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Výstava na Smíchově

Od lampiček po křesla aneb Italský design v
Praze

10.11.2017 11:33
Sdílejte:
Výstava Italský design seznamuje pražskou veřejnost s hlavními představiteli, nápady a
projekty, které formovaly italský design od 30. let do současnosti. Navštivte ji od 7. do 19.
listopadu v Praze v Národním domě na Smíchově.
Výstava zavede návštěvníky do prostoru věnovaného primárně tvorbě italského designérského
génia Vica Magistrettiho. Kromě toho zahrnuje exhibice díla i dalších autorů jako Roberto Barbieri,
Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, či mezinárodních osobností,
jakými jsou Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck
nebo Ronan & Erwan Boroullec.

Mimoto jsou zde představeni i nejvýraznější výrobci
designových produktů - firmy Oluce, Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau,
Kartell, Calligaris a Memphis.
Každý předmět nebo prvek výstavy Italský design je souborem funkčnosti a autoritativní estetické
vize, jež představuje Itálii nejen jako kolébku kvalitní řemeslné výroby, ale i jako nerozlučitelné
spojení tradice a technologie. Jen zkušený a šikovný řemeslník dotváří objekty s použitím
pokrokové výrobní technologie tak, aby z nich rovněž sálala procítěnost a emoce.
Vystavené objekty sahají od malých lampiček po široká křesla a náčrtky návrhářů. Aby byly
podtrženy charakteristiky každého prvku a aby byly objekty osvobozeny od kontextu okolního
prostředí, je výstava uspořádána jako "neutrální kontejner", ve kterém pak různé designové prvky
nacházejí své správné umístění prostřednictvím odlišných prostorů a otvorů. Výstava je založena na
pojmech jasnosti a souvislosti, se zvláštním zřetelem na zdůraznění forem, materiálů a barev
každého předmětu.
Foto: archiv
Autor: - red -

https://www.denik.cz/tipy/italsky-design-design-italiano-270694.html

Italský Design | Design Italiano
Akce již začala
/ CZ /
Italský kulturní Institut v Praze, Velvyslanectví Itálie v Praze a Městská část Praha 5 ve spolupráci s
Italsko-českou obchodní komorou a KOGAA studio si Vás dovolují pozvat na "Italský Design":
výstava 100 italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na
díla italského designerského génia Vica Magistrettiho.
7.-19. listopadu | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově
Vstup volný
/ EN /
The Italian cultural Institute in Prague, the Embassy of Italy in Prague and the City Quarter of
Prague 5 in collaboration with the Italian-Czech Chamber of Commerce and KOGAA studio are
glad to invite you to "Italian Design": an exhibition of 100 Italian design icons from the 30's to
nowadays, with a special focus on the work of the Italian design genius Vico Magistretti.
7.-19. november | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově
Free entry
/ ITA /

L’Istituto Italiano di Cultura, l’Ambasciata d’Italia a Praga e il Municipio di Praga 5 in
collaborazione con la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca e lo Studio KOGAA sono
lieti di invitarvi a "Design Italiano": una mostra di 100 icone del design italiano dagli anni ’30 ai
nostri giorni, con uno speciale focus sull’opera del genio del design italiano Vico Magistretti.
7.-19. Novembre | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově
Ingresso libero
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Stolek ze zahradního trpaslíka a miniaturní
postele: Smíchov ukazuje to nejlepší z
italského designu
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Předchozí Další
8. listopadu 2017 ● 19:45
Italský design dorazil do české metropole. Pražané si nyní mohou v Národním domě na Smíchově
prohlédnout práci sta ikon italského designu, a to až do 17. listopadu. Objevíte zde například
svítivou zelenou pohovku navrženou Pierrem Lissonim i neotřelý stolek v podobě zahradního
trpaslíka od Philippa Starcka.
Výstava nabízí práci 100 nejlepších designérů z Itálie. „Vybraná díla jsou ikonami historie
italského designu, jež reprezentují období, ve kterém vznikly, a jsou fyzickými svědky
technologických inovací, ekonomického a společenského pokroku jejich doby,“ prozradil
tajemník italského velvyslanectví Federic Bernardi.
Nechybí zde práce od proslulého Vica Magistrettiho, který je dle Italů jedním z italských
designérů a architektů, jenž svými projekty a realizacemi nábytku a bytových doplňků nejvíce
přispěl do sbírky klasických designových děl. Většina zastoupených návrhářů nábytku vychází
z práce tohoto velikána.
Při vstupu do Národního domu na Smíchově si můžete přečíst něco o výstavě v českém, anglickém
i italském jazyce. I ostatní popisky výstavy jsou v těchto třech jazycích. K orientaci vám navíc

poslouží šipky na podlahách, které vás provedou od lamp a židlí ze třicátých let až ke stolku ze
zahradního trpaslíka, který je ze současnosti.
Výstava potrvá v Národním domě na Smíchově až do 17. listopadu. Vstup je zcela zdarma.
Video
délka: 00:28
720p 360p
Podívejte se na malou ochutnávku. Eva Fornálová

Ikona Magistretti
Vico Magistretti byl slavný italský produktový a interiérový designér i architekt. Během svého
života navrhl mnoho legendárních produktů pro značky jako Artemide, Cassina, Flou, Fritz Hansen,
De Padova, Kartell, Schiffini a další. Na výstavě si můžete prohlédnout například dva druhy
lampiček, které dodnes prodávají obchody s designovým nábytkem.
Podívejte se na ochutnávku z výstavy:
Fotogalerie
49 fotografií

Prohlédněte si to nejlepší z italského designu.
Autor: Eva Fornálová
Autor: Efo
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Kultura

ITALSKÝ DESIGN 7. – 19. 11. 2017
7.11.2017 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 7. listopadu 2017
Výstava seznamuje pražskou veřejnost s hlavními představiteli, nápady a projekty, které
formovaly italský design od 30. let až do našich dní.
Každý předmět nebo prvek zařízení na naší výstavě je souborem funkčnosti a autoritativní estetické
vize, jež zároveň představuje Itálii jako kolébku řemeslné výroby na vysoké úrovni, jako
nerozlučitelné spojení tradice a technologie: zkušený řemeslník dotváří objekty, které byly
vytvořeny s použitím pokrokové výrobní technologie, zároveň šikovné ruce dodávají průmyslové
přesnosti procítěnost a emoci.

Výstava je uspořádána podle chronologického schématu a uvádí návštěvníky do prostoru
věnovaného designérovi Vicu Magistrettimu. Výstava se pak vine jako cesta za více než 100 díly
zahrnujícími autory: Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo
Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani,
Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, i mezinárodní osobnosti, jakými jsou Ron Arad,
Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan
Boroullec a řada dalších.
Mimoto jsou zde představeni i nejvýraznější výrobci designových produktů, firmy Oluce, Artemide,
Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris a Memphis.
Vystavené objekty sahají od malých lampiček po široká křesla a náčrtky návrhářů. Aby byly
podtrženy charakteristiky každého prvku a aby byly objekty osvobozeny od kontextu okolního
prostředí, je výstava uspořádána jako „neutrální kontejner“, ve kterém pak různé designové prvky
nacházejí své správné umístění prostřednictvím odlišných prostorů a otvorů.
Tento modulární systém může být použit pro vystavení samonosných objektů, prvků ve výšce stolu
i prvků zavěšených i na zdi.
Výstava je založena na pojmech jasnosti a souvislosti, se zvláštním zřetelem na zdůraznění forem,
materiálů a barev každého předmětu.

ITALIAN DESIGN 7 – 19. 11. 2019
The exhibition introduces to the public of Prague the protagonists, the ideas and the projects that
have transformed Italian design from the 30’s to most recent years.
Every object or piece of furniture in the exhibition combine a reliable functionality with an
authorial aesthetic vision and represent Italy as the cradle of high-quality craftsmanship and the
perfect melt of tradition and technology in an indissoluble way: Artisan expertise puts the finishing

touches to products that are manufactured employing cutting-edge production methods, while
intelligent hands lend sensitivity and emotion to industrial precision.

