
 2 
Rok 2014

Magazín pre
kultúru bývania,

dizajn a architektúru 

�ŠUMAVA
Víkend v lone prírody

SAO PAULO
Mestské móresy na vidieku

POD HOLÝM NEBOM: TIE NAJKRAJ�ŠIE 
EXTERIÉROVÉ PÓZY 

ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU

VON!

EXTRA

Prevzdu�šnenie  

Nábytok a dizajnové 

doplnky 
na erstvom 

povetrí

B
R

ISB
A

N
E

: náv�števa u protino�žcov               B
RA

T
ISLA

V
A

: exotické variácie                FRA
N

K
FU

R
T

: ocenenie produktového dizajnu               E
X

T
RA

: terasy a záhrady

at
ri

um
m

ag
az

in
.sk

, c
en

a 
4 
€;

 1
20

 K

íslo 2/2014



Hra o gu ô ky
Komorný biznis Tamawa rozpráva príbeh o tom, ako posun 

dizajnérskych kontextov otvára nové horizonty tvorivej innosti. 
Ak sa k nemu pristupuje s otvorenou mys ou.  

Text: Michal Lalinský; Foto: Tamawa

DIZAJN
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Interpretácia archetypu: autorom prostého
ve�šiaka «Lock» je belgická hviezda Sylvain 

Willenz. Tentoraz sa in�špiroval ve kou 
bowlingovou gu ou.
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as na dizajn: náramkové hodinky s uhladeným 
minimalistickým ciferníkom a ko�ženým 

remienkom patria k prvým výrobkom Tamawa.

Hra na schováva ku: Alain Berteau ukryl 
do bakelitových sfér aj USB k ú  

i mechanizmus kuchynského mlyn eka na korenie.

�šetko za ína niekedy za iat-
kom nultých rokov, ke  bel-
gický �šperkár Hubert Ver-
straeten h adá subdodávate a 
komponentov pre svoje prosté 

kreácie. Hubert vy�študoval kovotepectvo a di-
zajn �šperku na univerzite v men�šom nemeckom 
meste Pforzheim. V roku 1999 zakladá vlastné 
�štúdio v Bruseli, kde sa venuje malosériovej vý-
robe autorského �šperku. Vyu�žíva pritom skúse-
nosti priemyselného návrhárstva �– svoj rukopis 
zakladá na in�žiniersky precíznej práci s geo-
metriou, proporciou i �štruktúrou stvár ova-
ného �šperku. To znamená, �že popri tradi ných 
postupoch kovotepeckého remesla uplat u-
je aj sú asné technológie, známe skôr zo sério-
vej industriálnej produkcie, napríklad elektro-
eróziu, vstrekovanie foriem pod tlakom alebo 
priestorovú tla . Samozrejme, �že symetricky 
s posunom postupov autorskej výroby sme-
rom k high-tech dochádza tie�ž k alternácii ma-
teriálového repertoáru. Zvy ajné vzácne kovy 

tak Hubert Verstraeten nahrádza nehrdzave-
júcou oce ou alebo umelými hmotami �– poly-
karbonátmi a fenolformaldehydovou �živicou. 
Programový príklon autora ku kon�štruktívnej-
�šej palete výrazových prostriedkov mu umo�ž-

uje sústredi  sa na priezra nos  samotnej 
formy �šperku. Odha uje zvnútornenú krásu lo-
giky jeho výstavby a tlmo í ju tým najprísnej-
�ším, chirurgicky presným jazykom.
Pri pátraní po spracovate och syntetických ma-
teriálov natrafil Hubert Verstraeten na dobre 
utajený priemyselný poklad Valónska �– spolo -
nos  Saluc, ktorá ovláda výraznú vä �šinu sveto-
vej produkcie biliardových gú . Historický che-
mický kombinát Saluc (vznikol v roku 1923), 
respektíve jeho dcérsky podnik Aramith, je �špe-
cialistom na produkciu superdokonalých sfér �– 
vä �ších i men�ších gu ô ok pre priemyselné apli-
kácie a gú  na biliard i bowling. Pri ich výrobe 
pou�žíva najnov�šiu generáciu fenolformaldehy-
dových �živíc, teda sú asných nástupcov klasic-
kého bakelitu, ktorý ako vôbec prvý priemysel-
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ne vyrábaný syntetický materiál pochádza práve 
z Belgicka. Výrobky Aramithu sú spracované 
s nulovou toleranciou nepresností, a práve táto 
absolútna dokonalos  in�špirovala dizajnéra Hu-
berta Verstraetena k tomu, aby pripravil rov-
nomennú kolekciu �šperkov. Postavil ju na my�š-
lienke redukovanej esencie �šperku; fascinovaný 
monolitickým «polotovarom» interpretoval kla-
sickú biliardovú gu u v novom �– skuto ne neo-
akávanom kontexte. Zachoval dokonca kodifi-

kovanú biliardovú farebnicu �– osem základných 
zamatovo lesklých odtie ov. Zárove  si uvedo-
mil, �že precízne sféry skrývajú omnoho vä �ší po-
tenciál ako nekonven né pou�žitie v umeleckom 
�šperkárstve. Preto v roku 2008 zalo�žil spolo -
nos  Tamawa, aby rozvinul princíp interkontex-
tuality v tvorbe a v spolupráci s al�šími autormi 

zostavil po etnej�šiu sériu dizajnérskych dopln-
kov. Hos ujúci dizajnéri Sylvain Willenz, Alain 
Berteau alebo kolektív Big Game, ale aj umel-
ci Yann Lestrat a Nedda el-Asmar pripravili 
pre Hubertov label vlastné výklady kontextuál-
nych posunov �– revízie daného zlomku materiálo-
vo-technologickej tradície z perspektívy ú�žit-
kového dizajnu. Takmer bezúte�šne monotónnu 
tému �– bakelitovú gu ô ku �– dokázali mnoho-
rakými spôsobmi rozvinú  v gejzíre nápadov, za-
ka�ždým otvorení neviazaným inven ným hrám. 
Zaujatie archetypálnym tvarom im umo�žnilo 
dosiahnu  neo akávanú harmóniu výsledných 
objektov. V nej sa snúbi lineárna priezra nos  
tvarovej istoty i hlboká expresivita materiálu 
(v jeho sugestívnom zamatovom lesku), �štýlová 
elegancia s úprimne radostnou hrou. �—

HUBERT VERSTRAETEN, DIZAJNÉR: 
«Bakelit je osobitý materiál. 

Napriek tomu, �že je to umelá hmota, 
vôbec nemá umelohmotný charakter. 

Práve naopak �– zvádza ma svojou 
jedine nos ou, eleganciou 
a ve mi vysokou kvalitou.»

Bruselská cesta: Belgi an Hubert Verstraeten 
sa z experimentujúceho �šperkára vypracoval 

na �šéfa úspe�šného «self-made» biznisu Tamawa.

Esencia formy �šperku: pre svoj label 
navrhol Hubert Verstraeten náu�šnice, prívesky 

aj man�žetové gombi ky �– prirodzene, v�ždy 
v gu atom tvarosloví.


