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design

Jednotlivá, zdánlivě nesourodá koncep-
tuální řešení, prezentovaná v laboratoři, 
naznačují nové scénáře produkce i spo-
třeby s cílem vyvolat polemiku. Jednotlivá 
témata se časem obměňují s cílem po-
stihnout co nejkomplexněji široký záběr 
složitého fenoménu design. Vize a kon-
cepty jsou postaveny do protikladu s tr-
valou expozicí muzea, která jako nejstar-
ší v Evropě nezůstává nic dlužna svému 
názvu MAK (Muzeum für angewandte 
Kunste – muzeum užitného umění).

Umění, řemeslo a průmysl

Užitné umění používá jako umělecké 
medium poněkud odlišné procesy, než 
umění výtvarné. Provedení jednoho díla 
nemusí pocházet od samotného umělce, 

uplatňují se myšlenky a koncepty. Užitné 
předměty se mohou manifestovat jako 
symboly, například objekty starých kultur 
nebo současné objekty běžné spotřeby 
(ceremoniální nůž Tumi, Pantonka, hra-
natý kávovar, nafukovací křeslo či iPod). 
S průmyslovou revolucí se mění produk-
ce umění stejně jako pohled na hmotné 
prostředí a přírodu. Příroda je vnímána 
jako proměnná a tvárná, hmotné prostře-
dí se posouvá směrem k dematerializaci. 
Přechod mezi reálným, digitálním a vir-
tuálním světem je zcela běžný. K tomu 
se přidává i svět společenský a kulturní.
Spojení člověka a stroje uplatňuje v so-
chařství, architektuře a technice různé 
tvarosloví. Vizionář moderního umění 
Marcel Duchamp (1887–1968) ozna-
čuje část své práce jako „Stroj mladé 

duše“. V této umělecké formaci se 
překrývají složky lidské a mechanické. 
Díla Laboratoře designu muzea MAK 
nabízejí různé pohledy na střetnutí umě-
ní, řemesla a průmyslu. 

Oslnivá nádhera

Poškrábané a oprýskané nádobí se ne-
hodí do „dobré“ společnosti, proto ho 
raději vyhodíme. Neměli bychom mu ale 
přiznat jistou kvalitu? Vždyť je v něm za-
psán dlouhý příběh! Nábytek s patinou 

Vídeňská laboratoř designu 
– reflexe po Vánocích

Hlavním úkolem designu je vylepšování hmotného světa. Vídeňská 
laboratoř designu v muzeu MAK zkoumá potřebu vzniku různých 
produktů a jejich funkce, přičemž neopomíjí zdůraznit novou polohu 
uměleckých řemesel v období industriální éry. Tím poněkud rozšiřuje 
pojem designu vžitý v minulosti. 
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se také velmi cení! New kinsugi repair 
kit oživuje zapomenuté japonské řemes-
lo. V 16. století přišla na císařský dvůr 
technika kinsugi, která dokázala rozbité 
nádobí vrátit pomocí laků a zlatého pra-
chu do stavu dokonalosti. Proces opra-
vy se dnes stejně jako kdysi přeměnil 
v uměleckou činnost. Závada ale musí 
zůstat viditelná. Aktuálně používané kom-
ponenty pro opravu jsou podstatně lev-
nější: místo zlata se používají pigmenty.

Alternativní technologie

Industrializace inicializovala vznik množ-
ství různých spotřebních předmětů. 
Jejich výroba vyžadovala dobře tvaro-
vatelný materiál. Tento požadavek za-
čaly splňovat plastické hmoty, jejichž 
vývoj je spojen s počátkem 20. století. 
Co kdyby ale výchozí surovinou nebyla 
ropa, jejíž zásoby nejsou nevyčerpatel-
né, nýbrž obnovitelné přírodní zdroje? 
Kolekce nádob Botanika je výsledkem 
takového výzkumu. K výrobě byly pou-
žity alternativní plasty vyvinuty italskou 
institucí Plart foundation, která se věnuje 
péči o umělecké a designové objekty. 
Výchozí suroviny jsou přírodního původu: 
dřevní prach a volská krev nebo tvrzená 
pryskyřice. Přesně tak, jak ve středově-
ku vznikl experimentálně přírodní plast 
kasein.
Mikrovlnnou troubu lze zase použít k vý-
robě skleněných vrstev podle antického 
receptu. Již Plinius starší líčí ve svém 
přírodovědeckém spise, jak Féničané 
na písečné pláži u ohně asistovali při 
náhodném vzniku skla.