Chronologically organized, the exposition greets visitors with a space dedicated to designer Vico
Magistretti, then visitors are taken on a journey of over 100 works including pieces by: Roberto
Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stopppino, Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto
Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass,
Joe Colombo and international names such as Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen,
Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec and many more.
Some of the most representative design producers of design in the country are here present such as
such as Oluce, Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris,
Memphis…
The exhibiting objects range from small-sized lamps, to large armchairs and designers drawings. In
order to highlight each object characteristics, and de-contextualize them from their surrounding, the
exhibition is designed as a ‘neutral container’ which, through different sized overtures, is able to
accommodate the various design pieces.
The modular system can be used to display floor-standing objects, table-height exhibits, hanging
objects and wall pieces.
The idea for the exhibition design was clarity and consistency, focusing on emphasising the shapes,
textures and colours of each exhibit.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2017/11/02/italsky-design-vicomagistretti-e-il-design-italiano/

Italský design/ Vico Magistretti e il design
italiano
2.11.2017 Svetozár Plesník 0 Comments Praha 2. listopadu 2017
Výstava seznamuje pražskou veřejnost s hlavními představiteli, nápady a projekty, které
formovaly italský design od 30. let až do našich dní.
Každý předmět nebo prvek zařízení na naší výstavě je souborem funkčnosti a autoritativní estetické
vize, jež zároveň představuje Itálii jako kolébku řemeslné výroby na vysoké úrovni, jako
nerozlučitelné spojení tradice a technologie: zkušený řemeslník dotváří objekty, které byly
vytvořeny s použitím pokrokové výrobní technologie, zároveň šikovné ruce dodávají průmyslové
přesnosti procítěnost a emoci.
Výstava je uspořádána podle chronologického schématu a uvádí návštěvníky do prostoru
věnovaného designérovi Vicu Magistrettimu. Výstava se pak vine jako cesta za více než 100 díly
zahrnujícími autory: Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo
Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani,
Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, i mezinárodní osobnosti, jakými jsou Ron Arad,
Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan
Boroullec a řada dalších.
Mimoto jsou zde představeni i nejvýraznější výrobci designových produktů, firmy Oluce, Artemide,
Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris a Memphis.

Vystavené objekty sahají od malých lampiček po široká křesla a náčrtky návrhářů. Aby byly
podtrženy charakteristiky každého prvku a aby byly objekty osvobozeny od kontextu okolního
prostředí, je výstava uspořádána jako „neutrální kontejner“, ve kterém pak různé designové prvky
nacházejí své správné umístění prostřednictvím odlišných prostorů a otvorů.
Tento modulární systém může být použit pro vystavení samonosných objektů, prvků ve výšce stolu
i prvků zavěšených i na zdi.
Výstava je založena na pojmech jasnosti a souvislosti, se zvláštním zřetelem na zdůraznění forem,
materiálů a barev každého předmětu.

The exhibition introduces to the public of Prague the protagonists, the ideas and the projects
that have transformed Italian design from the 30’s to most recent years.
Every object or piece of furniture in the exhibition combine a reliable functionality with an
authorial aesthetic vision and represent Italy as the cradle of high-quality craftsmanship and the
perfect melt of tradition and technology in an indissoluble way: Artisan expertise puts the finishing
touches to products that are manufactured employing cutting-edge production methods, while
intelligent hands lend sensitivity and emotion to industrial precision.
Chronologically organized, the exposition greets visitors with a space dedicated to designer Vico
Magistretti, then visitors are taken on a journey of over 100 works including pieces by: Roberto
Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stopppino, Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto
Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass,
Joe Colombo and international names such as Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen,
Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec and many more. Some of the most
representative design producers of design in the country are here present such as such as Oluce,
Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris, Memphis…
The exhibiting objects range from small-sized lamps, to large armchairs and designers drawings. In
order to highlight each object characteristics, and de-contextualize them from their surrounding, the
exhibition is designed as a ‘neutral container’ which, through different sized overtures, is able to
accommodate the various design pieces.
The modular system can be used to display floor-standing objects, table-height exhibits, hanging
objects and wall pieces.
The idea for the exhibition design was clarity and consistency, focusing on emphasising the shapes,
textures and colours of each exhibit.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://www.praguemorning.cz/november-7-19-italian-design-exhibition-in-prague-2bMEPzYG35

November 7-19: Italian Design Exhibition in
Prague

Prague Morning
introduces to the public of Prague the protagonists, the ideas and the projects that have
transformed Italian design from the 30’s to the most recent years. It takes place from November
7 to 19 at Národní dům na Smíchově (Prague 5).
Every object or piece of furniture in the exhibition combine a reliable functionality with an
authorial aesthetic vision and represent Italy as the cradle of high-quality craftsmanship and the
perfect melt of tradition and technology in an indissoluble way: Artisan expertise puts the finishing
touches to products that are manufactured employing cutting-edge production methods, while
intelligent hands lend sensitivity and emotion to industrial precision.
Chronologically organized, the exposition greets visitors with a space dedicated to designer Vico
Magistretti, then visitors are taken on a journey of over 100 works including pieces by: Roberto
Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stopppino, Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto
Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass,
Joe Colombo and international names such as Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen,
Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec and many more.

Some of the most representative design producers of design in the country are here present such as
such as Oluce, Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris,
Memphis...
The exhibiting objects range from small-sized lamps to large armchairs and designers
drawings. In order to highlight each object characteristics, and de-contextualize them from their
surrounding, the exhibition is designed as a ‘neutral container’ which, through differently sized
overtures, is able to accommodate the various design pieces.
The modular system can be used to display floor-standing objects, table-height exhibits, hanging
objects and wall pieces.
The idea for the exhibition design was clarity and consistency, focusing on emphasizing the shapes,
textures, and colors of each exhibit.
Author: red

http://www.designmag.cz/udalosti/70833-praha-vystavuje-100-nejvetsich-ikon-italskehodesignu.html

Praha vystavuje 100 největších ikon italského
designu

08.11.2017 –– události –– Ondřej Krynek
Na necelých čtrnáct dní byla v Národním domě na Smíchově v Praze otevřena výstava 100
italských ikon designu. Kurátoři vybírali z období od 30. let až do současnosti, přičemž se speciálně
zaměřili na dílo slavného designéra Vica Magistrettiho. Výstava prezentující od malých lampiček
až po velká křesla nabízí také skici designérů. Vstup do expozice je zdarma.
„Každý předmět nebo prvek zařízení na naší výstavě je souborem funkčnosti a autoritativní
estetické vize, jež zároveň představuje Itálii jako kolébku řemeslné výroby na vysoké úrovni, jako
nerozlučitelné spojení tradice a technologie: zkušený řemeslník dotváří objekty, které byly
vytvořeny s použitím pokrokové výrobní technologie, zároveň šikovné ruce dodávají průmyslové
přesnosti procítěnost a emoci,“ uvádí organizátoři k výstavě, která potrvá jen do 19. listopadu.

„Výstava je uspořádána podle chronologického schématu a uvádí návštěvníky do prostoru
věnovaného designérovi Vicu Magistrettimu. Výstava se pak vine jako cesta za více než 100 díly
zahrnujícími autory: Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo
Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani,
Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, i mezinárodní osobnosti, jakými jsou Ron Arad,
Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan
Boroullec a řada dalších,“ dodávají.
Čtěte další články na téma výstava a Itálie
Foto: Oluce, Artemide, De Padova a Schiffini
Zdroj: Italsko-česká komora

Autor článku

Ondřej Krynek je obdivovatel nápaditého designu, kreativních konceptů, moderní architektury,
příjemných interiérů, inovativních technologií, nových médií, použitelného webdesignu,
extravagantní módy, výrazového umění, dobré hudby a dalších odvětví kultury.

https://www.artmagazin.eu/italsky-design-v-narodnim-dome-na-smichove/

Italský design v Národním domě na Smíchově

Italský design vyniká svou
estetičností, originalitou a účelností a stejně jako umění, architektura nebo dobré jídlo patří v našich
představách neoddělitelně k italskému způsobu života. Jedinečná příležitost vidět špičkový italský
design u nás se nabízí až do 19.11. 2017 v Národním domě na Smíchově.
Ve dvou velkých sálech je možné shlédnout okolo 100 vybraných ukázek italského bytového
designu z období od 30. let minulého století až do současnosti. Samostatná část expozice je
věnována práci Vica Magistrettiho, italského architekta a designéra, který po 2. světové válce
významně ovlivnil vývoj bytového vybavení a spolupracoval přitom s předními návrhářskými
firmami. Některé jeho nápady přitom můžeme najít až do dnešních dnů v masové výrobě nábytku
nebo svítidel.
Kontejnerové uspořádání dodává výstavě jednolitý estetický rámec a poskytuje přitom každému
předmětu dostatečný prostor, který podtrhne originalitu designového řešení a kreativitu jednotlivých
tvůrců.
Návštěva výstavy je zároveň také jednou z mála možností prohlédnout si opravený interiér secesní
architektonické památky.
Výstava je přístupná do 19.11.2017 vždy od 12 do 20 hod. Vstup zdarma.

