Pozývame vás na návštevu 23. ročníka výstavy Fórum dizajnu!
TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 20.02.2020
Fórum dizajnu 2020, 23. ročník výstavy nábytkového a interiérového dizajnu
Miesto: Pavilón M3, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra
Otváracie hodiny: 9.30 – 18.00 (v nedeľu do 15.00)
Trvanie: 10. – 15. marec 2020
V rámci 30. ročníka medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie.
SCD prináša do Nitry každoročnú výstavu Fórum dizajnu. Tento rok opäť prezentujeme
práce študentov vysokých škôl v rámci Slovenska a Českej republiky, ako súčasť 30. ročníka
veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry. Fórum dizajnu 2020 je
študentským fórom, na ktorom sa svojimi kolekciami prezentujú vysoké školy venujúce sa
výučbe v oblasti tvorby nábytku a interiérového dizajnu.
V roku 2020 si pripomíname v oblasti nábytku niekoľko výročí. Okrem okrúhleho jubilea
nitrianskeho veľtrhu bilancuje aj svetoznáma nábytkárska spoločnosť Thonet. Jubileá nás
inšpirujú k reflexiám, nostalgii, objavovaniu nadčasovosti. Veľtrhy prinášajú novinky, vysoké
školy sú zasa prirodzeným prostredím pre experimenty a študenti sú nositeľmi inovácií pre
svoje odbory. Experimentovanie, najmä v oblasti dizajnu, buduje na spoločnom dedičstve
minulých generácií.
Navštívte preto okrem výstavy a veľtrhu aj našu pripravovanú konferenciu Udržateľnosť
naprieč generáciami, ktorá sa bude konať v stredu 11. marca medzi 14.00 a 16.00 v
pavilóne M3. Bude sa venovať histórii i budúcnosti, pripomenieme si aj stručné dejiny
Národnej ceny za dizajn s dôrazom na domácu tvorbu v oblasti dizajnu nábytku.
V rámci veľtrhu bude opäť udelená aj Cena Slovenského centra dizajnu.
Partnerské vysoké školy
Vysoká škola výtvarných umení, Laboratórium interiérového dizajnu, Katedra dizajnu
Slovenská technická univerzita, Ústav interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry
Technická univerzita v Košiciach, Ateliér Inovácia, Fakulta umení
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Dizajn nábytku a interiéru, Drevárska fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a drevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
Organizátori výstavy
Slovenské centrum dizajnu
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Kurátorka: Zuzana Duchová
Spolupráca: Gabriela Rybáriková, Veronika Kotradyová, Michaela Lipková, Marián Laššák, Mária
Rišková, Soňa Trubiniová, Miroslav Debnár, Tibor Uhrín, Pavol Capik, Mária Bujňáková, Elena
Farkašová, Miroslav Chovan, Marián Ihring, René Baďura
Grafický dizajn a architektonické riešenie: Peter Liška
Generálny partner SCD: J&T Banka
Mediálny partner: Designum
Partner SCD: Antalis

Kontakt:
Zuzana Duchová, +421 907 467 598, zuzana.duchova@scd.sk
Gabriela Rybáriková: +421 918 110 247, gabriela.rybarikova@scd.sk

