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Slová(ci) a veci
V nasledujúcom redakênom výbere obrázkového editoriálu
«Atrium Extra» sme starostlivo povyberali predmety každodenného
úžitku, ktoré našincovi môžu prinášaČ potešenie z ušüachtilého
dizajnu i radostné (sémanticky kuêeravé) porozumenie.

ClassiCon: stolêek «Corker» je overeným dizajnérskym «fórikom» s celkom pragmatickým pozadím. Prebytok korku u portugalských êi španielskych dodávateüov, ktorý súvisí s odklonom
vinárov od tradiêných korkových zátok k modernejším syntetickým uzáverom, prinútil dizajnérov hraČ sa s týmto výhodným materiálom napríklad pri návrhu nábytku. V tomto prípade navrhli zväêšeninu korkovej zátky hviezdni architekti
Herzog & de Meuron. classicon.com
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Foto: Elias Hassos

Pripravila: redakcia Atria
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Util: univerzálny element «Kgt-box» je hliníkovou skladaêkou, ktorá êerpá inšpiráciu z tradiêných debniêiek
na ovocie. Studio CP – RV ho navrhlo ako modulárny
úložný systém. Vyrába sa v piatich farbách. thisisutil.com

Foto: Oliver Helbig

Laufen: keramický mnohosten «Ikos» zo série bytových doplnkov znaêky Laufen «Home Collection» je predmetom bez
jasne stanoveného, a tým vlastne mnohorakého úêelu. Experimentálny návrh pochádza z bazilejskej nadácie Brasilea,
ktorá rozvíja kultúrnu výmenu medzi Brazíliou a Švajêiarskom. laufen.ch

Oblure: lampa «Stair» (dizajn: Notchi Architects
zo Švédska) stojí na pomedzí metafyzického objektu a úžitkovej dekorácie. Tlmené náladové osvetlenie
v podobe žiarivej sféry, ktorá balansuje na poslednom stupienku pravouhlých schodov z lakovanej ocele, má zreteüný úêel, no súêasne vyjadruje metaforickú poetiku každodennosti. Štrbiny na boku poslúžia
ako praktické USB porty. oblure.com

Philippi: šalátová miska «Boat» je tvarovaná ako
loóka. Asymetrický výlisok z lakovaného hliníkového plechu dopúĀajú lyžice z agátového dreva. philippi.com

Mono: futuristicky tvarovaný antikorový príbor «Mono
Zeug» je reedíciou návrhu Michaela Schneidera z roku
1995. Klasický príborový repertoár v tomto prípade dostal zabraČ poriadnou náložou odvážnej avantgardy.
mono.de

Villeroy&Boch: atmosféra prémiového porcelánu «Perlemor» zo špeciálnej línie like. by Villeroy&Boch sa nesie
v prázdninovom tóne – presnejšie v duchu pieskovej pláže,
vône mora a horúêavy letných nocí. Zdržanlivá, a predsa
odvážna séria upúta efektnou glazúrou v pieskovo-béžovej
farbe. villeroy-boch.eu, predáva nastol.sk

Asa Selection: rozšírený golier keramickej vázy
«Artea» nemá len estetickú, ale aj úžitkovú podstatu.
Vóaka nemu sa kvetinové aranžmány v elegantnej
váze (dostupnej v troch výškach) krajšie «rozvinú».
asa-selection.com
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Riess: moderný a švihácky obrys zapekacej misy «Omas»
bol ovplyvnený tradiêným dizajnom smaltovaného riadu
našich starých materí. riess.at

Black+Blum: jadro praktického cestovného pohára «Glass Travel Cup» je z prvotriedneho borosilikátového skla, jeho obálku zas tvorí ochranný silikónový návlek
s protišmykovým «zvrásnením». black-blum.com

Eschenbach Porzellan: moderný keramický riad «Kaleido» dokreslí bytový ambient neutrálnou siluetou. Jeho farba zas pomôže vyêarovaČ optimistickú náladu pri prestieraní. eschenbachporzellan.de

Vista Alegre: rytmické líniové šrafovanie i pastelová farebnosČ kolekcie
porcelánového riadu «Treasures» vychádza z ikonického grafického riešenia starých bankoviek. vistaalegre.com

Fissler: prémiový nemecký producent hrncov a panvíc Fissler predstavil inovatívny povrchový materiál «Ceratal»,
ktorý prináša prednosti nepriünavého povrchu s toxicky
neškodným chemickým zložením. fissler.com

Foto: Romain Guittet

IKEA: v sérii vonných sviec, ktoré pre notoricky známy švédsky «fast furniture» reČazec «zmajstrovala» britská interiérová dizajnérka Ilse Crawford, sa do centra pozornosti dostal návrat ku koreĀom. Miesto afektovaných olfaktorických kompozícií
sú strohé keramické êi sklenené poháre vyplnené voskom s vôĀami typického škandinávskeho uzemnenia. ikea.com

Revol: v organickom, programovo «primitívnom» a zmyselnom riade «Yli» sa dizajnér Ferréol Babin pokúsil vzdaČ hold klasickému hrnêiarskemu remeslu. Ucelený súbor zahĄĀa množstvo mís a tanierov. revol1768.com

Lanerossi: prikrývka «New Baltimora» stvárĀuje tradiêný, mierne folklórny motív v prémiovom materiáli – najjemnejšej jahĀacej vlne druhu «merino», ktorá spúĀa
prísne certifikáty Woolmark a Oeko-Tex Standard 100. lanerossi.it
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Opinel: cieüom dizajnérskeho návrhu «Perpétue» z dielne legendárnych švajêiarskych autorov Big Game bolo
stvárniČ príborovú súpravu tak, aby pôsobila povedome,
neutrálne a nenútene – akoby bola «zbavená» okatého
dizajnu na úkor «všednosti». Ako píšeme na inom mieste
v našom êasopise – taký dizajn je síce üahko prehliadnuteüný, no nesie v sebe nespochybniteünú hodnotu nadêasovej
platnosti. opinel.com

Christian Bitz: nový tortový podnos z produkcie obüúbenej dánskej znaêky Bitz má príjemný vidiecky
šmrnc, nezvyêajne plytký profil, a najmä prenikavo
elegantné, módne odtiene tmavomodrej êi staroružovej
farby glazúry. bitzliving.com

Guzzini: obedár z environmentálne angažovanej série «Re-Generation» je až zo 70 % zhotovený z recyklovaného plastu postspotrebiteüského pôvodu, êo pre výrobky prichádzajúce do styku s potravinami znamená celkom slušný výkon.
fratelliguzzini.com

Le Creuset: názov prezradí, že svieža
zelená séria riadu «Bamboo» našla inšpiráciu v tropickom obraze bambusového lesa. lecreuset.com, predáva nastol.sk