Text: Soňa Šálková, foto: Petr Šálek

Italský design v Národním domě. Autor: Vico Magistretti
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Italský design v Národním domě. Autor: Vico Magistretti

Italský design v Národním domě. Gabriele Mucchi
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Italský design v Národním domě. Castiglioni

Italský design v Národním domě. Van Severen

Národní dům na Smíchově
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http://www.designcabinet.cz/italsky-design-7

07.11. 2017 - 19.11. 2017

Italský design 7
Výstavy
Vico Magistretti
Velikána italského designu Vico Magistrettiho a další představitelé italského designu od 30. let
dvacátého století představí od 7. 11. do 19. 11. 2017 výstava v pražském Národním domě na
Smíchově. Italové mají neuvěřitelný cit pro krásu podpořenou emocemi promítnutých do designu.
Italský design je stylový, neopakovatelný a nadčasový. Opírá se o tradici řemeslné výroby, která se
tvořila stovku let v poctivých rodinných firmách. Po dokonalém zvládnutí řemesla přišla odvaha
odrazit se od tradice k designu.
Výstava je uspořádána chronologicky. Od prostoru věnovaného designérovi Vico Magistrettimu se
pak vine jako cesta za více než 100 díly zahrnujícími autory jako Roberto Barbieri, Michele De
Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto
Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe
Colombo…zastoupeny jsou i mezinárodní osobnosti jako jsou Ron Arad, Patricia Urquiola,
Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Philippe Starck, bratři Ronan a Erwan Boroullecovi ad.
Na výstavě se představují i nejvýraznější výrobci designových produktů jako jsou firmy Oluce,
Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris a Memphis.
Vystavené objekty nabízejí širokou škálu produktů a skic návrhářů. Aby byly podtrženy
charakteristiky každého prvku je výstava uspořádána jako „neutrální kontejner“, ve kterém různé
designové prvky nacházejí své správné umístění prostřednictvím odlišných prostorů a otvorů. Tento
modulární systém může být použit pro vystavení samonosných objektů, prvků ve výšce stolu i
prvků zavěšených i na zdi.
Souvislosti, formy, materiály a barvy každého předmětu nabídnout návštěvníkům pohled na
jedinečnost italského designu.
Národní dům na Smíchově - Náměstí 14. října č. 16, Praha 5 - Otevřeno 12 – 20 hodin
Vstup volný

http://www.insidecor.cz/blog/italsky-design-zamiril-do-prahy-vystava-nabita-inspiraci/

Italský design zamířil do Prahy - výstava
nabitá inspirací

V Národním domě na Smíchově se právě koná unikátní výstava italského designu, kterou byste si
rozhodně neměli nechat ujít. Nedávejte si ale na čas, potrvá už jen do neděle 19. listopadu 2017.
Jmenuje se, jak jinak, než ITALSKÝ DESIGN a představuje na 100 italských designérských ikon
od 30. let až po současnost. Hlavním představitelem výstavy, jehož dílům je věnováno speciální
zaměření, je designový génius Vico Magistretti.

Itálie je kolébkou nejen výjimečných umělců, počínaje malíři a sochaři, přes módní návrháře až po
skvělé architekty a designery. Je také kolébkou řemeslné výroby, která je na velmi vysoké úrovni.
Propojuje své tradice s pokrokovými výrobními technologiemi, špičkovými materiály i dokonalou
funkčností.

Nejinak tomu bylo i v tvorbě nezapomenutelného architekta a designera - Vica Magistrettiho.
Italský génius pocházející z Milána prožil pozoruhodný život. Studium architektury mu na nějakou
dobu přerušila druhá světová válka, kvůli které odjel ze země. Po válce se ale opět vrátil, aby mohl

dokončit studia a začít svou slibnou profesní kariéru. Tehdy ještě nevěděl, že se stane skvělým a
vyhledávaným architektem a později i prvotřídním designerem.

Ve svých začátcích se podílel na mnoha projektech při výstavbě milánské čtvrti QT8 a v padesátých
letech se stal horlivým inovátorem, který se prosadil, jako jedna z nejbystřejších osobností "třetí
generace". Z této doby pocházejí i Magistrettiho realizace jedněch z nejvýznamějších budov
Milána. V dalších letech doprovází jeho architektonickou činnost stále více činnost designerská a od
osmdesátých let započala také dlouhodobá spolupráce s mnoha významnými značkami.

Výstava je uspořádána chronologicky a návštěvníky uvádí nejprve do prostoru věnovaného
samotnému Magistrettimu. Poté se expozice vine jako cesta, za více než 100 díly, jejichž autory
jsou jiní významní designeři. Díla Vica Magistrettiho jsou součástí putovní výstavy nazvané
Svicolando - pocta Vico Magistrettimu, která vypráví příběh od jeho návrhů až po výrobky.
Příběh, jež propojuje umělcovy profesionální i osobní vztahy s tvůrci předních italských
návrhářských firem.

A jaká byla Magistrettiho představa designu? Součástí výstavy je inspirativní videohovor, kde
designer mluví o tomto nevyčerpatelném a výjimečném oboru.
Expozice výstavy by mohla někoho překvapit svým neobvyklým uspořádáním, do takzvaných
"neutrálních kontejnerů". Díky nim má každé dílo svůj prostor, jež podtrhuje jeho charakteristiku a
zároveň se vyhýbá rušivým vjemům z okolí. Našli byste tu různorodá díla, od malých lampiček až
po široká křesla i zajímavé skici návrhářů. Za celým konceptem výstavy stojí Alexandra Georgescu
z ateliéru KOGAA. „Pro instalaci výstavy jsme použili průmyslové materiály a systémy, které
připomínají také skutečnost, že italský design jako takový, se zrodil z industrializace a často za
použití právě průmyslových materiálů“, říká Alexandra.

Expozice zahrnuje například díla Roberta Barbiera, Mecheleho De Lucciho, Franca Albiniho, Piera
Lissoniho a mnoha dalších. Nechybí zde ani mezinárodní zastoupení v podobě ikon, kterými jsou
například Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec, Patricia Urquiola a jiní. „Je pro nás důležité
předvést tato úžasná díla veřenosti v České republice, která se už nyní velmi zajímá o italské jídlo i
módu, ale zatím ještě ne tolik o italský design. Což ale doufáme, se brzy změní,“ dodává Alexandra
Georgescu, která z Itálie pochází.

Kromě slavných italských i mezinárodních osobností budete v Národním domě seznámeni i s
nejvýraznějšími výrobci designových produktů. Jsou zde zastoupeny firmy Oluce, Artemide, Flou,
Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris a Memphis.

Na uspořádání výstavy se podílel Italský kulturní Institut v Praze, Velvyslanectví Itálie v Praze a
Městská část Praha 5 ve spolupráci s Italsko-českou obchodní komorou a studiem KOGAA. Výstava
zahrnuje díla, jimž nechybí procítěnost ani emoce. Díla, která mají šmrnc. Díla plná fantazie bez
hranic. Tím vším je italský design..

VÝSTAVA ITALSKÝ DESIGN
Národní dům Smíchov, Praha 5
7. - 19. listopad 2017
12:00 - 20:00 h
vstup volný

http://bydlenijeumeni.cz/100-nejvetsich-ikon-italskeho-designu-v-praze/

100 největších ikon italského designu v Praze
By Alena Kodlová on 9.11.2017 / 0 Comments
Unikátní výstava v Národním domě na Smíchově představuje díla 100 italských designérů.
Kurátoři vybírali z období od 30. let až do současnosti, přičemž se speciálně zaměřili na dílo
slavného designéra Vica Magistrettiho.

Oluce Atollo, stoní lampa. Design Vico Magistretti.
Artemide
Expozice uvádí návštěvníky do prostoru věnovaného designérovi Vicu Magistrettimu. Za svůj
dlouhý život navrhl mnoho dnes již legendárních produktů pro značky Artemide, Cassina, Flou,
Fritz Hansen, De Padova, Kartell, Schiffini a další. Stál také na začátku kariéry jedné
z nejslavnějších současných designérek, Patricie Urquioly. Jejich společným dílem je Flower chair
pro značku De Padova.

Flower chair, design Patricia Urquiola a Vico Magistretti. De
Padova
Expozice se pak vine jako cesta za více než 100 díly zahrnujícími autory: Roberto Barbieri, Michele
De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto
Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, i
mezinárodní osobnosti, jakými jsou Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel
Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec a řada další.

