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KASÁRNE / 
KULTURPARK 
PREDNÁ!KA GRAfiCKÉHO

DIZAJNÉRA MARCELA BEN"ÍKA

U# tradi$ne sa v priestoroch kina v Pisztoryho paláci 
uskuto$nila jedna z viacer"ch predná%ok po$as Bratislava 
Design Week. Tentokrát so zameraním na grafick" dizajn. 
Marcel Ben$ík je grafick" dizajnér známy okrem in"ch 
v"znamn"ch projektov aj spoluprácou na in%talácii 
slovenského pavilónu na Bienále architektúry 
v Benátkach. Na Design Week pri%iel predstavi& svoju 
prácu na graficko-dizajnérskom spracovaní navigácie 
v ko%ickom Kulturparku v b"val"ch vojensk"ch kasár'ach. 

Na tomto projekte spolupracoval s architektonick"m 
%túdiom zerozero z Pre%ova. Ako svoj prínos do projektu 
charakterizoval, ne%lo o „zvulgarizovanie“ architektúry, 
ale jej praktické grafické podporenie.Hlavn"m cie(om 
bolo prinies& $ist" primeran" návrh v tesnej sú$asti 
architektúry s akceptovaním u# existujúceho grafického 
vizuálu ($o sa prejavilo hlavne pou#itím konkrétneho 
fontu). Grafick" dizajn tak priamo vstupoval aj do 
pou#itého materiálu – sklo, betón, syntetické textílie...

Aplikácia návrhu sa vz&ahovala na navigáciu urbánneho 
komplexu – exteriér (námestie, bod Zulu...) a navigáciu 
jednotliv"ch objektov – interiér (vrátane osvetlenia..). 
Ako v"chodiskov" bod návrhu stanovil základnú mrie#ku 
(8x8), ktorej polia mô#u expandova& a od nej sa postupne 
vyvíjalo grafické zasahovanie extrahovaním, zhustením 
prvkov a pod. vychádzajúcim z daného priestoru 
a podmienok. Ke)#e architektonické rie%enie videl pre 
náv%tevníka ako dos& intuitívne, jeho grafické vyjadrenie 
si mohlo dovoli& aj ur$it" experiment.

Jeden z problémov, ktor" bolo nutné vyrie%i& bolo aj 
ozna$enie budov, ke)#e technické definície a oficiálne 
pomenovania sa javili dos& komplikované a &a#ko 
zapametate(né. Ako rie%enie navrhol nové pomenovania 
vychádzajúce zo slov priraden"ch k písmenám abecedy, 
ktoré potom pre lep%iu orientáciu v areály aplikovali 
priamo na steny budov v)aka projekcii 3D písmen. Tieto 
nové názvymali „humanizova&“ objekty v areály. 

Zaujímavé bolo aj zadefinovanie „Bodu Zulu“, z ktorého 
je najlep%í v"h(ad na areál a slú#i tak ako orienta$n" bod, 
$i rie%enie samotného námestia a umiestnenie textu 
základn"ch informácií na textilné „bilbordy“ na st*poch, 
ktor"ch $itate(nos& je daná prelínaním textu cez viaceré 
plachty.

Nako(ko projekt stále nie je dokon$en", je v tejto fáze 
pre Marcela Ben$íka dôle#it" názor náv%tevníkov. Ten je 
pozitívny, „(u)om je tam príjemne...“, ako sám odpovedal 
na diskusnú otázku.

12OTVOREN+ !ASOPIS FESTIVALU

BEST OF FEJSBUK



OTVOREN+ !ASOPIS FESTIVALUOTVOREN+ !ASOPIS FESTIVALU

flOWERS 
FOR 
SLOVAKIA 

LOST & 
FOUND:
ROZHOVOR S Ú"ASNÍKOM 

WORKSHOPU – MATEJOM 

DUBI!OM

Lost & Found je názov novej kolekcie produktov mlad"ch 
dizajnérov zapojen"ch do workshopu projektu Flowers for 
Slovakia, ktor" prebiehal po$as leta v Banskej ,tiavnici. 
Na vernisá#i sa vyskytla príle#itos& porozpráva& sa priamo 
s jedn"m autorom dizajnového nábytku – %tudentom 
dizajnu na Fakulte architektúry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave Matejom Dubi%om.

