MLADÁ FRoNTA

ooTlouštík"mu Vylesl dvě ceny

Mlad: kálovéhradeck designér David Pacák Uspěl se
HRADEG KR/íLovÉMaturovat bude

až v p íštímroce, aie za k eslo

,,Tlouštíka"uŽ získal dvě ocenění.
Nadějnému designérovi Davidu Paciíkovi z Hradce Králové je letos
udělily Design Cabinet CZ i Společnost p átel Umělecko_prumyslového muzea v Praze.

,,Zatím jsem vyhrával leda tak

ve sportu, protoŽe od dětsM hraju
fotbal. ocenění za designjsem ne-

čekď," ftá student krrílovéhradec-

ké st ednÍ uměleckoprťrmyslové
školy hudebnÍch nástrojri a nábytku.
Na návrhu k esla začal pracovat
i v}iuve druhém ročníkusfuďa.
',P
ce v dínáchjsme dostali za kol vy-

myslet nějak'.i samostatny vyrobek
do interiéru' Tam mě poprvé napaďo, Že udělám k eslo. Vznikl tam
i jeho soudkovit]Í tval, kte{Í jsem
pak dál rozvíjel"' líčímladík.
Dílu dal italsky nazev Bombolo
(Tlouštfl<).,'Chtěl jsem spojit podobu k esflka' které p ipomíná soudek' s jeho názvem. Márn rád Itálii
a její kulturu. KaŽd1i rok navštěvuji
veletrhy v Miláně a vribec tam rád a
často jezdím. Zapátral jsem proto
po nějakém italském názvu. Bombolo se mi za]íbilo i proto, Že obsahuje t i čka, která sama o sobě
qnnbolizují tvar k esla," vysvětluje
Pacák.

Itals\rn designem

o lglnálnÍm keslem

s

názvem Bambolo v Národní ceně za studentsk design

se však nein-

spiroval, vsadil na tradici:

jsem

s!^i'm

''Chtěl

uplatnit emeslnou práci, kte-

rá se v poslední dobé z moderních
qfrobkti vytrácí' Hlavně truhlá ství.

Proto jsem co nejvíc pracoval s oh banou dyhovanou p ekližkou."
Ta wo í skoro cel obvod k esla
od opěrek až k zemi' Vp ední spodní části je však vy ezána a k eslo stojí na kovov ch nohou. ,,Tím jsem
ho odlehčil. Snažil jsem se, aby vypadalo decentně' mělo styl a záro_
bylo pohodlné," dodává student. Na k eslo lze poďe něj pouŽít
r zné 'podoby d eva. Stejně tak je
možno kombinovat rťlznéčďouně_

ve

nÍ.

Bombolo už našlo i vyrobce' ktet ech rrizn1ch provedeních a p edstavil ho na designové p ehlídce. Iedno k eslo se už proqf ho nabízí ve

dalo.

,,Jedna věc je náwh a druhá'
kdyz v robek má ohlas. Mám ra-

dost, Že si k eslo někdo po ídil

dom . Motivuje mě to,'' íká rnlad
designér.

Kiesignu sice po ádně p ičichl

st ední škole, vyr stal však v
rodinné nábytká ské firmě' a ploaŽ na

to mu vybavení interiér tiplně
cizí neni. Navíc nawhování věcí

do domácnosti ho baví čímdrál vÍc.
,,Ve t etím a teď ve čtwtém roční-

Bombolo

Rr]zné varianty oceněného k

ku jsem tomu riplně propadl"'

usmívá se Pacák. A pochvaluje si'
pracovat i s počÍtačovtfoni
že ml
'že
programy' které mu práci usnadují.
Teď se p ipravuje k p ijímacím
zkou$kám na vysokou školu'
''Chci

z

esla.
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stat voboru. Iestli rozší ím záběr

t ebakprumyslovému designu, zatím Ťíct nedokiížu'Určitě bych se

chtěl dá] věnovat celkové podobě
interiéru a hodně mě baví i nawhování samostatn ch věcí do nich"'

David Pacák' student hradecké
st ední uměleckoprrlmyslové
školy hudebních nástroi a
nábytku' se chce designu věnovat

prozrazuje

i

Pacák.

Pavel Bedná

nadále.
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