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Text: Tereza Klasová
Foto: Katarína Luki! Balá"iková 

Dvojica mlad#ch designérov Peter $imoník a%Elena 
Bo&eková sa vrámci Design Weeku predstavila hne' 
nieko(kokrát.
Po prv# krát v priestoroch Foajé, kde modulárny mobiliár 
s%vlastn#m príbehom od 17 do 22 septembra slú"i nielen 
pozadiam ale lahodí aj%o&iam náv)tevníkov Foajé. Autori 
sa toti" riadia heslom - All that we like to do. We like to do 
for you. Love. Allt
A vá)e* spolu z originalitou je z%ich tvorby cíti+ na na 
kilometre. Zaujala aj za hranicami a od svojho vzniku 
v%roku 2011 u" stihli vystavova+ v%Múzeu dizajnu Holon 
v 'alekom Tel Avive alebo na festivale sú&asného designu 
DMY v%Berlíne. 
V domácom kontexte ste ich tvorby mohli zhliadnu+ na 
viacer#ch v#stavách a%nieko(ko kúskov si vydra"i+ aj 
v rámci )tvrtkovej akucie In the midl design fóra.
Dvojica ponúkla tri produkty- kolekciu úlo"n#ch objektov 
Silo in)pirovan#ch zásobar*ami obilia roztrúsen#mi 
po rurálnej krajine,  stojanovú lampu Shout/Shine 
z%kolekcie Individuals ktorá získala cenu za najlep)í 
objekt minuloro&ného Designweek-u a %krájaciu dosku 
Thick & Thin- ich najnov)í produkt s%oficiálnou premiérou 
plánovanou a" na budúci mesiac v%rámci pra"ského 
DesignBloku. 
Doska z%tvrdeného kame*a dáva spotrebite(ovi pocíti+ 
archetypálnu rados+ z%u"ito&nej jednoduchosti nástroja. 
Lampa tieni ampliónom a%nabáda vykri&a+ vlastné názory 
do sveta. Oba koncepty oslovili a%objekty si na)li 
svojich kupcov.
Do tretice )túdio ponúka &ere)ni&ku na torte v%podobe 
servírovacieho stolíka a%podnosu Salami, ktoré +a"ia 
z%tradície srde&nej pohostinnosti a%sú ideálnym objektom 
na pohostenie z%oblo"en#ch mís preh#bajúcich sa 
pod )tedrou dávkou tenk#ch plátkov )unky a%salámy 
rozlo"enej vo vejárovit#ch vzoroch.
V jemnej ru"ovej farbe, lákavé a%v"dy prestreté aj pre 
ne&akan#ch hostí.

ALLT ako nad)enci, tvoria s%chu+ou aj láskou.

ALLT je dizajn )túdio, ktoré zalo"ili Peter Simoník a Elena 
Bolceková v Bratislave v roku 2011. Vyzna&uje sa tvorbou 
originálnych funk&n#ch objektov, produktov a nábytku 
s vlastn#m príbehom. “All that we like to do. We like to do 
for you.Love, Allt.” www.allt.sk
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Text: Gabika Rusková

V priestoroch Foajé na $tefánikovej 16 prebiehal 
ako jedna zo sprievodn#ch akcií po&as celého t#"d*a 
Designweeku workshop dvojmesa&níka o filme, Kine&ka. 
Prostredníctvom rozhovoru so )éfredaktorkou &asopisu 
Evou Kri"kovou máte mo"nos+ dozvedie+ sa o tomto 
zaujímavom projekte viac. Tri, dva, jeden. Klapka.

Bolo u" Kine&ko prezentované vrámci uplynul#ch 
Dizajnvíkendov alebo máte premiéru?
Pokia( viem, tak máme práve premiéru. Ale mô"em sa aj 
m#li+, &as plynie a deje sa toho stra)ne ve(a a my stále 
s niek#m spolupracujeme. Niekedy sa tá spolupráca 
zaryje do pamäte viac, niekedy menej. Z dizajnvíkov sa 
ka"dopádne zaryje táto.

Sú Kine&ko workshopy pravidelnou akciou alebo sú len 
festivalov#mi v#nimkami?
Zatia( sa v"dy odohrávali na festivaloch. Ale uvidíme. 
Práve tento septembrov# je tak#m pokusom, &o by sa 
stalo, keby (udia dostali príle"itos+ chodi+ si pristriháva+ 
priebe"ne.

