
Prague  Design  Week  dnes  exkluzivně  odhalil  nové
patro Tančícího domu
Praha,  10.  dubna  2017  –  Čtvrtý  ročník  ikonické  přehlídky  Prague  Design  Week  právě  dnes
odstartoval v Tančícím domě. Milovníkům designu bude na jeho čtyřech podlažích až do neděle
16. dubna  prezentovat  instalace  82  vystavovatelů  a  nabízet  doprovodný  program  v podobě
promítání, workshopů a přednášek s designéry. Návštěvníky Tančícího domu exkluzivně zavede do
jeho nového „černého patra“, jež bude vůbec poprvé přístupné celé. V české premiéře jim představí
také zahraniční  interaktivní  a  audiovizuální  expozici  Mickeyphon.  K celotýdennímu vstupnému  
(150  Kč,  respektive  100 Kč)  obdrží  každý  i  obsáhlý  dvojjazyčný  katalog  sloužící  jako průvodce
přehlídkou.

Černé patro pro světelné expozice

U příležitosti Prague Design Week 2017 je
v Tančícím  domě  pro  veřejnost  poprvé
otevřeno  celé  druhé  podzemní  podlaží
proměněné  v luxusní  prostor  kompletně
v černé  barvě  doplněný  na  podlaze
třpytkami.  V rámci  Prague  Design  Week
jsou  v novém  patře  umístěny  světlené  
a  audiovizuální  expozice  jako
Mickeyphon,  který  vyhledává  zvuky
z okolí,  otáčí  se  za  nimi,  sampluje  je  
a  mění  v rytmické  hudební  sekvence.

Plastika ve tvaru hlavy myšáka Mickeyho, vytvořená pro společnost Disney skupinou panGenerator,
zvukovou  show  také  doplňuje  vizualizacemi  na  svém  displeji.  Mickeyphon  se  v  České  republice
představuje  zcela  poprvé  a návštěvníci  Prague  Design  Week  se  s jeho  fungováním  mohou  lépe
seznámit díky hudebním nástrojům, jež mají v expozici k dispozici.  V černém patře jsou umístěny  
i  světelné (např. PEXXA, PROLICHT, VR Design) či šperkařské (např. Simona Kafková, NOMIO+Líbal)
instalace. V premiéře se zde uvádí také instalace "vlajky" od Evy Basl vytvořená z neonů. Černé patro
bude hostit i doprovodný program PDW – Design Kino a vybrané přednášky.

Co si nenechat ujít

 Expozice studentů

Studenti  ateliéru  Design  skla  Univerzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně  v Tančícím  domě  vystavují  kolekci
Redesign, která prezentuje jejich umělecké interpretace sbírkových předmětů muzea skla v Jablonci
nad Nisou. Studenti ČVUT se v ateliéru Tvarůžek/Fiala zaměřili na redesign radiátorů, kotlů na tuhá
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paliva  nebo  kamen.  Inovační  kolekce  topenářské  techniky  vystavená  v rámci  PDW  přináší  nové
možnosti využití radiátorů i mimo topnou sezonu. 

 Doprovodný program 

Přednášky: Pondělní novinky z Milano Design Weeku přinese v 19.40 hodin Pavel Šindelář z Punto
Design. Ideu a design audiovizuální instalace Hlas lesa v rámci úterní přednášky (19.20 hod) přiblíží
bistro agency (Lukáš Kuba a Pavel Flégl). Uznávaný český architekt Jakub Cígler ve středu (19.20 hod)
představí projekt CementJCA!, který se zaměřuje na výrobu módních doplňků z pytlů od cementu
v souladu  s fair  trade  principy.  Zástupce  značky  Czech  Multihulls  Viktor  Brejcha  coby  host  PDW
prostřednictvím čtvrteční přenášky (19.40 hod) pak pohovoří o výrobě jachet.

Workshopy: Oceňovaný výtvarník,  režisér loutkových filmů a ilustrátor dětských knih Filip Pošivač
pořádá ve svém středečním workshopu (13 hod) autorské čtení. Úryvky z knihy „Až po uši v mechu“
dětem i rodičům přečte Anna Polívková. Designéři BeWooden tvoří dřevěné designové doplňky, pro
které využívají nadbytečný materiál z různých řemeslných dílen. Návštěvníky zvou na workshop ruční
výroby, stejně jako značka i1art, jež se zaměřuje na vyřezávání designových předmětů z vinylových
desek. Spacelights pak slibují projekce na své svítící objekty a světelné instalace inspirované přírodou
či fantaskními světy.

Seznam všech 82 vystavovatelů, detailní program na každý den i více podrobných informací o akci
najdete  na  internetových  stránkách  www.PragueDesignWeek.c  z nebo  Facebooku
www.facebook.com/PragueDesignWeek. 

O Prague Design Week
Hlavní myšlenkou Prague Design Week, která se zrodila už roku 2010, je ukázat design jako kreativní disciplínu,
nikoliv jen finální produkt. Designéři a tvůrci v expozicích návštěvníkům akce  poodhalují proces vzniku svých
kolekcí  či  výrobků prostřednictvím  fotografií,  videí,  prototypů,  skic  i  ve  svých  dílnách  reálně  používaných
materiálů a nástrojů. První ročník se konal v roce 2014 v Domě U Minuty, další dva ročníky (2015–2016) se
uskutečnily v Kafkově domě, letošní čtvrtý bude hostit Tančící dům. Zakladatelem a organizátorem designérské
přehlídky Prague Design Week je obdivovatel nápaditého designu a kreativních konceptů Ondřej Krynek.

Kontakt pro média:
Kateřina Gazdíková
Best  Communications
E-mail:  pr@praguedesignweek.cz /

katerina.gazdikova  @  bestcg.com 
Tel.: 731 261 545
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