Odstartoval 6. ročník Prague Design Week 2019
Až do neděle láká na pestrou prodejní výstavu, atraktivní workshopy i
jedinečnou vyhlídku na Prahu z nejvyššího patra budovy
Praha, 15. 4. 2019 - Od pondělního poledne až do nedělní sedmé hodiny večerní mají
návštěvníci možnost navštívit přehlídku tvorby umělců z České republiky i zahraničí. Na dvou
patrech historické budovy banky na náměstí Republiky se představí přes 60 vystavovatelů designérských studií, šperkařů, módních návrhářů, umělců i studentů vysokých škol. Ve svých
expozicích tu představí nejen svou aktuální tvorbu, ale i proces vzniku svých díl. Nedílnou
součástí budou i workshopy s vystavovateli, doprovodné přednášky i oblíbené Design Kino.
“Kromě hlavní výstavy bude letos nabitý i doprovodný program, v rámci přednášek budou
našimi hosty třeba architekt Petr Janda, který má na svědomí podobu Pražské náplavky i
další projekty pr Prahu, Michal Roman z projektu Nahá vesnice, který se zaměřuje na
rekultivaci venkova, nebo Štěpán Bärtl z CAMPu s přednáškou o rozvoji Prahy,” jmenuje
Ondřej Krynek, organizátor Prague Design Week. Unikátním zážitkem bude zejména pro
milovníky veteránů přednáška otce a syna Bromů o renovaci nejstaršího dochovaného vozu
VW Beetle na světě z roku 1941.
Nedílnou součástí přehlídky budou i workshopy s vystavovateli, například modelování s
uměleckým betonářstvím Aspoň Tohle, stříbření skla s Annou Jožovou z UMPRUM nebo práci
a s přirozeně uschlým dřevem se značkou Enjoy Timber. Značka Leathery bude mít po celý
týden otevřený workshop výroby kožených doplňků, návštěvníci si tu mohou vyrobit vlastní
klíčenku či peněženku. Během workshopu s Ateliérem Haškovec si zase zkusí ražbu do
kartonu pomocí prvorepublikového stroje. O víkendu bude otevřen workshop s Lelí`s
cupcakes s výrobou a zdobením.
Výstava je prodejní, návštěvníci tu tedy mohou zakoupit nebo si objednat výrobky
vystavovatelů - šperky, módu, bytové doplňky i nábytek. Rodiny s dětmi mohou využít
nehlídaný dětský koutek - originálně ručně vymalovanou místnost plnou zvířátek, s
omalovánkami, skákacím panákem, i zdí na kreslení. Gastronomický zážitek nabídne pop-up
kavárna Famagusta s originálními cupcaky, nanuky a dalšími čerstvými pokrmy.
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Přehled vybraných vystavovatelů dle kategorií:
Nábytek: Design Showroom, Egoé life, FSFF, Liv, Silent Lab
Produktový design: The Line, Origasmus, Ludmila Šenkýřová
Móda: Dominika Charousová Negližé, Eiri, Monika Novakova
Šperky: Anna Ugolková, Ela Chroust Jewellery, Kadaník, Katia Kolinger, NOMIO
Umění: Edita Bízová, Navratil ART, Art of Meka

Kompletní seznam vystavovatelů a doprovodných akcí najdete na
http://www.praguedesignweek.cz/
Kompletní přehled vystavovatelů: http://www.praguedesignweek.cz/vystavovatele/
Program na každý den: http://www.praguedesignweek.cz/program/
Foto: zde
Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/242456816662688/
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