Dalu, stolní lampa. Design Vico Magistretti. Artemide
„Každý předmět nebo prvek zařízení na naší výstavě je souborem funkčnosti a autoritativní
estetické vize, jež zároveň představuje Itálii jako kolébku řemeslné výroby na vysoké úrovni, jako
nerozlučitelné spojení tradice a technologie: zkušený řemeslník dotváří objekty, které byly
vytvořeny s použitím pokrokové výrobní technologie, zároveň šikovné ruce dodávají průmyslové
přesnosti procítěnost a emoci,“ uvádí organizátoři k výstavě, která potrvá jen do 19. listopadu.

Designér Vico Magistretti.

http://www.artemagazine.it/design/item/5490-il-design-italiano-protagonista-a-praga
Lunedì, 06 Novembre 2017 17:07

Il design italiano protagonista a Praga
Scritto da Redazione
100 icone del design italiano dal 1930 ad oggi, con particolare attenzione alle opere del designer
Vico Magistretti, le cui creazioni sono divenute veri e propri classici del design

PRAGA - Si svolge dal 7 al 19 novembre 2017, presso lo storico palazzo Narodni Dum Smichov, a
Praga, la mostra "Design Italiano" presentata dall’Istituto italiano di cultura di Praga, in
collaborazione con l'Ambasciata italiana a Praga, lo studio Kogaa e la Camera di commercio italoceca.
Si tratta di una mostra di 100 icone del design italiano dal 1930 ad oggi, con particolare attenzione
alle opere del designer Vico Magistretti, uno dei designer e architetti italiani che più ha contribuito
con le sue progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e di oggetti divenuti dei veri e
propri "classici". I riconoscimenti nel campo del design conseguiti da Magistretti sono numerosi;
nel campo prettamente architettonico è stato nominato membro dell'Accademia di San Luca nel
1967 e designato a membro onorario al Royal College of Art di Londra, dove è anche visiting
professor. Ha, inoltre, insegnato alla Domus Academy di Milano e tenuto conferenze e lectures in
Europa, Giappone e Stati Uniti. Nel 1986 è stato premiato con la medaglia d'oro dal SIAD (Society
of Industrial Artists and Designers).Sue opere di design sono esposte presso la collezione
permanente del MOMA di New York e presso altri musei in America e in Europa.
Una sezione della mostra è invece dedicata alle icone del design italiano proposte dalla fondazione
Sartirana Arte.
Ultima modifica il Lunedì, 06 Novembre 2017 17:12

http://www.camic.cz/a4668-ottant-anni-di-design-italiano-in-mostra-a-praga/b2-camicmembers/news.tab.it.aspx

Ottant’anni di design italiano in mostra a
Praga
08.11.2017

Dal 7 al 19 novembre si tiene a Praga, presso il Národní Dům Smíchov, la mostra Design Italiano,
che presenta un excursus della storia del design italiano contemporaneo.
La mostra ripercorre gli ultimi ottant’anni del design italiano con un focus specifico sul noto
designer Vico Magistretti. Quest’ultimo è presente nella prima parte dell’esposizione, tramite la
mostra itinerante Svicolando, allestita dalla Fondazione studio museo Vico Magistretti a lui
dedicata. Nella seconda parte della mostra sono, invece, presenti un centinaio di oggetti creati dai
più importanti designer italiani, che testimoniano l’evoluzione della creatività italiana applicata
all'arredamento dagli anni Trenta fino ai giorni nostri. «Abbiamo deciso di suddividere le opere
esposte in quattro periodi storici: anni Trenta– Cinquanta, Sessanta e Settanta, Ottanta e Novanta, e
dal Duemila in poi. La sfida più importante nella realizzazione della mostra era creare un
allestimento che desse importanza sia allo spazio intorno, che agli oggetti esposti», descrive
Alexandra Georgescu di KOGAA Studio, curatrice della mostra. Gli oggetti sono immersi nelle
due grandi sale del Národní Dům Smíchov, che rappresenta uno dei massimi esempi della
Secessione Praghese.
Per la prima volta una mostra a Praga copre un lasso di tempo così importante del design italiano.
Ciò è stato reso possibile dall’impegno di due fondazioni, la Fondazione Vico Magistretti e la
Fondazione Sartirana Arte. «Il nostro centro studi nasce negli anni Ottanta con l’obiettivo di
raccogliere tutti i pezzi e le icone del design italiano. Vogliamo che i prodotti da noi conservati, che

sono il risultato dell’artigianato e della creatività italiana, escano e siano condivisi anche all’estero.
Crediamo che Praga abbia una potenzialità molto alta per il design italiano», sottolinea Fabrizio
Dell’Angelo, collaboratore del direttore della Fondazione Sartirana Arte. La mostra è difatti
concepita anche per diffondere in Repubblica Ceca lo stile del design italiano.
«Questo evento si inserisce in un indirizzo preciso della diplomazia italiana di promozione del
vivere all’italiana. Tutta la rete diplomatica italiana nel mondo è attiva nella diffusione della cultura,
della lingua, del design, della cucina e del cinema», ha detto il secondo segretario dell’Ambasciata
d’Italia a Praga Federico Bernardi. Anche Alexandra Georgescu ha ribadito il ruolo didattico
della mostra: «in Repubblica Ceca c’è una specie di incomprensione, su che cosa siano il design
italiano e il Made in Italy in generale. Spero, quindi, che questa mostra possa fornire una direzione
per comprenderli al meglio».
La mostra è stata realizzata dall’Istituto Italiano di Cultura, dall’Ambasciata d’Italia a Praga, il
distretto di Praga 5, in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e
KOGAA studio, con il supporto della Fondazione studio museo Vico Magistretti, la Fondazione
Sartirana Arte, la società Torino-Praga Invest, socio Camic e proprietario del Národní Dům
Smíchov, e Perla d’Arte.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Camic

http://www.camic.cz/a4668-vystava-v-praze-predstavuje-osmdesat-let-italskeho-designu/b2-camicmembers/news.tab.cs.aspx

Výstava v Praze představuje osmdesát let
italského designu
08.11.2017
Od 7. do 19. listopadu probíhá v Národní domě na pražském Smíchově výstava Italský design, která
představuje historii italské tvorby v oblasti interiéru a nábytku. Výstava ukazuje vývoj italského
designu v posledních osmdesáti letech. Mimořádný důraz je pak kladen na tvorbu designera Vica
Magistrettiho. Tu představena putující výstava Svicolando nadace Vico Magistretti, jež tvoří první
část pražské expozice. V druhé části je vystavena stovka exponátů, jež ukazují vývoj italského
designu od třicátých let dvacátého století až do dnešních dnů. „Rozhodli jsme se rozdělit expozici
do čtyř časových úseků: třicátá až padesátá léta, šedesátá a sedmdesátá léta, osmdesátá a devadesátá
léta a tvorba po roce 2000“, popisuje uspořádání výstavy Alexandra Georgescu z KOGAA Studia,
jež celou expozici realizovalo. „Největší výzvou bylo uspořádat výstavu způsobem, který by
dokázal zvýraznit exponáty i prostory, ve kterých se expozice koná“, dodává. Výstava je totiž
umístěna v reprezentačních sálech Národního domu Smíchov, jež patří k hlavním příkladům
pražské secese.
Vůbec poprvé se v Praze koná výstava, jež podává ucelené svědectví o vývoji italského designu v
současnosti i nedávné historii. Zásluhu na tom mají také nadace Vico Magistretti a nadace Sartirana
Arte. „Naše výzkumné centrum se zrodilo v osmdesátých letech s cílem vytvořit kolekci stěžejních

a nejvíce ikonických výrobků italského designu“, říká Fabrizio Dell’Angelo, spolupracovník
ředitele nadace Sartirana Arte, a dodává: „Chceme, aby exponáty z naší kolekce, jež jsou výsledek
italské řemeslné i průmyslové tvorby, kolovaly a byly viděny i ve světě. Myslíme si, že Praha má
mnoho potenciálních možností pro italský design.“
Pořadatelé doufají, že prostřednictvím výstavy české publikum hlouběji pochopí styl italského
designu. „Tato výstava spadá mezi projekty italské diplomacie zaměřené na šíření italského
životního stylu ve světě. Prakticky celá italská diplomatická síť ve světě podporuje šíření italské
kultury, jazyka, designu, gastronomie a kinematografie“, říká rada Italského velvyslanectví v Praze,
Federico Bernardi. Také Alexandra Georgescu si přeje, aby výstava měla tento didaktický rozměr.
„V České republice často dochází k nedorozumění ohledně toho, co je italský design a obecně
tvorba Made in Italy. Doufám tedy, že tato výstava přispěje k hlubšímu pochopení italského
designu“, uvedla.
Výstavu realizovali Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní Institut, Městská část Praha 5, ve
spolupráci s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a KOGAA Studio, nadací a museem
Vico Magistretti, nadací Sartirana Arte, společností Torino-Praga Invest, členem Italsko-české
komory a majitelem Národního domu Smíchov, a společností Perla d’Arte.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografia: Camic

http://www.camic.cz/v801-italsky-design-iki/udalosti-nasich-clenu.tab.cs.aspx

Italský Design - IKI

Datum: 07. 11. 2017 - 19. 11. 2017
Místo: Národní dům na Smíchově
Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, KOGAA
studio a Italsko-českou obchodní komorou, si Vás dovolují pozvat na
"Italský Design"
Kdy: 7.-19. listopadu | 12:00-20:00 |
Kde: Národní dům na Smíchově
Popis: Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, KOGAA
studio a Italsko-českou obchodní komorou, si Vás dovolují pozvat na "Italský Design":
výstava 100 italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním
zaměřením
na
díla
italského
designerského
génia
Vica
Magistrettiho.
Vstup volný
Pro další informace :eleonora.poli@camic.cz

