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Charakteristika

Festival Designblok oslaví letos v říjnu 25 let. Tématem jubilejního ročníku je CESTA.

Největší přehlídkou designu a módy ve střední Evropě ožijí od 4. do. 8. října 2023 v Praze dva velkolepé výstavní domy. Poprvé Designblok obsadí

Veletržní palác, největší výstavní prostor Národní galerie Praha, a již potřetí Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Česká společnost a s ní i autorský design ušly za uplynulé čtvrtstoletí pořádný kus cesty. Od otázek, co je design a k čemu vlastně slouží, jsme se

přes nastartování spolupráce mezi designéry a průmyslem dostali do situace, kdy je kvalitní design nejen výraznou konkurenční výhodou, ale také

žádaným prostředkem při řešení každodenních situací i podstatně komplikovanějších společenských a environmentálních otázek.

Z akce pro nadšence se stala jedna z hlavních kulturních událostí sezóny, v rámci níž se do Prahy tradičně sjíždějí přední umělci, kurátoři, sběratelé

i novináři z celého světa, kteří na našem festivalu hledají svěží inspiraci a kontakty, ale také obchodní příležitosti. Vydejte se na dobrodružnou cestu

plnou řemesel, umění, inovací, vzdělávání a dobré zábavy – oslavte čtvrtstoletí Designbloku s námi!

Účast ve vlastním prostoru ve městě
Město – vlastní prostory (prostory jsou umístěny mimo areál Veletržního paláce a mimo areál Uměleckoprůmyslového musea) – galerie, 

pop-up shopy, obchody a showroomy, či jakýkoliv jiný prostor, který si pro svou prezentaci daný subjekt vybere a který je jím produkován 

a užíván na základě příslušného samostatného právního titulu.

Nachází se primárně v Praze, ale i v dalších městech ČR.

Designbloku se tradičně účastní desítky galerií, výstavních prostor a showroomů po celé Praze, které připravují pro návštěvníky po dobu

Designbloku program a speciální akce. Výstavy ve svém vlastním prostoru nabízejí módní značky, pop-up shopy, šperkaři, showroomy, 

ale také pražské umělecké školy, které vystavují ve svém prostoru práce absolventů a studentů. Účastní se i muzea, která design vystavují a sbírají.

Všichni účastníci jsou poté součástí Mapy Designbloku.

Máte-li zájem o účast ve svém vlastním prostoru ve městě, přihlaste se do výběrového řízení.

Kontaktní osoba:

Sára Hölclová

Projektová manažerka

sara.holclova@profilmedia.cz

+420 776 133 010



Ceník
Město / Vlastní prostory ve městě:

Ceník pro Designéry, designérská studia, školní ateliéry, neziskové organizace:

12 000 Kč + DPH

Ceník pro firmy, výrobce, obchody:

30 000 Kč + DPH

Účastnický poplatek zahrnuje:
– Výstavní prostor v sekci Město / Vlastní prostory ve městě na Mapě Designbloku.

– Zápis v online materiálech – uvedení v katalogu na webu Designbloku.

– Jednotné označení výstavního místa pro snadnou identifikaci účastníka.

– 1 pozvánka pro dvě osoby na slavnostní zahájení Designbloku

– 4 vstupenky na Designblok