Po&as Designweeku sa za&alo pracova+ na animovanom 
filme Elitopia, ktorého realizácia v)ak presiahne t#"de* 
vyhraden# podujatiu a predstaven# bude neskôr. -ou 
ideou bol vznik animovaného filmu workshopov#m )t#lom 
a s ak#m zámerom bol realizovan#?%
Bola to idea Kine&ka, presnej)ie povedané matiek 
Kine&ka: Evy a Evy. Jednoducho sme chceli, aby (udia na 
prelome vekov analógového a digitálneho dostali e)te 
mo"nos+ obchyta+ si filmov# materiál. A aj my sme si 
chceli obchyta+ :)

Bude film tvoren# ú&astníkmi workshopu len pod vedením 
Kine&ka alebo máte aj hos+ujúceho v#tvarníka/ov ako 
posilu vedenia vrámci procesu realizácie?%
Workshop je veden# Evou a Evou - )éfredaktorkou 
a vydavate(kou &asopisu Kine&ka. Na)ím hos+ujúcim 
odborníkom je Robo Panyi, premieta& a expert na filmov# 
materiál.

-o sa t#ka scenára, bol vytvoren# vopred alebo tvoríte 
“za jazdy” na vami zadanú tému a ú&astník ho mohol 
subjektívne ovplyvni+? 
Koncept je rôzny od prípadu k prípadu. Ja som osobne 
presne ten konceptualista, ktor# má sklon vnies+ v"dy 
do workshopu nejak# konkrétny plán - nie&o ako scenár 
vopred (pokia( mám &as). Eva Pa, druhé Ja Kine&ka, 

má opa&n# poh(ad, pá&i sa jej &aka+ &o príde a necha+ 
workshop plynú+ úplne "ivelne. Doteraz sme pracovali 
konceptuálne minimálne s témami a "ánrami festivalov, 
&i témou miesta, kde sa workshop odohrával... napr. na 
dokumentárnom festivale v Jihlave si (udia pristrihávali 
iba z filmov#ch pásov s dokumentaristick#m obsahom.

V rámci zadelenia práce, má ka"d# jednotlivec pridelenú 
svoju samostatnú úlohu alebo spolo&ne kooperujú pod(a 
toho, &o je práve potrebné?%
Ka"d# má rovnakú a pritom jedine&nú funkciu. Vybra+ 
si z hromady filmového materiálu nieko(ko sekúnd, 
ktoré sa mu pá&ia, manuálne ich upravi+ pod(a (ubovôle 
(poma(ova+, o)krie+, predierkova+...) a pristrihnú+ na 
ru&nej lepi&ke k spolo&nému kotú&u. Strih. 

Ak vo vás vyvolal workshop Kine&ka rovnakú zvedavos+ 
ako vo mne, zaiste sa stretneme vo Foajé v pondelok, 
30. 9. pri jednom z troch po sebe nasledujúcich 
premietaní o 18:00 o 19:00 a o 20:00.%K premietaniu 
na"ivo zahrá Stroon. 
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Text a foto: Gabika Rusková

.avá! .avá. .avá… Nie. Inak. V o&akávaní módnej 
prehliadky sme sa viacerí stretli v Pisztoryho paláci, av)ak 
modelky nám stihli odmar)ova+ do mesta, tak sme si to 
namierili priamo do Kontaktu, ktor# bol prvou zastávkou 
pochodujúcich a je zárove* základ*ou Dany Kleinert ako 
jednej z dizajnérok spoluprezentujúcich svoju tvorbu 
vrámci módnej prehliadky. Svoje kolekcie nám predstavili 
i dizajnérky Lenka Sr)*ová, Zlatica Hujbertová, Andrea 
Pojezdálová a Michaela Bednárová so svojou zna&kou 
Puojd.  Príjemná partia prechádzala mestom za sprievodu 
skupiny Funny Fellows a upriamovala na seba v)etku 
pozornos+ ulice a japonsk#ch turistov do momentu, k#m 
ju nezastavil dá"', ktor# v)ak pár minútach ustal a akcia 
mohla opä+ pokra&ova+ 'alej. S mar)om sme nav)ívili 
i novootvoren# 82 bøok&design shõp Adama Berku 
a pochod bol zakon&en# na Hviezdoslavovom námestí. 
Keby bol Hviezdoslav módnym návrhárom, zaisto by 
bol hrd#.