!o &a motivovalo prihlási& sa na workshop Flowers for 
Slovakia?
Videl som predo%lú kolekciu Handle With Care, z ktorej 
som bol nad%en". Ke) Flowers ohlásili spoluprácu s Vitrou, 
vedel som, #e to musím skúsi&.

Ak" je tvoj vz&ah k tradi$nému remeslu a ak" má pre teba 
v"znam v kontexte sú$asného dizajnu?
,tudujem priemyseln" dizajn, v tejto oblasti mám aj 
najvä$%ie skúsenosti a plány, viacero mojich prác sa 
t"kalo automobilového priemyslu - tak#e asi nie som 
„typick"“ ú$astník takéhoto projektu. Remeslo je mi 
v%ak ve(kou in%piráciou a aj ak"msi zrkadlom, roz%írením 
kontextu tvorby, práce, myslenia.-Objekty v na%ej kolekcii 
predstavujú prekvapivo bohatú a mnohorakú komunikáciu 
medzi dvoma svetmi. Odha(ujú spolo$né prvky aj rozdiely 
vo forme, funkcii, nárokoch na veci okolo nás. Niektoré 
zaujímavo pracujú s históriou jednotliv"ch objektov, iné 
symbolicky odkazujú na súvisiace fenomény, )al%ie sa zas 
neboja h(ada& Nové.

 Ak" príbeh rozpráva tvoj produkt z kolekcie Lost & Found?
Je to lavi$ka, ktorá rozpráva svoj vlastn", neuzavret" 
príbeh zmeny a rastu. Kedysi bola oby$ajnou lavi$kou 
z Hontu. Neskôr jej prirobili preklápacie operadlo, $ím sa 
stala flexibilnej%ou a pou#ite(nou napríklad aj ako kolíska. 
Ja som tento jej príbeh v rámci workshopu objavil 

a rozhodol som sa ho vo finálnom objekte ukáza& 
a zárove' na' nadviaza& pridaním )al%ieho prvku, 
tentoraz zna$ky Vitra. Lavi$ka je teda hrdá sa svoju 
minulos& a nebojí sa )al%ím znásobením variability 
krá$a& )alej.

Aké skúsenosti/poznatky si si odniesol z workshopu?
Hlavne som spoznal skvel"ch (udí, jedine$n" spôsob 
tvorby. A odniesol som si aj zopár mozo(ov :)

!o &a najviac zaujalo na tohtoro$nom Bratislava Design 
Weeku?
Zatia( hlavne zahrani$ní vystavujúci v Pizstoryho paláci, 
te%ím sa na workshopy a predná%ky ImdF.

KREATÍVNE 
RÁNO
HOS# MISCHER‘TRAXLER

Tesne pred 10:00 neskoro ráno tradi$ne nastúpení v rade 
na kávu a croissant – takto asi za$ína ka#dé Kreatívne 
ráno. Pohodlne usadene a s kávou v ruke sa diskusia 
ur$ite po$úva príjemnej%ie. O to viac, ke) sa na 'u chystá 
sympatické duo dizajnérov. Prvé jesenné Kreatívne ráno 
sa nieslo v znamení dizajnu hne) ved(a spoza hraníc – 
pozvanie prijala dvojica rakúskych dizajnérov Katharina 
Mischer a Tomas Traxler.