Galerie:

Zpět...

http://www.camic.cz/v801-italsky-design-iki/eventi-dei-nostri-soci.tab.it.aspx

Design Italiano - IIC

Data:
Luogo:

07/11/2017 - 19/11/2017
Národní dům na Smíchově
L'Istituto italiano di cultura a Praga, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a
Praga, lo studio KOGAA e la Camera di Commercio Italo-ceca, sono lieti di invitarvi
a
"Design Italiano":
quando:7.-19. Novembre | 12:00-20:00 |

Descrizione:

dove: Národní dům na Smíchově
L'Istituto italiano di cultura a Praga, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a
Praga, lo studio KOGAA e la Camera di Commercio Italo-ceca, sono lieti di invitarvi
a "Design Italiano": una mostra di 100 icone del design italiano dagli anni ’30 ai nostri
giorni, con uno speciale focus sull’opera del genio del design italiano Vico Magistretti.
Ingresso libero
Per maggiori informazioni: eleonora.poli@camic.cz

Prague.eu / oficiální turistický portál Prahy
http://www.prague.eu/cs/detail-akce/17957/italsky-design

Italský design
Národní dům na Smíchově, náměstí 14.října 16, Praha 5 - Smíchov, 150 00

•

•

Datum a čas konání
7. 11. 2017 – 19. 11. 2017
12.00-20.00
Výstava seznamuje veřejnost s hlavními představiteli, nápady a projekty, které formovaly italský
design od 30. let až po současnost.
Každý předmět nebo prvek zařízení na naší výstavě je souborem funkčnosti a autoritativní estetické
vize, jež zároveň představuje Itálii jako kolébku řemeslné výroby na vysoké úrovni, jako
nerozlučitelné spojení tradice a technologie: zkušený řemeslník dotváří objekty, které byly
vytvořeny s použitím pokrokové výrobní technologie, zároveň šikovné ruce dodávají průmyslové
přesnosti procítěnost a emoci.
Výstava je uspořádána podle chronologického schématu a uvádí návštěvníky do prostoru
věnovaného designérovi Vicu Magistrettimu. Výstava se pak vine jako cesta za více než 100 díly

zahrnujícími autory: Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino,
Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri,
Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, i mezinárodní osobnosti, jakými
jsou Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck,
Ronan & Erwan Boroullec a řada dalších.
Mimo to jsou zde představeni i nejvýraznější výrobci designových produktů, firmy Oluce,
Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris a Memphis.
Vystavené objekty sahají od malých lampiček po široká křesla a náčrtky návrhářů. Aby byly
podtrženy charakteristiky každého prvku a aby byly objekty osvobozeny od kontextu okolního
prostředí, je výstava uspořádána jako „neutrální kontejner“, ve kterém pak různé designové prvky
nacházejí své správné umístění prostřednictvím odlišných prostorů a otvorů. Tento modulární
systém může být použit pro vystavení samonosných objektů, prvků ve výšce stolu i prvků
zavěšených i na zdi. Výstava je založena na pojmech jasnosti a souvislosti, se zvláštním zřetelem na
zdůraznění forem, materiálů a barev každého předmětu.

http://www.parkam.cz/ikony-italskeho-designu-v-narodnim-dome-na-smichove/

Ikony italského designu v Národním domě na Smíchově
4. Listopad, 2017

admin

Ve dnech 7. – 19. 11. 2017 budou mít milovníci designu jedinečnou možnost navštívit výstavu
italského designu v Národním domě na Smíchově. Výstava seznamuje pražskou veřejnost se
stovkou ikonických představitelů italského designu, s nápady a projekty, které formovaly italský
design od 30. let až dodnes. Výstava je uspořádána chronologicky a uvádí návštěvníky do prostoru
věnovaného designérovi Vicu Magistrettimu. Expozice se pak vine jako cesta za více než 100 díly
nejznámějších italských autorů. Vystavené objekty sahají od malých lampiček po široká křesla a
náčrtky návrhářů. Aby byly podtrženy charakteristiky každého prvku je výstava uspořádána jako
„neutrální kontejner“, ve kterém pak různé designové prvky nacházejí své správné umístění
prostřednictvím odlišných prostorů a otvorů.
Vstup na výstavu je zdarma.
Na výstavu zve Italský kulturní institut v Praze, velvyslanectví Itálie v Praze a Městská část Praha 5
ve spolupráci s Italsko-českou obchodní komorou a KOGAA studio.

http://www.wherevent.com/detail/KOGAA-Italsky-Design-Design-Italiano

Italský Design | Design Italiano
Event in Praha
Národní dům na Smíchově Tuesday 7 November 2017, 12:00 till Sunday 19 November 2017, 20:00
Organized by : KOGAA

Activities Praha / Description
/ CZ /
Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, KOGAA studio a
Italsko-českou obchodní komorou, si Vás dovolují pozvat na "Italský Design": výstava 100
italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na díla
italského designerského génia Vica Magistrettiho.
7.-19. listopadu | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově
Vstup volný
/ EN /
The Italian culture institute in Prague in collaboration with The Embassy of Italy in Prague,
KOGAA studio and the Italian-Czech Chamber of Commerce, are glad to invite you to "Italian
Design": an exhibition of 100 Italian design icons from the 30's to nowadays, with a special focus
on the work of the Italian design genius Vico Magistretti. 7.-19. november | 12:00-20:00 | Národní
dům na Smíchově
Free entry
/ ITA /
L'Istituto italiano di cultura a Praga, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Praga, lo studio
KOGAA e la Camera di Commercio Italo-ceca, sono lieti di invitarvi a "Design Italiano": una
mostra di 100 icone del design italiano dagli anni ’30 ai nostri giorni, con uno speciale focus
sull’opera del genio del design italiano Vico Magistretti. Ingresso libero.
7.-19. Novembre | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově

https://www.agenzianova.com/a/5a0086352c57d9.55868243/1694478/2017-11-06/diplomaziaitaliana-istituto-di-cultura-presenta-mostra-design-italiano-a-praga

Diplomazia italiana: Istituto di cultura presenta mostra "Design italiano" a
Praga
Praga, 06 nov 16:50 - (Agenzia Nova) - L'Istituto italiano di cultura di Praga, in collaborazione con
l'Ambasciata italiana a Praga, lo studio Kogaa e la Camera di commercio italo-ceca, presenta la
mostra "Design Italiano", una mostra di 100 icone del design italiano dal 1930 ad oggi, con
particolare attenzione alle opere del designer Vico Magistretti. Lo riferisce l'Iic con un comunicato
stampa. Vico Magistretti è uno dei designer e architetti italiani che più ha contribuito con le sue
progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e di oggetti divenuti dei veri e propri
"classici". Una sezione della mostra è dedicata alle icone del design italiano proposte dalla
fondazione Sartirana Arte. La mostra si svolge dal 7 al 19 novembre presso il Narodni Dum
Smichov, a Praga. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://agvilvelino.it/article/2017/11/02/praga-mostra-design-un-modo-vivere-allitaliana/

