plastík a nadčasových
svietidiel. Jej práce sa pohybujú na
škále od každodenných produktov
až po konceptuálne objekty. Pri
svojej práci používa klasické remeslo
s využitím špičkovej technológie.
Hlavné zameranie kladie práve na
základné materiály ako sú drevo
a sklo. Rada pracuje s farbami,
neobvyklými rozmermi a kontrastmi.
Svoje projekty predstavila na
medzinárodných prehliadkach vo
Viedni, Miláne, Paríži, Londýne a aj
v Tokiu. Na desigbloku sme mohli
vidieť jej poňatie dizajnu a okolo
5 nových realizácií v spolupráci so
špičkovými výrobcami...

Designblok, Prague International Design Festival je najväčšia
výberová prehliadka dizajnu a módy v strednej Európe. História
tohto festivalu siaha do roku 1999, keď ho založili Jana Zielinski
a Jiří Macek. Pražského týždňa designu sa každoročne zúčastní
cez 200 vystavovateľov. Okrem centrálneho priestoru sa počas
Designbloku otvára celý rad galérií, showroomov a popupshopov po celej Prahe. Designblok každoročne priláka viac
ako 50 000 návštevníkov všetkých vekových skupín z Českej
republiky a zahraničia.

giacometti

na tomto čísle časopisu sa podielali študenti 4.B, odbor grafický a priestorový dizajn
+ martin záhumenský, jana hrabovská a vierka sebínová

designblok ′19

nevyrába len diely.
Má vyhradené
poschodie na
výrobu vlastných
filamentov Prusamentov.
Tieto špičkové
stroje nájdeme
aj v našej škole
na 3. poschodí.
Pomáhajú žiakom
realizovať ich 3D
projekty. Vždy je
tam Zahuman.

elon´s english corner
22 of november at 8 pm Elon Musk again didn’t
disappointed and reveal the worlds new model
of his TESLA car whitch behold name CYBERTRUCK. Crazy design inspired by cyberpunk
and Mars rover is weirdly incredible. All kind of
funcions won’t disappoint either. You should
definetly check it out

