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Největší přehlídka designu ve střední Evropě
— 48 000 návštěvníků

odborníci, profesionálové (obchodníci, producenti, kurátoři, novináři), 
veřejnost, studenti

— více jak 100 000 virtuálních návštěvníků 3D skenů instalací designérů a firem
— přes 250 vystavovatelů (výrobců, distributorů, designérů, designérských studií 

a škol) v prostorách Superstudia, Openstudia a Art Housu
— více jak 20 míst po celé Praze
— doprovodné výstavy, přednášky, prezentatace, diskuse a módní přehlídky
— Ceny Designbloku 



Designblok 2021. Třiadvacátý ročník Designbloku proběhl v režimu pandemických
opatření od 6. do 10. října 2021 v prostoru bývalého konventu Gabriel Loci na pražském
Smíchově a nově v Uměleckoprůmyslovém museu. Dva výstavní domy nabídly přes 
200 instalací etablovaných designérů, škol i špičkových firem. Do programu se vrátily
společenské akce, které festival každoročně doprovázejí, stejně jako účast významných
zahraničních hostů. V plné míře se mohl uskutečnit také workshopový a přednáškový
program. Vše vyvrcholilo vyhlášením letošních ocenění předposlední den v kostele
Sacre Coeur, které proběhlo po dni plném módních přehlídek. Návrat hlásí také
mezinárodní soutěž Diploma Selection, která každoročně vybírá nejlepší diplomové
práce v oboru design a móda v Evropě a v jejíž porotě zasedají věhlasní světoví
galeristé a kurátoři. Do Prahy tak po roční pauze zavítaly osobnosti jako Giulio
Cappellini nebo Rossana Orlandi. Designblok proběhl v režimu půldenních časových
slotů, které umožnily hlídání kapacity vnitřních prostor festivalu. I přes omezení
kapacity zavítalo v roce 2021 do prostor Superstudia, Openstudia a Art Housu
v průběhu pěti festivalových dnů celkem 23 836 návštěvníků a evidovaných VIP hostů.





Alax, Nastassia Aleinikava, Artemide, Barber&Osgerby,
Barrisol, Bohematic, Bomma, Brik, Brokis, Matteo
Cibic, ČVUT, DECHEM, Durch Duo, Eva Eisler, Egoé,
FESTKA, Formafantasma, G. Benedikt Karlovy Vary,
Hana Zárubová, Ineke Hans, Hansgrohe, Jaime Hayon,
Herrmann&Coufal, Javorina, JELÍNEK, Kaplan nábytek,
Kartell, Klára Nademlýnská, Maria Kobelova, Lucie
Koldová, Tereza Rosalie Kladošová, Konsepti, Laufen,
LLEV, Křehký, Lasvit, Master & Master, mmcité,
Modesk, Moravská galerie v Brně, Moser, Okolo, 
Olgoj Chorchoj, Optiqa, PageFive, Jiří Pelcl, Jan Plecháč,
Preciosa Lighting, Janja Prokić, Qubus, Rony Plesl,
Ravak, Liběna Rochová, Rückl, Rudolf Kämpf, Sofya
Samareva, Sutnarka, Roman Šedina, Todus, Tom
Dixon, TON, UJEP, UMPRUM, USSPA, UTB Zlín, Zdeněk
Vacek, Maxim Velčovský, Vitra...



Téma
Tématem letošního 24. ročníku Designbloku bude LES. V rámci tohoto tématu 
se budeme věnovat především využití přírodních materiálů, tradičním českým 
řemeslům a environmentálním otázkám.



Místa konání
Designblok bude mít i v letošním roce dva hlavní výstavní domy.
Gabriel Loci je unikátní historická budova bývalého kláštera, postavena v letech 
1888–1891. V roce 1964 byla budova zapsána jako kulturní památka. 
Výstava bude zaměřena především na prezentaci novinek současného mezinárodního
designu a to v tradičních formátech Superstudia a Openstudia a také na další ročník
mezinárodní výstavy Diploma Selection. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze bude, stejně jako v loňském roce, koncepčně
laděným výstavním prostorem s vlastním tématem PRALES. Prostor dvou pater musea
bude patřit výhradně tvůrcům a rodinným firmám s českými kořeny. Mimo jiné bude
ve druhém patře představena výstava v rámci dlouhodobého konceptu prezentací
sběratelského designu Arthouse.



Superstudio
Prostor pro expozice firem, obchodů a výrobců. Superstudio představuje novinky
českých a světových výrobců, prezentujících produkty vzniklé ze spolupráce se
špičkovými designéry. Představují se zde všechny oblasti designu, především však
nábytek, svítidla a bytové doplňky. 





