TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 2. júla 2018
100 rokov dizajnu
Slovensko 1918 – 2018
Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu
Otvorenie 29. júna 2018 o 18:00
Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava
Slovenské centrum dizajnu otvorilo prvú expozíciu histórie a súčasnosti slovenského
dizajnu a úžitkového umenia 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018. Výstava
prináša výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, mladej inštitúcie, ktorá sídli v
Hurbanových kasárňach v Bratislave. Expozícia vznikla pri príležitosti 100. výročia
založenia ČSR a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Expozícia obsahuje viac ako 500 predmetov z oblasti dizajnu a úžitkového umenia, ktoré
reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť. Úlohou expozície je vytvoriť
prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý
zahŕňa všetky relevantné oblasti a fenomény. Návštevníkom bude k dispozícii minimálne
počas dvoch rokov a od septembra ponúkne pravidelný program pre verejnosť, prehliadky
pre školy a prednášky k prezentovaným témam.
Výber zostavil kurátorský tím pod vedením hlavného kurátora Maroša Schmidta, ktorý o
práci na výstave hovorí: „Základným poslaním Slovenského múzea dizajnu je výskum
tvorby autorov dizajnu a produkcie výrobcov/dizajnérskej tvorby a produkcie firiem na
Slovensku. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a
vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa všetky podstatné oblasti a fenomény. V jeho
poznávaní, ktoré nekončí rokom 2018 a zároveň má oveľa hlbšie korene, ako je rok 1918,
naďalej pokračujeme.“
Na otvorení sa spustila webová stránka projektu www.100.scd.sk, ktorú budú kurátori
múzea napĺňať informáciami, fotodokumentáciou, životopismi autoriek a autorov dizajnu,
odkazmi na dôležité kapitoly histórie nášho dizajnu.
Slovenské múzeum dizajnu je jedným z najmladších múzeí, vzniklo iba na konci roka 2013,
hoci mu predchádzala niekoľkoročná aktívna príprava. Riaditeľka Slovenského centra
dizajnu, Mária Rišková si cení podporu partnerov a všetkých, ktorí prispeli úspechu celého
projektu: „Pokusov o systematické zbieranie dizajnu bolo počas uplynulého storočia viac,
no vďaka synergii jednotlivcov a inštitúcií sme svedkami historickej udalosti vzniku múzea
dizajnu až v posledných rokoch. Otvárame prvú expozíciu histórie a súčasnosti slovenského
dizajnu a úžitkového umenia. Spokojní ešte nie sme, chceme pre náš dizajn viac, no
vážime si, čo máme a čo sme doteraz dosiahli spolu so stovkami podporovateľov!“
Expozícia vznikla za podpory zriaďovateľa SCD Ministerstva kultúry SR, distribútora papiera
Antalis a generálneho partnera SCD J&T Banky. „Som rada, že môžeme podporiť tak
dôležitú výstavu, akou je výstava 100 rokov dizajnu na Slovensku. Ide totiž o významnú
symboliku, keďže výstavu spolu so Slovenským múzeom dizajnu organizujeme pri
príležitosti 100. výročia založenia Československa a tiež 25. výročia vzniku samostatného

Slovenska. Príbeh Československa je totiž úzko spätý s našimi životmi a s naším
podnikaním, keďže naša banka má silné zázemie v oboch krajinách,“ povedala generálna
riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Informácie o expozícii a kontakty:
100 rokov dizajnu
Slovensko 1918 – 2018
Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu
Expozícia 100 rokov dizajnu vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25.
výročia vzniku Slovenskej republiky.
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www.100.scd.sk
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Natália Galbavá, Juraj Pekarovič (produkcia)
Mária Rišková (riaditeľka SCD)
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Slovenské múzeum dizajnu
Hurbanove kasárne
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Sprievodný program sledujte na facebook.com/muzeumdizajnu
Komentované prehliadky pre školy a skupiny: helena.velicova@scd.sk
+421 2 381 08 089 (počas otváracích hodín), +421 918 110 247
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Slovenské centrum dizajnu je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.
Predmetom jeho činnosti je skúmanie, hodnotenie a objasňovanie pôsobenia dizajnu v
spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematické zhromažďovanie, ochrana,
odborné spracovanie a sprístupňovanie predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu,
úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského
múzea dizajnu. SCD vydáva odborné publikácie, katalógy, jediný špecializovaný časopis
o dizajne na Slovensku Designum, prevádzkuje odbornú knižnicu a organizuje vzdelávacie
podujatia. Je hlavným organizátorom súťaže Národná cena za dizajn, prevádzkuje galériu
Satelit, rozvíja tiež kontakty s odbornými pracoviskami, vrátane vysokých škôl
pripravujúcich budúcich dizajnérov. SCD zároveň spolupracuje s mnohými centrami dizajnu
v zahraničí, ako i s medzinárodnými organizáciami (ICOGRADA, BEDA, ICOM).

Kontakt:
Mária Rišková, riaditeľka Slovenského cetra dizajnu, maria.riskova@scd.sk, +421 918
110 248
Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu maros.schmidt@scd.sk, +421 918 110
249
Slovenské centrum dizajnu: www.scd.sk

