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Expozice, která bude k vidění od 23. 
září 2021 do 6. března 2022, sledu-
je práci i pracovní podmínky žen 
v designu od raného modernismu 

po současnost. 
První část se zaměřuje na rozvoj designu 

v Evropě a v Severní Americe kolem roku 
1900, kdy se design stával samostatným po-
voláním. Zároveň sílil boj za volební prá-
vo žen, což se odráží v designu z té doby, 
například na práci sociálních reformátorek 
Jane Addams a Louise Brigham. Návrhářky 
v té době už studovaly a učily v Bauhausu, 
na ruské vysoké škole umění VKHUTEMAS 
i německé Deutsche Werkstätten. 

Druhá část výstavy se zaměřuje na 20.–
50. léta, kdy si designérky začínaly budovat 
mezinárodní jméno, jako třeba Eileen Gray, 
Clara Porset či Jeanne Toussaint, umělecká 
ředitelka Cartieru. Některé pracovaly celý 
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Pamatujete? Před 30 lety otevřela 
IKEA svou první provozovnu v teh-
dejším Československu ve třech 
patrech centra DBK v Praze na Bu-
dějovické. Stalo se tak v 7 hodin ráno 
a otevření provázely nekonečně 
dlouhé fronty a velký zájem. Ten 
trvá dodnes ve všech čtyřech ob-
chodních domech, jež má IKEA v ČR. 

Už 4. setkání přátel lesa a milovníků 
dřeva, tzv. dřevorádů, pořádá Na-
dace dřevo pro život 19. září v Mi-
chelském lese od 14 hod. Na pro-

gramu jsou závody v dřevácích, 
kvíz o dřevě, povídání s lesníkem, 

sázení nových stromů a stavění 
dřevěných laviček pro charitativní 

organizace. www.DenDrevoradu.cz

Interiérový e-shop s nabídkou 
unikátních výrobků světových 
značek WestwingNow slaví 10. 
narozeniny. K této příležitosti 
vznikla edice Capsule. E-shop 
řadí produkty podle kategorií, 
většinu výrobků doručí za 4-7 
dní a v sekci ,Shop the look‘ na-
bízí hotové míst-
nosti, jež navrhli 
interiéroví de-
signéři. www.
westwingnow.cz

Mezinárodní odborná porota  zahájila 
nominace 50 projektů do užšího výběru 
10. ročníku Brick Award 22. Tentokrát 
vybírá z rekordního počtu 789 projektů 
z 53 zemí. V každé 
z pěti kategorií bude 
udělena cena pro 
vítěze a oceněno 
bude i celkové pr-
venství. Vítězné 
projekty a celkový 
vítěz budou vyhlá-
šeni v červnu 2022 
na oficiálním slav-
nostním ceremoniálu Brick Award ve Víd-
ni. Všechny vybrané projekty budou zve-
řejněny v knize Brick 22 v létě 2022. Více 
na www.wienerberger.cz/brick-award

Dílo výrazné osobnosti 
karlovarského regionu 
Lenky Sárové Malíské 
je k vidění v Interaktiv-
ní galerii Becherovy vily 
v Karlových Varech do 31. 
října 2021. Na výstavě na-
zvané Přesahy představuje 
výtvarnice a designérka 
(známá zejména díky své 
porcelánové tvorbě) malby 
akrylem a kresby olejovým 
pastelem.

První  desítka

Designový kousek návrháře 
Javiera Mariscala. Omyvatelný 
dětský bunkr z polyetylenu je 
vhodný i na zahradu. Vnitřní stěnu 
zdobí vyryté obrázky, na podlaze 
imitace trávy. 

Nido, veselý buNkr

brick award 2022

karlovarské 
přesahy

skaNdiNávie v praze máte rádi dřevo?

www.alax.cz, cena 25 973 Kč

Jsme tady!

 Inzerce  

Ačkoli se ženy podílely na vývoji 
moderního designu zásadním 
způsobem, v knihách o dějinách 
designu často chybějí. Výstava 
ve Vitra Design Museum 
nazvaná Jsme tady! Ženy 
v designu od roku 1900 po 
současnost se tento nedostatek 
snaží napravit a představuje 80 
zajímavých osobností. 

život zcela nezávisle jako keramička Eva 
Zeisel, ta vystavovala samostatně už v roce 
1946 v MOMě. Jiné spolupracovaly se svými 
partnery – Ray Eames s manželem Char-
lesem, Aino Aalto s Alvarem či Charlotte 
Perriand s le Corbusierem. Byly sice svými 
mužskými protějšky často zastíněny, ale 
jejich podíl na společné práci byl mnohdy 
daleko významnější, než se předpokládalo.  

Třetí část výstavy se věnuje období 50.–
80. let. V 60. letech přišla druhá vlna femi-
nismu. Rozpolcenost a dramatické změny 

této doby se projevují jak v jasných barvách 
designu Marimekko, tak v některých vel-
kolepých postmoderních předmětech vy-
tvořených italskými návrhářkami Nandou 
Vigo, Gae Aulenti nebo Cini Boeri.

Čtvrtá část výstavy se zaměřuje na sou-
časnost. Práce Matali Crasset, Patricie 
Urquioly či Helly Jongerius, Julie Lohmann, 
či Christien Meindertsmy... Výstavu zachy-
cující posledních 120 let designu doplňují 
workshopy, online přednášky atd. ●