V>RN7SÁ? 
A@E#ABRU 
TRANSP1RT 
-CSD0N
AUDI-WOOD-AERODYNAMICS
POD VEDENÍM DOC.ING =TEFANA KLEINA

Text a foto: Tereza Klasová

Highlightom )tvrtého d*a Bratislavského Design 
Weeku bola jednozna&ne aj vernisá" )tudentov katedry 
transport-designu Audi-wood-aerodynamics. Pri)la ako na 
zavolanie a%malebné tvary vystaven#ch exponátov o"ivili 
kostnatejúcu )truktúru posledn#ch dní. Osvie"ili, hoci 
si to záokenná dá"divos+ nep#tala. Ale bolo príjemne. 
A%ve(mi! 
Hne' pred budovou dopravného múzea prekvapilo 
stretnutie s kamarátkou, ktorú som u" takmer rok 
nevidela. Úplne náhodné. Zaviedla ma dnu, steny 
"elezni&ného depa sa nechveli )krípaním b/zd, ale 
ozvenou gitarovej linky Satanov#ch rúk, zapo&úvali sme 
sa do textov, nechali o&ari+ a%vo vstrebávaní vnemov 
pokra&ovali 'alej.
Kamarátka nedokázala skry+ nad)enie. Pristavovala sa 
pri modeloch a%medzit#m vrhala závistné bokomh(ady 
na skice )tudentov. Ale iba v%dobrom! K%pozitívnej závisti 
sa priznala aj )tudentka architektúry, ktorú tvárou v%tvár 
prepracovanosti skíc takmer pre)la chu+ za&a+ semester. 
Transportéri designéri pod(a v)etkého ste skvelí. Takmer 
a" príli) ale len tak 'alej. 
Sledujem videá s%vizuálmi a%spolu so známym, pre 
ktorého je táto práca snom sa rozpl#vame. Náv)tevníci 
sa pristavujú pri exponátoch, nie&o si ukazujú, po&úvam, 
kto stojí za to, kto dáva najviac, kto u" menej a%na koho 
si ur&ite e)te spomenieme. Odbieham ku koncertu, 
zapisujem.
Po miestnosti sa poneviera investigatívny dredá&, asi ho 
)krkanie pera ru)í. Zbombarduje ma otázkami. Tromi. 
Ako"e do tretice v)etko dobré.
V závere pozdravuje redakciu, vraj je super, "e to niekto 
robí, akurát "e on o%&asopise Design Week ni& nepo&ul, 
nenápadne radí ako zlep)i+ promo a%nezabudne zhodnoti+ 
úplne v)etko. 
Aj hudobn# program zvládne a%potom ma opustí.
Na záver sa nechávam pou&i+ textom piesne K(ú&, ktorá 
je  pod(a slov samotného speváka „ skvel#m návodom 
ako bezpe&ne odís+ z%domu“ so záva"n#m biblick#m 
posolstvom ako bonus. 

Doznie, náv)tevníci tlieskajú a%"obronia o%prídavok, 
basák nezamkne ale zaklincuje- vraj by zahrali, ale 
nemajú nacvi&ené skladby. Hoci, ani tie, &o predviedli vraj 
nacvi&ené neboli. Úsmev, rozlú&i+ sa so známymi a%tie" 
odchádzam.
Skvelé otvorenie v#stavy. Atmosférická vernisá" ako sa 
patrí. Mrholí a%fúka ale u" nie je zima, hreje ma zá"itok 
z%ve&era. Príjemné vnemy a%dobre je mi a" tak, "e sa te)ím 
na zvy)ok programu.
Prí'te a%presved&te sa ak# dobr# je plán! Aj vy ste vítaní. 
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Text: Tereza Klasová
Foto: Katarína Luki! Balá"iková

Lep)iu príle"itos+ ako Bratislavsk# Design Week 
na oslavu svojich dvadsiatich narodenín si jedin# 
slovensk# nekomer&n# odborn# &asopis o%dizajne 
Designum ani nemohol vymyslie+.
Od svojho vzniku priná)a najaktuálnej)ie informácie zo 
domácej a%zahrani&nej scény a%na obálke viac ako 100 
&ísel vystriedali návrhy vy)e 50 dizajnárov.
A oslavovalo sa ako sa patrí. Predstavením 
naj&erstvej)ieho vydania &asopisu a%interaktívnou 
prezentáciou s%obligátne vernisá"n#m ru"ov#m 
vínom v ruke. 
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