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KONVERGENCIA
Paríž: Retrospektíva Rossa Lovegrova 

Waleský priemyselný dizajnér Ross Lovegrove, ktorý býva oznaêovaný za «sochára» technológií, sa stal pred-
metom retrospektívnej výstavy «Convergence» v parížskom Centre Pompidou. Vôbec po prvýkrát sa jeho 
bohatá tvorba podrobila výstavnému skúmaniu v takom rozsahu: monograficky orientovaný formát ma-
puje jeho dynamické tvaroslovie, reflexiu digitálneho vývoja, udržateünosČ a environmentálne povedomie 
êi snahu o harmóniu vyspelých technológií s prírodou. «Myšlienka ‹konvergencie› je dôležitá, pretože spája 
umenie a technológiu,» hovorí Ross Lovegrove. «Tento prístup k dizajnu musí zohrávaČ zásadnú úlohu v ‹re-
nesancii› 21. storoêia, ktorú práve prežívame, a povedie k hmatateüným tvorivým princípom zasahujúcim 
každého bez ohüadu na to, kde sa práve nachádza.» Humanistický a holistický záber jeho tvorivého univerza 
sprostredkuje aj sprievodný katalóg, ktorý pripravila kurátorka výstavy Marie-Ange Brayer. (Na obrázku je 
kreslo «Monolith» pripomínajúce roztápajúcu sa kocku. Ross Lovegrove ho navrhol pre Moroso.)

Výstava «Ross Lovegrove: Convergence» potrvá do 3. júla 2017. centrepompidou.fr

Návšteva v klube
Výroêný bratislavský festival «Dni architektúry a dizajnu», 
ktorý sa uskutoêní v dĀoch 30. mája až 4. júna 2017, opäČ 
poskytne zázemie aj pre vyhüadávanú sériu prednášok a dis-
kusií «Clubovka». Jej organizátorka TáĀa Kollárová si tento-
raz pozvala dve dámy: amsterdamskú grafickú dizajnérku, ne-
korunovanú kráüovnú knižného dizajnu Irmu Boom a svetovo 
úspešnú slovenskú dizajnérku Petru Langerovú (na obrázku).

«Clubovka» s Irmou Boom prebehne 1. júna v Primaciálnom 
paláci, s Petrou Langerovou 2. júna na Fakulte 

architektúry STU. clubovka.sk

Zlatá fasáda
Stúpikovo-prieênikový fasádny systém Schüco 
«FWS 35 PD (Panorama Design)» získal pre-
stížnu zlatú cenu «2017 iF Gold Award». Ne-
závislá medzinárodná porota organizácie iF – 
International Forum Design, ocenila jeho útly 
a maximálne êistý dizajn, vóaka ktorému inte-
riér s exteriérom splýva v minimalistickom roz-
hraní. Konštrukcia zložená z profilov unikátnej 
pohüadovej šírky 35 mm navyše spoüahlivo zais-
tí všetky oêakávané fasádne funkcie – tepelno-
izolaêné, bezpeênostné êi prevádzkové (vetranie, 
odvod vody a pod.). schueco.com

Ostrovêek pozitívnej 
deviácie

Zuzana Rattajová a jej výberový formát Art De-
sign Project sa snaží sledovaČ svoju misiu – kulti-
váciu všeobecného dizajnérskeho povedomia me-
dzi Slovákmi – už niekoüko rokov. V jej kurátorsky 
odôvodniteünej selekcii autorského dizajnu (predo-
všetkým porcelánu, skla a óalších médií so zbera-
teüským potenciálom) sa ocitajú Čažké kalibre êeskej 
a slovenskej proveniencie, ktoré napúĀajú predstavu 
o dizajnérsky plnohodnotnom diele. Výstavno-pre-
dajný priestor nového «concept store», ktorý otvori-
la v apríli na bratislavskej Špitálskej ulici (s nádejou 
každodennej blízkosti laikom), je pokraêovaním jej 
misie a architektonickým naplnením vízie o priesto-
re výnimoêného dizajnu. Projekt novej predajne 
spracoval architekt Miloš Juráni z ateliéru Juráni 
& Toma Architekti. artdesignproject.sk, cool-architecture.sk
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