Je design elitářský, 
nebo demokratický?

Mezinárodní organizace odhadují, že 
ročně zahyne 1,5–2 mil. obyvatel ná-
sledkem otravy kouřem na otevřených 
ohništích v domácnostech. Velkému ri-
ziku jsou vystaveny ženy a malé děti. Pro 
rodiny v rozvojových zemích představu-
je otevřené ohniště stále nejjednodušší 
a nejlevnější způsob přípravy potravy. 
Nebezpečí poškození zdraví kouřem 
však bývá obecně podceňováno. 
Sporák Chulha vyvinutý firmou Phillips je 
koncipován na pečení a vaření v interiéru. 
Jde o dobrý příklad designu, ze kterého 
mohou profitovat i lidé v méně vyvinutých 
regionech. Vychází z tradičního umístě-
ní, ale přináší značné zlepšení. Může být 
lokálně vyráběn a jednoduše montován 
z pálených cihel a betonu. Díky odtahu 
kouře jsou zdravotní rizika minimální 
a současně je omezena i spotřeba pali-

va. Phillips zveřejnil data k výrobě sporá-
ku na adrese www.lowsmokechulha.
com. Produkt tak může být volně vyráběn 
v místě lokální potřeby.

Osobní hygiena a zdroj 
energie

V současnosti nemá 2,6 miliardy lidí 
(37 % populace) žádný přístup k hygienic-
kému zařízení. Blue diversion toilet vznikl 
v rámci soutěže „Reinvent the toilet chal-
lenge“ v designérském studiu EOOS ve 
spolupráci se švýcarským vodárenským 
výzkumným ústavem Eawag. Cílem pro-
jektu bylo navrhnout pro rozvojové země 
jednoduché hygienické zařízení šetrné 
k životnímu prostředí s náklady méně než 
5 centů za jedno použití. Plastová toaleta 
funguje bez napojení na kanalizaci a elek-
trický proud. Jednorázová náplň vody 
se v uzavřeném cyklu stále pročišťuje. 
Nádoby s močí a fekáliemi jsou odváženy 
2x týdně a používají se po úpravě jako 
hnojivo a zdroj energie.

Co by bylo, kdyby…

Co by se stalo, kdyby zhavarovaly samo-
zřejmé systémy zajišťující energie nebo 
pečující o naše zdraví? Závislost člověka 
na těchto zdrojích vyvstane až v momen-

tě, kdy o ně přijdeme. Jediným řešením 
je nezávislost. Tématu se věnuje projekt 
Citizen evolution zpracovaný pro Vídeň. 
Vychází z různých biotechnologií, které 
jsou dostupné na internetu. Obsahuje 
provokující, ale v zásadě použitelné 
myšlenky, jako využití holubího trusu 
k vytápění, nebo „očkování“ lidí pomocí 
komárů obsahujících protilátky, případ-
ně vypouštění speciálních bakterií, které 
vyvolávají déšť nutný ke zlepšení klimatu.
Možná si leckdo řekne, že to jsou pouhé 
nesmysly. Proč mají komáři vytvářet proti-
látky, proč raději nezničíme holuby, vždyť 
představují časovanou bombu plnou pa-
razitů? Ropy je zatím dost a mikrovlnka 
má přece jiné, ušlechtilejší poslání!
Je pravda, že bychom všichni měli začít 
u sebe. Vždyť přebytečnou konzumací 
sami podporujeme nadprodukci. Proč 
tak rádi kritizujeme reklamu, když pod 
vánočním stromem najde snad každé 
dítě úplně zbytečný tablet či novou ge-
neraci mobilu. A proč pečlivě balíme dár-
ky, abychom pak obal dychtivě roztrhli 
a popelnice přetékaly odpadem?
Právě tyto zdánlivě nesmyslné koncepty 
by nás měly vyburcovat k sebereflexi 
a změně postojů, které je třeba přede-
vším vštípit dalším majitelům planety – 
našim dětem a vnukům, a to nejen po 
Vánocích.
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