Cultura Italiana e Diplomazia

Praga, in mostra “Il design: un modo di
‘vivere all’italiana’”
Esposizione delle opere di Vico Magistretti , uno dei designer e architetti italiani che più ha
contribuito con alla concezione e alla realizzazione di arredi e di oggetti divenuti dei "classici"
Roma, 2 novembre 2017 - 13:24
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
“Il design: un modo di ‘vivere all’italiana’”: Vico Magistretti e le icone del design italiano.
è Il titolo di una mostra, che si terrà a Praga dal 7 al 19 novembre. L’evento è organizzano
dall’ambasciata d’Italia nella Repubblica Ceca, dall’Istituto Italiano di Cultura (IIC), dalla Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, dalla Fondazione studio museo Vico Magistretti e
dalla Fondazione Sartirana Arte, in collaborazione con Torino – Praga Invest e Perla d’arte.
Per l’occasione saranno esposte le opere di Vico Magistretti, uno dei designer e architetti italiani
che più ha contribuito con le sue progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e
di oggetti divenuti dei veri e propri “classici”.
Una sezione della mostra è dedicata alle icone del design italiano, proposte dalla Fondazione
Sartirana Arte, una serie di gioielli del design collocati nei raffinati spazi architettonici di Národní
Dům Smíchov.

http://comunicazioneinform.it/dal-7-al-19-novembre-a-praga-lesposizione-design-italiano/

Dal 7 al 19 novembre a Praga l’esposizione
“Design Italiano”
venerdì, 3 novembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Modo di vivere all’italiana
La mostra è organizzata da Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d’Italia a Praga e
Municipio di Praga 5 in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca e lo Studio KOGAA
PRAGA – Dal 7 al 19 novembre si terrà a Praga, presso il centro culturale Národní dům na
Smíchově, la mostra “Design Italiano”. Un’esposizione di 100 icone del design italiano dagli anni
’30 ai nostri giorni, con uno speciale focus sull’opera del genio del design Vico Magistretti. La
mostra è organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dall’Istituto Italiano di Cultura a Praga, dalla
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, dalla Fondazione studio museo Vico Magistretti
e dalla Fondazione Sartirana Arte in collaborazione con Torino-Praga Invest e Perla d’arte.
Realizzazione di KOGAA | Architecture studio 2015, Brno.
La mostra, nei raffinati spazi architettonici del Národní Dům di Smíchov, presenta al pubblico di
Praga i protagonisti, le idee e i progetti che hanno trasformato il design italiano, a partire dalla
figura di Vico Magistretti, uno dei designer e architetti italiani che più ha contribuito con le sue
progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e di oggetti divenuti dei veri e propri
“classici”.
L’esposizione è ordinata secondo uno schema cronologico e introduce i visitatori prima in uno
spazio dedicato al designer Magistretti, per poi snodarsi in un viaggio tra oltre 100 opere che
comprendono pezzi di Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo
Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani,
Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo e di nomi internazionali come Ron Arad, Patricia
Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e
molti altri. Sono inoltre presenti alcuni dei produttori di design più rappresentativi come Oluce,
Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris e Memphis.
Gli oggetti esposti spaziano da piccole lampade ad ampie poltrone fino ai bozzetti dei designer. Per
evidenziare le caratteristiche di ogni elemento, e per decontestualizzare gli oggetti dall’ambiente
circostante, la mostra è concepita come un “container neutro“ nel quale i vari elementi trovano una
specifica collocazione. (Inform)

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 8 novembre 2017

(fonte: red.) Presentata ieri a Praga la
esposizione “Design Italiano", aperta sino al
19 novembre, presso Narodni Dum di Smichov.
Organizzata dall’Istituto Istituto italiano
di cultura di Praga, in collaborazione con
l'Ambasciata d’Italia, lo studio Kogaa e la
Camera di commercio italo-ceca. In mostra
100 icone del design italiano dal 1930 ad
oggi, in particolare le opere di Vico Magistretti.
***
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IIC PRAGA: IN MOSTRA “IL DESIGN ITALIANO”

Ora d'inserimento: 13:43
(NoveColonneATG) Praga – Si terrà a Praga fino al 19 novembre la mostra “Il design italiano”:
l’esposizione, ospitata negli spazi architettonici del Národní D&#367;m di Smíchov, presenta al
pubblico i protagonisti, le idee e i progetti che hanno trasformato il design italiano dagli anni ‘30
fino ai nostri giorni, a partire dalla figura di Vico Magistretti, uno dei designer e architetti italiani
che più ha contribuito con le sue progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e di
oggetti divenuti dei veri e propri "classici". L’esposizione è ordinata secondo uno schema
cronologico e introduce i visitatori prima in uno spazio dedicato al designer Magistretti, per poi
snodarsi in un viaggio tra oltre 100 opere che comprendono pezzi di Roberto Barbieri, Michele De
Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto
Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo e di
nomi internazionali come Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders,
Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e molti altri. Sono inoltre presenti alcuni dei produttori
di design più rappresentativi come Oluce, Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona
Frau, Kartell, Calligaris e Memphis. Gli oggetti esposti spaziano da piccole lampade ad ampie
poltrone fino ai bozzetti dei designer. Per evidenziare le caratteristiche di ogni elemento, e per
decontestualizzare gli oggetti dall‘ambiente circostante, la mostra è concepita come un “container
neutro” nel quale i vari elementi trovano una specifica collocazione. Organizzano l'Ambasciata
d’Italia a Praga, l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, la
Fondazione studio museo Vico Magistretti e la Fondazione Sartirana Arte, in collaborazione con
Torino-Praga Invest e Perla d’arte. Realizzazione di KOGAA | Architecture studio 2015, Brno.

http://www.citybee.cz/kultura/:/akce/81961-italsky-design/

Italský Design
Národní dům na Smíchově
zpět na výpis akcí

Výstava 100 italských designerských ikon od 30. let až do současnosti.
Začátek:07. 11. 17
Konec:19. 11. 17
Cena:Zdarma
Čas:12:00 - 20:00
Kategorie: kultura|design
Zapamatuj,
sdílej,
vyraž
Italský kulturní Institut v Praze, Velvyslanectví Itálie v Praze a Městská část Praha 5 ve spolupráci s
Italsko-českou obchodní komorou a KOGAA studio si Vás dovolují pozvat na "Italský Design":
výstava 100 italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na
díla italského designerského génia Vica Magistrettiho.
7.-19. listopadu | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově
Vstup volný

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/italsky-design-vystava-narodni-dum-na-smichove-praha82982/

Italský design - výstava - Národní dům na
Smíchově Praha

Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, KOGAA
studio a Italsko-českou obchodní komorou zvou na "Italský Design": výstava 100 italských
designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na díla italského
designerského génia Vica Magistrettiho.
7.-19. listopadu | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově

Vstup volný
Těšíme se na vás!

Konání akce
7.11.2017 (Úterý) 19.11.2017 (Neděle) 12:00

https://www.prazskypatriot.cz/italsky-design-na-smichove/
Pražský život

Italský Design na Smíchově
7. listopadu 2017 08:17

Výstava 100 italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na
díla italského designerského génia Vica Magistrettiho.
Od 7. do 19. listopadu od 12 do 20 hodin v Národním domu na Smíchově, náměstí 14. října 82/16,
Praha 5. Vstup volný.

http://www.jsmezprahy.cz/eventdetail.aspx?id=90295
7.11.2017 12:00 - 17.11.2017 20:00
Italský Design | Design Italiano
Národní dům na Smíchově
“Il design: un modo di ‘vivere all’italiana’”: Vico Magistretti e le icone del design italiano
In esposizione le opere di Vico Magistretti, uno dei designer e architetti italiani che più ha
contribuito con le sue progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e di oggetti
divenuti dei veri e propri "classici". Una sezione della mostra è dedicata alle icone del design
italiano proposte dalla Fondazione Sartirana Arte, una serie di gioielli del design collocati nei
raffinati spazi architettonici di Národní Dům Smíchov. Entrata libera. Organizzano l'Ambasciata
d’Italia a Praga, l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, la
Fondazione studio museo Vico Magistretti e la Fondazione Sartirana Arte, in collaborazione con
Torino-Praga Invest e Perla d’arte. Realizzazione di KOGAA | Architecture studio 2015, Brno.
Info: https://www.facebook.com/events/167853343796204
Dal 7 al 19 novembre 2017, ore 12.00 - 20.00.
Národní Dům Smíchov (Námesti 14. října č. 16, Praha 5)
#EUNIC
Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, KOGAA studio a
Italsko-českou obchodní komorou, si Vás dovoluji pozvat na "Italský Design": výstava 100
italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na díla
italského designerského génia Vica Magistrettiho.
7.-19. listopadu | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově
Vstup volný
#eunic

https://www.ipetka.cz/index.php/2017/11/09/italsky-design-ozivil-narodni-dum-na-smichove/

