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Designpropaganda 
Nové centrum moderního designu a umění, které spojuje světový design 
s českou výtvarnou scénou, je od října 2010 otevřeno na Vinohradské 
třídě 39 v Praze 2. Ti, kdo mají rádi značky jako Knoll, Vitra, Kartell, 
ClassiCon, Alessi a další, teď mohou navštívit sympatické nové prostory, 
kde jsou všechny kousky pohromadě, k vidění a k vyzkoušení. „Každý kus 
nábytku, který u nás najdete, v sobě nese nějaký příběh – má historii, je 
něčím průlomový nebo navazuje na určitý vzor – a vy můžete přímo tady 
v obchodě sledovat vývoj designu, jak se odrážel třeba v pojetí židle,“ 
vypráví majitel firmy Pavel Procházka. „Někdy si třeba nejste zcela jisti, 
který kus nábytku nebo který obraz vybrat, a to, co může rozhodnout, je 
právě příběh,“ dodává. www.designpropaganda.cz

SMS/Hudebník Richard Müller připravil knihu 
Enter, a pomocí uměleckých fotografií tak otvírá vstup 

do svého světa. Ve čtyřech jazycích, formát 30 x 30 cm, 
rozkládací strany, vložené leporelo, 999 Kč.

Pro zlaté časy
Mezi novinkami, které 
na pařížském veletrhu 
Maison & Objet představila 
firma Mariage Frères, byla 
i čajová konvice Theière 
Kashmir. Pořiďte si ji, 
a můžete si být jisti, že staré 
zlaté časy nastaly právě 
teď. Cena 5600 Kč, Flamant

Nodus
Špičkové designové koberce značky Nodus ručně 
vyrábějí řemeslníci v Nepálu a Indii. Eros, vlna a hedvábí, 
350 x 250 cm, dodací lhůta tři měsíce, 17 000 ¤, Perished 
Persian, vlna, 350 x 250 cm, dodací lhůta 6 měsíců, 
21 000 ¤, www.nodusrug.it

Starý muž 
Přímo na Jávě, 

z recyklovaného 
starého týkového 

dřeva, vznikl 
rodinný stůl Oldman. 

Autorská dvojice LLEV 
ho navrhla tak, že 

se dá složit i rozložit 
za 6 minut. Rozměry 

76 x 80 x 170 cm, 
35 000 Kč,  

www.manumade.cz
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