Grafika v architektuře
P r a h a , 15. září 2005 – Patří grafika do architektury? A jak důležitou roli v ní může
hrát? Je pouhým doplňkem nebo je schopna stát se jedním ze základních „stavebních“
prvků moderního pojetí architektury? Na tyto, ale i mnoho dalších otázek odpoví
výstava INOVACE – EVOLUCE – REVOLUCE, kterou v rámci letošního Designbloku
spolupořádá společnost 3M Česko, přední dodavatel materiálových a technologických
řešení pro různá průmyslová odvětví – mj. také signmaking a architekturu.
Výstava proběhne od 4. října do 13. listopadu 2005 ve východním křídle Národního
technického muzea v Praze.

Když před několika lety použil Jean Nouvel velkoplošnou grafiku na komplexu budov Zlatý
anděl na pražském Smíchově, většina odborníků zprvu předpokládala, že se jedná pouze o
záměr vystihnout a nějakým způsobem výtvarně zobrazit „Genia loci“ této kdysi velmi
průmyslové, přesto však nesmírně poetické části Prahy. Zadání předního francouzského
architekta ovšem mířilo mnohem dál. Hlavní budovu komplexu, připravovanou jako sídlo
významné finanční společnosti, měla velkoplošná grafika zabalit do příjemného hávu, který
zabrání ostrým slunečním paprskům, aby znepříjemňovaly lidem uvnitř život nadměrným
světlem a teplem, s nimiž se v moderních prosklených budovách tak často setkáváme.
Unikátní technologie aplikace grafiky použitá na Zlatém Andělu již tehdy povýšila grafický
koncept na architektonické řešení a od té doby jej společnost 3M spolu s vybranými výrobci
grafik neustále rozvíjí.
O možnostech grafiky v architektuře bude svým způsobem vypovídat celý soubor výstav,
které jsou připravovány na letošní říjen do Národního technického muzea (NTM) – většinou
také jako součást Dnů designu v Praze. Počínaje venkovní reklamou před budovou NTM, přes
podlahovou grafiku s informačním systémem, ukázky využití okenní grafiky v interiérech až
po vlastní prezentaci široké škály efektů, které dokáže grafika vytvořit v rozměrových
dimenzích, se kterými pracuje oko architekta.
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Myšlenka výstavy INOVACE – EVOLUCE – REVOLUCE vznikla jako průsečík přístupu
3M k architektuře a studia DIVAN k designu. Divan zde představí své nejznámější a také
z hlediska designu nejzdařilejší realizace. Na výstavě se bude prezentovat produkty například
z lékařské oblasti - veřejnosti známé je lůžko pro Linet nebo dětský inkubátor, běžně
používané jsou PET lahve pro značky Dobrá voda a Korunní.

Designblok ´05, jehož součástí jsou i dočasné designové výstavy v NTM, proběhne v Praze
od 4. – 9. října. Prostřednictvím samostatných výstav a prezentací v přirozeném prostředí
vybraných prodejních míst a galerií Designblok každoročně představuje novinky z bytové
architektury a světového designu. Samostatnou kapitolou je doprovodný program, který bude
letos umístěn do Superstudia Designbloku v bývalých továrních halách ČKD Dukla Praha
v Thámově ulici v Karlíně. Na 4200 metrech čtverečních se zde představí špička současného
českého designu i několik mezinárodních výstav renomovaných designérů.
Pro Superstudio Designbloku připravuje 3M Česko speciální „kreativní“ stěnu, která bude
umístěna v jeho Chill-out zóně. Na stěně budou obrysy obrovských králíků (létající králík je
součástí loga letošního Designbloku), které si budou moci velcí i malí designéři za pomoci
barevných samolepících fólií 3M upravovat dle své vlastní fantazie.
Prostřednictvím lístků Post-it od 3M zase budou moci návštěvníci Designbloku hodnotit, jaká
z prezentací v Superstudiu na ně udělala největší dojem.

Fakta o 3M a designu:
3M dokáže svými designovými a technologickými schopnostmi oslovit velké mezinárodní
společnosti typu Citibank a připravit pro ně celý projekt změny corporate identity. Stejně tak
ale umí nabídnout překvapivá řešení k vytváření malých nápaditých interiérů a v této oblasti
také spolupracuje s mnoha kreativními designérskými firmami po celém světě. Žádný projekt
či věc není pro 3M natolik drobná, aby ji kromě funkčnosti nezajímal také design. I tak běžný
spotřební produkt, jakým jsou dnes samolepící lístky Post-it, dostává ve 3M stále nové tvary a
barvy, aby vnesl do kancelářské šedi trochu zábavy.
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Zajímavé projekty 3M v České republice:
•

V nákupním centru Nové Butovice v Praze je umístěno největší akvárium ve střední
Evropě. 3M Česko je dodavatelem technologického a grafického řešení čelní stěny
akvária, která byla opatřena reflexní folií s blyštivými motivy rybiček

•

Autobusy MHD, které jsou celé polepené Scotchprint grafikou 3M, brázdí ulice
Pardubic

•

Dosud poslední počin francouzského architekta Jeana Nouvela v Praze, business
centrum Zlatý Anděl na Smíchově, zdobí velkoplošné grafiky vyrobené z materiálů
3M zcela unikátní technologií

•

Interiér nového sídla firmy Bristol Myers Squibb

3M Česko dlouhodobě spolupracuje s předními českými designérskými a architektonickými
studii, jako například D3A, Aukett, Divan, Studio Najbrt, Ogilvy CID and Studio Novák &
Balihar.
Letošní sponzorské aktivity 3M Česko v oblasti designu zahrnují:
Projekt Setkání s městem, Galerie na zdi, Letná, Praha (květen – září 2005)
Designblok ´05 (říjen 2005)
Česká stovka 100 ikon českého designu a stylu (říjen 2005)
Společnost 3M / 3M Česko
3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) byla založena v roce 1902. V současné
době zaměstnává přes 67 000 lidí ve více než 60 zemích světa, ve 200 zemí
se produkty 3M prodávají. Celkový obrat společnosti činí 20 mld. dolarů. Akcie 3M jsou
jedním ze 30 titulů 3M Dow Jones Industrial Average a součástí Standard & Poor's 500 Index.
3M je přítomna v ČR skrze svou pobočku od roku 1991. Z celkového portfolia 3M, které čítá
přes 50 000 různých produktů, se jich v České republice prodává zhruba 2 500. 3M je
strukturováno do několika divizí, z nichž v oblastech s přesahem do architektury či designu
působí především divize komerční grafiky a průmyslových výrobků pro architekturu.
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