Italský Design oživil Národní dům na
Smíchově

9.11.2017
Fotogalerie, Pozvánky na akce akce, historie, kultura, národní dům, praha 5, smíchov, volný čas /
Italský kulturní Institut v Praze, Velvyslanectví Itálie v Praze a Městská část Praha 5 ve spolupráci s
Italsko-českou obchodní komorou a KOGAA studio si Vás dovolují pozvat na “Italský Design”:
výstava 100 italských designerských ikon od 30. let až do současnosti, se speciálním zaměřením na
díla italského designerského génia Vica Magistrettiho.
7.-19. listopadu | 12:00-20:00 | Národní dům na Smíchově Vstup volný

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/vico-magistretti-e-leicone-del.html

Vico Magistretti e le icone del design italiano
protagonisti a Praga
Data: 17/11/2017

Maeci
Si è tenuto a Praga nel prestigioso edificio della Casa Nazionale l’evento ufficiale di presentazione
della mostra “Design italiano”. L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, con la
collaborazione della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, hanno fatto arrivare nella
capitale ceca più di 100 icone del design italiano, tra cui le opere di uno dei suoi massimi interpreti:
Vico Magistretti. L’allestimento presenta anche oggetti famosi proposti dalla “Fondazione Sartirana
Arte”. L’esposizione è ordinata secondo uno schema cronologico e introduce i visitatori prima in
uno spazio dedicato a Magistretti, per poi snodarsi in un viaggio tra opere che comprendono pezzi
di Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco
Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni,
Ettore Sottsass, Joe Colombo e di nomi internazionali come Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten
Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e molti altri. Sono
inoltre presenti alcuni dei produttori di design più rappresentativi come Oluce, Artemide, Flou,
Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris e Memphis.
Il quartiere di Praga 5 dove è situata la Casa Nazionale, dall’apertura della mostra sta vivendo
un’inedita affluenza di un variegato pubblico di esperti, di giornalisti e di curiosi affascinati dallo
stile di vita italiano, una peculiarità che è stata celebrata anche dall'Assessore alla cultura Martin
Damasek, dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e dal Direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura Giovanni Sciola.
“Il design costituisce un punto di convergenza tra estro artistico, creatività e mondo imprenditoriale,
una sintesi produttiva che rappresenta uno dei settori d´eccellenza dell´Italia nel mondo – ha
dichiarato l’Ambasciatore Amati – Per queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua e al cinema,
anche il design è protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana,
implementata dalla nostra rete diplomatica nel mondo con un marchio che vuole coniugare la
bellezza e la poesia ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre”.

La curatrice della mostra, Alessandra Georgescu, ha illustrato le opere con aneddoti e particolari
inediti a un centinaio di persone. L’evento, ad ingresso libero, chiuderà i battenti il 19 novembre.

Vico Magistretti e le icone del design italiano
protagonisti a Praga

Vico Magistretti e le icone del design
italiano protagonisti a Praga

Approfondimenti
Ambasciata d’Italia a Praga

https://italiapragaoneway.eu/praga-smichov-la-mostra-design-italiano/

A Praga-Smíchov la mostra “Design Italiano”
Si è tenuto nella serata di ieri l'evento ufficiale della mostra "Design Italiano", presso la Národní
Dům di Smíchov
By Christian Contro - novembre 16, 2017

Si è tenuto nella serata di ieri l’evento ufficiale della mostra “Design Italiano”, presso la Národní
Dům di Smíchov (NDS).
La cerimonia ha visto presenti l’Ambasciatore Aldo Amati, il Direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura (IIC) Giovanni Sciola, e la rappresentanza del Municipio di Praga 5 (di cui il quartiere di
Smíchov fa parte) con l’Assessore alla Cultura Martin Damašek.
“Il design costituisce un punto di convergenza tra estro artistico, creatività e mondo imprenditoriale,
una sintesi produttiva che rappresenta uno dei settori di eccellenza dell’Italia nel mondo”, ha
dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati . “Per queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua e al
cinema, anche il design è protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana,
implementata dalla nostra rete diplomatica nel mondo con un marchio che vuole coniugare la
bellezza e la poesia ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre”, ha proseguito
l’Ambasciatore. L’organizzazione della mostra è dovuta alla collaborazione tra Ambasciata d’Italia
a Praga, IIC e Camera di Commercio e dell’Industria Italo – Ceca (Camic), che hanno contribuito a
portare al NDS oltre un centinaio di opere di design italiano di artisti quali Vico Magistretti,
Roberto Barbieri e Marco Zanuso.
La mostra percorre, nelle due stanze principali, le esperienze di design italiano dagli anni ’60 ai
primi 2000. Sicuramente, assieme a cucina ed attività imprenditoriali, il design italiano è un
trademark del belpaese. La mostra, a entrata libera, resterà aperta fino al 19 novembre.

http://www.aise.it/anno/vivereallitaliana-vico-magistretti-e-le-icone-del-design-italianoprotagonisti-a-praga-/100467/1

#VIVEREALLITALIANA: VICO MAGISTRETTI E LE ICONE DEL
DESIGN ITALIANO PROTAGONISTI A PRAGA
16/11/2017 - 11.58

PRAGA\ aise\ - Si è tenuto ieri sera, 15 novembre, a Praga nel prestigioso edificio della Casa
Nazionale l’evento ufficiale di presentazione della mostra “Design italiano”.
L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, con la collaborazione della Camera di
Commercio e dell’Industria italo-ceca, hanno fatto arrivare nella capitale ceca più di 100 icone
del design italiano, tra cui le opere di uno dei suoi massimi interpreti: Vico Magistretti.
L’allestimento presenta anche oggetti famosi proposti dalla “Fondazione Sartirana Arte”.
L’esposizione è ordinata secondo uno schema cronologico e introduce i visitatori prima in uno
spazio dedicato a Magistretti, per poi snodarsi in un viaggio tra opere che comprendono pezzi di
Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco Zanuso,
Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Ettore
Sottsass, Joe Colombo e di nomi internazionali come Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten Van
Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e molti altri. Sono inoltre
presenti alcuni dei produttori di design più rappresentativi come Oluce, Artemide, Flou, Schiffini,
Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris e Memphis.
Il quartiere di Praga 5 dove è situata la Casa Nazionale, dall’apertura della mostra sta vivendo
un’inedita affluenza di un variegato pubblico di esperti, di giornalisti e di curiosi affascinati dallo
stile di vita italiano, una peculiarità che è stata celebrata anche dall'Assessore alla cultura Martin
Damasek, dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e dal direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura, Giovanni Sciola.
“Il design costituisce un punto di convergenza tra estro artistico, creatività e mondo imprenditoriale,
una sintesi produttiva che rappresenta uno dei settori d’eccellenza dell’Italia nel mondo”, ha
dichiarato l’ambasciatore Amati. “Per queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua e al cinema,

anche il design è protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana,
implementata dalla nostra rete diplomatica nel mondo con un marchio che vuole coniugare la
bellezza e la poesia ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre”.
La curatrice della mostra, Alessandra Georgescu, ha illustrato le opere con aneddoti e particolari
inediti a un centinaio di persone.
L’evento, ad ingresso libero, chiuderà i battenti il 19 novembre. (aise)

http://www.9colonne.it/146158/le-icone-del-design-italiano-protagoniste-a-praga#.Wg2limjWxPY

Le icone del design italiano protagoniste a
Praga

Si è tenuto ieri a Praga nel prestigioso edificio della Casa Nazionale l’evento ufficiale di
presentazione della mostra “Design italiano”. L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura,
con la collaborazione della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, hanno fatto arrivare
nella capitale ceca più di 100 icone del design italiano, tra cui le opere di uno dei suoi massimi
interpreti: Vico Magistretti.
LA MOSTRA L’allestimento presenta anche oggetti famosi proposti dalla “Fondazione Sartirana
Arte”. L’esposizione è ordinata secondo uno schema cronologico e introduce i visitatori prima in
uno spazio dedicato a Magistretti, per poi snodarsi in un viaggio tra opere che comprendono pezzi
di Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco
Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni,
Ettore Sottsass, Joe Colombo e di nomi internazionali come Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten
Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e molti altri. Sono
inoltre presenti alcuni dei produttori di design più rappresentativi come Oluce, Artemide, Flou,
Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris e Memphis.
L’AMBASCIATORE AMATI Il quartiere di Praga 5 dove è situata la Casa Nazionale,
dall’apertura della mostra sta vivendo un’inedita affluenza di un variegato pubblico di esperti, di
giornalisti e di curiosi affascinati dallo stile di vita italiano, una peculiarità che è stata celebrata
anche dall'Assessore alla cultura Martin Damasek, dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca
Aldo Amati e dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni Sciola. “Il design costituisce
un punto di convergenza tra estro artistico, creatività e mondo imprenditoriale, una sintesi
produttiva che rappresenta uno dei settori d´eccellenza dell´Italia nel mondo – ha dichiarato

l’Ambasciatore Amati – Per queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua e al cinema, anche il
design è protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, implementata
dalla nostra rete diplomatica nel mondo con un marchio che vuole coniugare la bellezza e la poesia
ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre”. La curatrice della mostra, Alessandra
Georgescu, ha illustrato le opere con aneddoti e particolari inediti a un centinaio di persone.
L’evento, ad ingresso libero, chiuderà i battenti il 19 novembre. (red -16 nov)
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://comunicazioneinform.it/alla-casa-nazionale-di-praga-design-italiano/