Openstudio
Prostor pro expozice designérů, designérských studií a škol, laboratoř současného
designu. V Openstudiu se prezentují produktoví designéři, módní návrháři,
designéři šperku, grafičtí designéři a ilustrátoři. Primárně se jedná o výstavy
prototypů a malosériové výroby bez účasti komerčního výrobce. 





Art House
Prostor pro expozice designu na hranici mezi uměním a designem. 
V kurátorském výběru se zde představují čeští i zahraniční designéři a umělci,
někteří sólově, jiní ve spolupráci s galeriemi. 





Město
Výstavy ve vlastním prostoru. Muzea, galerie, showroomy, pop-up shopy, obchody,
speciální instalace v unikátních prostorách či umělecké školy. Město jako živá
mapa současného designu. 



Diploma Selection
Kolektivní výstava produktového designu a módní přehlídky 
nejlepších evropských diplomových prací vybraných mezinárodní 
porotou. Finále soutěže, na které přijíždí mezinárodní porota 
složená z předních osobností světového designu. Významná 
společenská událost mezinárodního významu.



Mezinárodní porota Diploma selection
Tulga Beyerle, ředitelka Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (D)
Giulio Cappellini, umělecký ředitel Cappellini (IT)
Stephan Hamel, konzultant v oblasti designu (IT)
Agnieszka Jacobson, umělecká ředitelka, School of Form, Poznaň (PL)
Lina Kanafani, kurátorka, galeristka MINT shop, Londýn (GB)
François Leblanc, konzultant v oblasti designu (F)
Alice Stori Liechtenstein, nezávislá kurátorka, zakladatelka projektu Schloss
Hollenegg for design (IT, AT)
Gilles Massé, Wallpaper Store, Miláno (IT)
Rossana Orlandi, galeristka Spazio Rossana Orlandi, Miláno (IT)
Annalisa Rosso, spoluzakladatelka Mr. Lawrence studia a ředitelka redakce
Salone del Mobile (IT)
Adam Štěch, kurátor a teoretik designu, Okolo (CZ)
Patrik Florián, novinář a stylista, magazín Dolce Vita (CZ)
Danica Kovářová, kurátorka (CZ)
Jan Králíček, kreativní ředitel Vogue (CZ)
Anna Nosková, redaktorka, magazín Forbes (CZ)
Veronika Ruppert, redaktorka, dramaturgyně, Český rozhlas, Radio Wave (CZ)
Noémie Schwaller, módní redaktorka (UK)





módní přehlídky
přednášky
workshopy
konference
diskuse
komentované prohlídky
charitativní projekty
akce pro děti
performance





Jak se přihlásit k účasti na Designbloku 2022?
Přihlášky na Designblok 2022 se otevřou na jaře 2022.

Vystavující se může přihlásit do prostor:
Superstudio – prostor pro expozice firem, obchodů a výrobců. 
Manažerka prostoru Sára Hölclová (+420 776 133 010; sara.holclova@profilmedia.cz)
Openstudio – prostor pro expozice designérů, škol, studií. 
Manažerka prostoru Tereza Knolová (+420 721 640 020; tereza.knolova@profilmedia.cz)
Exteriér (výstavní prostor umístěný v nezastřešené části Designbloku) – prostor pro
expozice firem, obchodů a výrobců, ale i designérů, škol, studií.  
Manažerka prostoru Sára Hölclová (+420 776 133 010; sara.holclova@profilmedia.cz)
Město / vlastní prostory – galerie, pop-up shopy, obchody a showroomy či jakýkoliv
jiný prostor, který si pro svou prezentaci daný subjekt vybere.  
Manažerka prostoru Sára Hölclová (+420 776 133 010; sara.holclova@profilmedia.cz)

Dalšími prostory pro prezentaci jsou (Vystavující oslovuje pořadatel):
Art House, Módní přehlídky
Kontaktní osoba Tereza Knolová, (+420 721 640 020; tereza.knolova@profilmedia.cz)
Diploma Selection
Kontaktní osoba Alžběta Gabrielová (+420 728 952 123; alzbeta.gabrielova@profilmedia.cz)
Designerie 
Kontaktní osoba Sára Hölclová, (+420 776 133 010; sara.holclova@profilmedia.cz)



Realizační tým
Jana Zielinski
ředitelka
Jiří Macek
kreativní ředitel
Adéla Hlavatá
finanční ředitelka
Šimon Borecký
vedoucí produkce
Sára Hölclová
projektová manažerka
Tereza Knolová
projektová manažerka
Alžběta Gabrielová
projektová manažerka
Helena Novotná
PR manažerka 

Kontakt
Profil Media s.r.o.
Újezd 414/13, 150 00 Praha 5
www.profilmedia.cz
www.designblok.cz




