Design pro život
–
Něžnosti
Vystavující: Aneta Bendáková, Renata Bachmannová, Pavlína Čambalová,
Magdalena Čurdová, Lucie Houdková, Kateřina Kučerová, Anna Marešová
Místo konání: Galerie Pro design, Armaturka, 1. patro, Jateční 49, Ústí nad Labem
Otevřeno: út–pá 10–18, so 13–17
Termín konání: 13. 3. – 11. 4. 2014
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 12. 3. 2014 v 18 hodin.
Kurátorky výstavy: Adéla Hrušková a Pavlína Jakoubková
Sen, idea, návrh, realita… Výstava Design pro život – Něžnosti představuje práci mladých designérek,
jejichž návrhy nezůstaly pouhými skicami, ale dočkaly se realizace. Participující autorky tak spojuje právě
ona úspěšně završená cesta od myšlenky, přes výrobu až k rukám zákazníka.
Výstava přestavuje studentům i široké veřejnosti příklady práce mladých začínajících designérek, které
nezůstaly uzavřeny jen mezi zdmi ateliérů, ale podařilo se jim udělat ten jeden důležitý krok navíc.
Design je nedílnou součástí našeho života, má svou estetickou i užitnou hodnotu. Kvalitní produkt v sobě
kombinuje celou řadu faktorů. Musí být elegantní a přitažlivý, aby si zákazníka našel, funkční a praktický,
aby si jej udržel. Jak tyto často protichůdné elementy spojit, to je ona „neviditelná“ práce designéra.
Výstavu tvoří příklady designérské práce z různých oborů. Sklo, oděv, textil, design interiéru, grafika.
Různorodost vystavených exponátů má veřejnosti ukázat, kde všude se nevědomky setkáváme s prací
designérů. Studentům uměleckých fakult má výstava posloužit jako motivační impuls k další práci a jejich
osobnímu a profesnímu růstu.
Podtitul výstavy, Něžnosti, odkazuje k hravosti, jemnosti a ladnosti. Ženskému elementu v tvůrčím procesu.
Záměrem výstavy nebylo představit pouze práce designérek, ale postupným výběrem prací a jejich tvůrců se
podařilo celou výstavu tematicky sjednotit a uzavřít.
Výstava Design pro život – Něžnosti je podpořena Ústeckou komunitní nadací z výnosů příspěvků Nadačního
investičního fondu a Nadací Preciosa.
Výstava je pořádána sdružením Superstudio Předlice o. s. ve spolupráci s Armaturkou a Fakultou umění
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Kontakt: Adéla Hrušková a Pavlína Jakoubková / tel.: +420 601 385 504