Alla Casa Nazionale di Praga “Design
italiano”
giovedì, 16 novembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Visitabile sino al 19 novembre l’allestimento con oltre 100 icone del design italiano
organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’IIC con la collaborazione della Camera di
Commercio e dell’Industria italo-ceca

PRAGA – È stata inaugurata alla Casa Nazionale di Praga la mostra “Design italiano” organizzata
dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura con la collaborazione della Camera di
Commercio e dell’Industria italo-ceca.
L’allestimento espone oltre 100 icone del design italiano, tra cui le opere di uno dei suoi massimi
interpreti: Vico Magistretti.Presenti anche oggetti famosi proposti dalla “Fondazione Sartirana
Arte”. L’esposizione è ordinata secondo uno schema cronologico e introduce i visitatori prima in
uno spazio dedicato a Magistretti, per poi snodarsi in un viaggio tra opere che comprendono pezzi
di Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo Berti, Marco
Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni,
Ettore Sottsass, Joe Colombo e di nomi internazionali come Ron Arad, Patricia Urquiola, Maarten
Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e molti altri. Sono
inoltre presenti alcuni dei produttori di design più rappresentativi come Oluce, Artemide, Flou,
Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris e Memphis.
“Il design costituisce un punto di convergenza tra estro artistico, creatività e mondo imprenditoriale,
una sintesi produttiva che rappresenta uno dei settori d’eccellenza dell’Italia nel mondo – ha
dichiarato nel corso dell’inaugurazione l’ambasciatore Aldo Amati. “Per queste ragioni – ha
aggiunto – insieme alla cucina, alla lingua e al cinema, anche il design è protagonista della strategia
di promozione culturale di #VivereALLitaliana, implementata dalla nostra rete diplomatica nel
mondo con un marchio che vuole coniugare la bellezza e la poesia ad ogni dimensione del vivere,
del creare e del produrre”.
Erano presenti all’evento anche l’assessore alla cultura Martin Damasek e il direttore dell’IIC,
Giovanni Sciola. Ad illustrare l’allestimento, visitabile sino al 19 novembre, la curatrice Alessandra
Georgescu. (Inform)
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Vico Magistretti e il design italiano
protagonisti a Praga
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Si è tenuto questa sera a Praga nel prestigioso edificio della Casa Nazionale l’evento ufficiale di
presentazione della mostra “Design italiano”. L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura,

con la collaborazione della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, hanno fatto arrivare
nella capitale ceca più di 100 icone del design italiano, tra cui le opere di uno dei suoi massimi
interpreti: Vico Magistretti. L’allestimento presenta anche oggetti famosi proposti dalla
“Fondazione Sartirana Arte”. L’esposizione è ordinata secondo uno schema cronologico e introduce
i visitatori prima in uno spazio dedicato a Magistretti, per poi snodarsi in un viaggio tra opere che
comprendono pezzi di Roberto Barbieri, Michele De Lucchi, Franco Albini, Giotto Stoppino, Enzo
Berti, Marco Zanuso, Roberto Barbieri, Alberto Meda, Anna Castelli Ferrieri, Ferruccio Laviani,
Piero Lissoni, Ettore Sottsass, Joe Colombo e di nomi internazionali come Ron Arad, Patricia
Urquiola, Maarten Van Severen, Marcel Wanders, Phillippe Starck, Ronan & Erwan Boroullec e
molti altri. Sono inoltre presenti alcuni dei produttori di design più rappresentativi come Oluce,
Artemide, Flou, Schiffini, Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris e Memphis. Il
quartiere di Praga 5 dove è situata la Casa Nazionale, dall’apertura della mostra sta vivendo
un’inedita affluenza di un variegato pubblico di esperti, di giornalisti e di curiosi affascinati dallo
stile di vita italiano, una peculiarità che è stata celebrata anche dall’Assessore alla cultura Martin
Damasek, dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e dal Direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura Giovanni Sciola. “Il design costituisce un punto di convergenza tra estro
artistico, creatività e mondo imprenditoriale, una sintesi produttiva che rappresenta uno dei settori
d´eccellenza dell´Italia nel mondo – ha dichiarato l’Ambasciatore Amati – Per queste ragioni
insieme alla cucina, alla lingua e al cinema, anche il design è protagonista della strategia di
promozione culturale #VivereALLitaliana, implementata dalla nostra rete diplomatica nel mondo
con un marchio che vuole coniugare la bellezza e la poesia ad ogni dimensione del vivere, del
creare e del produrre”. La curatrice della mostra, Alessandra Georgescu, ha illustrato le opere con
aneddoti e particolari inediti a un centinaio di persone. L’evento, ad ingresso libero, chiuderà i
battenti il 19 novembre.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Vico Magistretti e le icone del design italiano
protagonisti a Praga

Si è tenuto a Praga nel prestigioso edificio della Casa Nazionale l’evento ufficiale di presentazione
della mostra “Design italiano”. L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, con la
collaborazione della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, hanno fatto arrivare...
17/11/2017

http://www.exportiamo.it/news/italia/
• Repubblica Ceca Italia

Vico Magistretti e le icone del design italiano protagonisti a Praga
Si è tenuto a Praga nel prestigioso edificio della Casa Nazionale l’evento ufficiale di presentazione
della mostra “Design italiano”. L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, con la
collaborazione della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, hanno fatto arrivare...
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Ilja Hynek

Italský design v Praze
Pouhých 14 dní byla v Národním domě na Smíchově k vidění výstava
italského designu.
Výstava, která seznámila návštěvníky s hlavními představiteli, nápady a
projekty, které formovaly italský design od 30. let až do našich dní, byla
rozdělena do dvou částí.

Putovní výstava Svicolando
V první části se představila putovní
výstava

Svicolando

http://prazsky-zpravodaj.cz/kultura/umeni-kultura/italsky-design-v-praze/[16.12.2017 10:34:02]

–

Pocta

Vico

Italský design v Praze

Magistrettimu,

která

historických

vyprávěla

o

profesionálních

partnerstvích mezi Vicem Magistrettim
a

některými

z

předních

italských

návrhářských firem.
Vico Magistretti se narodil v roce 1920 v
rodině patřící k milánské střední třídě,
vystudoval architekturu. V roce 1945
zahájil profesionální činnost ve studiu
svého

otce,

architekta

Piergiulia

Magistrettiho.
Redakčně zkráceno, plná verze zde

Podílel se na společné práci na výstavbě milánské čtvrti QT8 v Miláně, kde se
konají slavná Trienále a rodí se návrhářský průmysl. Na IX. Trienale získal
Zlatou medaili, na X. hlavní cenu.

Výstava stovky exponátů italského designu
V druhé části byla vystavena stovka exponátů, jež ukázaly vývoj italského
designu od třicátých let dvacátého století až do dnešních dnů. „Rozhodli jsme
se rozdělit expozici do čtyř časových úseků: třicátá až padesátá léta, šedesátá a
sedmdesátá léta, osmdesátá a devadesátá léta a tvorba po roce 2000“, vysvětlila
Alexandra Georgescu z KOGAA Studia, jež celou expozici realizovalo.
Redakčně zkráceno, plná verze zde

Prakticky celá italská diplomatická síť ve světě podporuje šíření italské
kultury, jazyka, designu, gastronomie a kinematografie“, dodává rada
Italského velvyslanectví v Praze, Federico Bernardi.
Výstavu uspořádalo Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní Institut,
Městská část Praha 5 ve spolupráci s Italsko-českou obchodní a průmyslovou
komorou a KOGAA Studiem.

Redakčně zkráceno, plná verze zde

Jaromír a Věra Hamplovi
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