Katharina a Tomas za$ali spolupracova& u# pred desiatimi 
rokmi e%te ako spolu#iaci na prestí#nej holandskej 
univerzite Design Academy Eindhoven a od roku 2009 
fungujú ako dizajnérske %túdio so sídlom vo Viedni. U# 
kreatívna platforma známej %koly na$rtla experimentálne 
smerovanie skupiny a dôraz na konceptuálnos& 
produktov. Na koncepte si hlavne zakladá Katharina, 
ktorá je v navrhovaní viac otvorená, Thomas má viac 
technické myslenie, a tak sa vraj $asto dostávajú aj 
do názorovej konfrontácie, $o v%ak v projektoch sami 
pova#ujú za ve(mi prínosné. Ich prístup k projektom je 
tak", #e ho stavajú vo viacer"ch vrstvách s rozli$n"mi 
teoretick"mi v"znamami. Dôle#ité je udr#a& koncept 
v súlade s dan"m kontextom. „Idea je v#dy prvá,“ hovorí 
Katharina, ale ak majú navrhnú& produkt pre nejakú 
firmu so zameraním na ur$it" materiál, tak musia za$a& 
komplexnou anal"zou firmy, nie sa tam iba poobzera&, 
ale definova& si zameranie 
a v"vojové smerovanie 
firmy. Ob$as je náro$né 
spolupracova& s klientom, 
nie v#dy majú jasnú 
predstavu, $o o$akávajú, ale 
je podstatné ich po$úva& 
a niekedy mo#no 
„dovzdela&“. 

„EXPERIMENT VÁS 

POSÚVA $ALEJ.“.

Z projektov, ktoré je mo#né vidie& aj 
v Pisztoryho paláci, cíti& blízky vz&ah k prírode 
a ekologické myslenie. Produkty vznikajúce v „spolupráci“ 
so slne$nou energiou, anal"zou vonkaj%ieho prostredia, 
$i skúmaním interakcie $loveka v procese v"roby, hovoria 
o experimente a hlb%om v"zname vecí aj ka#dodennej 
spotreby. Ako napríklad plastové kuchynské misky, ktoré 
si svoj vnútorn" tvar a farbu „zapo#i$ali“ od zeleniny/

ovocia, z ktor"ch ich odlievali, $i ko%ík dekorovan" 
farebn"mi líniami, ktor"ch farebná odli%nos& zavisí od 
toho, ko(ko (udí bolo vtedy prítomn"ch pri procese 
v"roby. Zaujímav" je aj ich projekt, ktor" si pripravili na 
bratislavsk" Design Week. Po$as jedného augustového 
víkendu pre%li pe%o trasu od Viedne po Bratislavu 
a rozhodli sa uplatni& experimentálne postupy – zbierali 
predmety, fotili v $asov"ch intervaloch oblohu, kládli 
otázky o farbách... Postupne si uvedomili, #e hlavne farby 
sa stávajú zaujímav"m javom. Preto nosnou témou ich 
v"stavy je farba.

Na otázku o tom, ako sa darí robi& dizajn v Rakúsku 
odpovedali, #e nikde to nie je (ahké. Prvé tri roky mali 
problémy s financiami a v podstate ani teraz to nie je 
ideálne. V"hodou je prepojenie cez internet a robi& 
projekty, ktoré vás posúvajú a priná%ajú nové príle#itosti. 
Okrem projektov sa venujú aj workshopom rôzne 
v Európe. Pristupujú k nim otvorene, kladú ve(a otázok 
a netrvajú v"sledne na hmatate(nom produkte. Fascinuje 
ich, #e v%ade v Európe ú$astníci pristupujú k workshopu 
inak, to b"va prínosné aj pre nich sam"ch. Za$ínajúcim 
dizajnérom odporú$ajú veri& vo svoj projekt, ale nikdy 
nepresta& prijíma& rôzne názory, aj kritické, „nikdy 
neviete, kto bude ma& správnu pripomienku...“. Podstatné 
je aj vedie& sa „preda&“, vizuálne odprezentova& svoju 
prácu, aby bola atraktívna, no zárove' zrozumite(ná. 
„Nie ka#d" mô#e na#ivo vidie& vá% produkt.“ Ale v#dy je 
zaujímavej%ie, ke) produkt má „nie$o za sebou“, akúsi 
vy%%iu hodnotu.

A $o zo slovenského 
dizajnu ich zaujalo na 
Bratislava Design Week? 
Rozli$nos& produktov, 
#e ukazujú zvedavos&... 
Menovite vypichli projekt 
Flowers for Slovakia, 
kde sa im pá$ilo práve 
pridávanie príbehu 
produktom.
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