Tlačová správa Slovenského centra dizajnu
Podujatie: Výstava Národná cena za dizajn 2011

Miesto:
Termíny:

Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava
27. 5. 2011 slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy
(len na pozvánky)
28. 5. – 19. 6. 2011 výstava a ich sprievodný program pre verejnosť

(Bratislava, 25. 5. 2011) Slovenské centrum dizajnu (SCD) v piatok 27. 5. 2011 o 20.30 v Dome
umenia na Nám. SNP v Bratislave slávnostne vyhlási výsledky a odovzdá ocenenia súťaže Národná
cena za dizajn 2011. Súčasne otvorí dve významné výstavy venované dizajnu. Jednou z nich je výstava
Národná cena za dizajn 2011, druhou výstava pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia SCD.
Výstavy v Dome umenia budú verejnosti prístupné od 28. 5. do 19. 6. 2011.
Výstava Národná cena za dizajn 2011 predstaví verejnosti výsledky rovnomennej súťaže dizajnu.
Okrem ocenených prác môžu návštevníci vidieť aj ostatné práce prihlásené do súťaže. Súčasťou
výstavy bude aj videoprojekcia ocenených prác z roku 2011 a 2009.
Do desiateho ročníka súťaže Národná cena za dizajn sa tento rok prihlásilo celkovo 150 prác,
v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský
produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12. Medzi prihlásenými autormi –
dizajnérmi a firmami nájdeme známe mená dizajnérov – Mária Štraneková, Dana Kleinert, Martin
Žilinský, Martin Mistrík, Tibor Uhrín, Tono Bendis, Patrik Illo, aj firiem – Rona, OMS, TULI,
Chirana – Dental, ale aj nové mená budúcich profesionálov – študentov zo všetkých slovenských
vysokých škôl so študijným odborom dizajn.
Okrem tradične udeľovaných cien v súťaži bude v tomto roku po prvýkrát udelená Cena Národnej
agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá je určená inovatívnemu progresívnemu
študentskému návrhu.
Výsledky súťaže tradične zostávajú utajené až do ich zverejnenia počas slávnostného večera, na ktorý
sú okrem súťažiacich autorov pozvaní zástupcovia médií, škôl, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva
hospodárstva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, NARMSP a významní hostia.
Práce prihlásené do súťaže NCD budú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.
Výstavy v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave budú prístupné verejnosti od 28. 5. do 19.
6. 2011.
Počas trvania výstav pripravilo Slovenské centrum dizajnu niekoľko sprievodných akcií,
prednášok a prezentácií slovenských dizajnérov a teoretikov, ktoré sa skutočnia v Infobode
v centrálnej sále vždy o 16.00.

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca:
Národné osvetové centrum
Partner:
DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania
Záštita:
BEDA
Akcia sa koná v rámci festivalu architektúry a dizajnu DAAD.
Podujatie mediálne podporili:

Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, biznis; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme; AI
magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt; Interiér
& Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz
Architektonicko-výtvarné riešenie výstav: Matúš Lelovský, Juraj Blaško, Boris Belan
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: michlikova@sdc.sk, klimackova@sdc.sk
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
www.sdc.sk
+421 2 20 47 73 15
sdc@sdc.sk

