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Ahoj Praha!
Wypatrzone na praskim Designblok
TEKST: ANGELIKA OGROCKA

DESIGNALIVE.PL

ZD
J!

CI
A:

 O
ND

"E
J P
"I

BY
L,

 M
IR

A 
PO

DM
AN

IC
KÁ

, M
AT

ER
IA
#Y

 P
RA

SO
W

E

BRONZE CHAIR
Wybrany przez twórców Designbloku na tegorocznego zwyci!zc!, 

Frank Tjepkema prowokowa" ju# od pierwszych projektów. Taki 
jest i najnowszy produkt zaszczepiaj$cy konotacje wspó"czesnych 
katastrof powodowanych przez cz"owieka. Masowo produkowane 
krzes"o zyska"o nowe oblicze poprzez tradycyjne r!czne szlifowa-

nie. Nast!pnie zmniejszone niemal#e do szkieletu i oblane br$zem 
wpisuje si! w rze%biarsk$ estetyk!. U#ycie tego metalu to nie 

przypadek – dzi!ki swoim w"a&ciwo&ciom jest stabilny, a przeto-
piony mo#e zmieni' si! w co& zupe"nie innego. Edycja limitowana, 

www.tjep.com

ZABAWKI WOO
Gdy Vladimír (ák zosta" ojcem, stwierdzi", #e musi 

podarowa' swojemu pierworodnemu co& pi!knego. 
Skontaktowa" si! z przyjacielem ze Studia Vrti)ka, 
by stworzy' zabawki przywo"uj$ce ró#ne rodzaje 

transportu. W ten sposób za spraw$ ma"ego Olivera 
powsta"y symbole trzech #ywio"ów: #aglówka 

reprezentuje wod!, samolot – powietrze, a bul-
do#er – ziemi!. Nazwa Woo wskazuje na g"ówny 

budulec, czyli drewno. Cena za sztuk! to *+, 
euro, www.woo-toys.com

BIO!VAZY 0!5
Projektantka Markéta 

Nováková oraz rze%biarka 
Mira Podmanická stworzy"y 

wspólnie kolekcj! sze&ciu 
wazonów. Proste bia"e 

obiekty ozdobione s$ mo-
drymi ornamentami, które 

odwo"uj$ si! do &wiata -ory. 
Wypuk"e wzory przypomina-

j$ ro&liny zaczerpni!te prosto 
z zielnika, sprawiaj$c wra#e-

nie naszkicowanych na ciem-
niejszym tle. Przy wykonaniu 

przedmiotów wykorzy-
stano technik! stosowan$ 
zazwyczaj przy odlewach 

porcelany. Ceny wahaj$ 
si! mi!dzy ., a ++, euro, 

www.bio-vazy.blogspot.com

PARAVENT
Sophie Françon, Jennifer Julien i Grégory Peyrache, czyli 
twórcy studia Numéro *** ponownie przemy&leli rol! 
przestrzeni wypoczynkowej w salonie. Kolekcja Insulaire, 
w sk"ad której wchodz$: stolik, lampa, dywan czy parawan, 
stawia na komfort i funkcjonalno&'. Ostatni z wymienionych 
obiektów, mo#e pe"ni' kilka funkcji. Jego cz!&' tekstylna 
stworzona we wspó"pracy z mark$ Kvadrat to tkanina 
poliestrowa z izolacj$ akustyczn$. Z kolei ra/anowa ramka, 
prócz walorów estetycznych, s"u#y' b!dzie jako ramka 
do wieszania akcesoriów. Cena podawana na zapytanie, 
www.numero!!!.com

MOULDS
Lasvit, czyli czeski potentat w dziedzinie szk"a, zaprosi" 
do wspó"pracy duet projektantów. Jan Plechá0 i Henry 

Wielgus stworzyli eleganckie, a jednocze&nie sielskie lampy. 
Pomys" powsta" w czasie odwiedzin archiwum Lasvitu, co 
zaowocowa"o amor1cznymi ba2kami dmuchanymi z naj-

lepszych czeskich kryszta"ów. Natomiast nasada przywo"uje 
na my&l drewniane skrzynki, sama b!d$c wykonana z d!bu. 
Za najmniejsz$ lamp! zap"acimy * ,3, euro, koszt &redniej 

to * *3, euro, a najwi!kszej – * +3, euro, www.lasvit.com, 
www.janandhenry.com

LAVISTA
Jelínek to rodzinna stolarska tradycja si!gaj$ca *34. roku. M"ode pokolenie stawia na eksperyment. 
Zaproszony do wspó"pracy Jaroslav Ju5ica wykona" dla czeskiej marki kolekcj! trzech mebli inspiro-
wanych krzes"em Windsor, zw"aszcza jego zag"ówkiem. Motywem przewodnim s$ szu-ady, które 
dodane zosta"y nawet do "ó#ka. Znajduj$c si! po obu jego stronach, wprowadzaj$ funkcjonalne sza6i 
nocne. Znakiem rozpoznawczym obiektów sypialnianych jest dominuj$ca czerwona barwa. 7ó#ko 
to koszt 8 *9, euro, komody:–:; .+, euro, a sza6i:–:; <<, euro, www.jelinek.eu
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