Tlačová správa Slovenského centra dizajnu
Výstava: Študentský salón 08
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu a študenti Ústavu dizajnu FA TU a katedier dizajnu
VŠVU v Bratislave
Koordinátor: Mgr. Daša Dúbravová
Miesto: SATELIT, výstavný a informačný bod SDC, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 16. apríla – 20. apríla 2008
Vernisáž: 16. apríla 2008 o 19,00
Slovenské centrum dizajnu po roku opäť poskytuje priestor výstavného a informačného bodu
Satelit študentom Ústavu dizajnu FA TU a katedier dizajnu Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, aby predstavili svoje práce na výstave Študentský salón 2008. Je to už druhý
ročník výstavy tohto typu, na ktorej študenti dvoch bratislavských škôl prezentujú originálne
projekty a nápady predstavujúce širšie chápanie dizajnu.
S myšlienkou usporiadať výstavu typu salóna, kde nejde o prezentáciu kurátorskej
koncepcie, ale autori ponúkajú práce, ktoré sami považujú za najlepšie, prišli študenti minulý
rok. Zorganizovali výstavu bez pedagogického či kurátorského dozoru, sami ju nainštalovali
a podieľali sa dokonca aj na nákladoch. 35 vystavujúcich a masa študentov prítomných na
otvorení potvrdila, že táto forma samostatnej práce študentom vyhovuje. Nápad sa teda
vydaril a Slovenské centrum dizajnu sa rozhodlo pokračovať v tejto myšlienke.
Iniciátormi Študentského salónu 2008 sú študenti Ivan Luknár z VŠVU ateliéru transport
dizajn a Ondrej Aľušík z Ústavu dizajnu TU. Odbornú pomoc pri organizácii a medializácii
výstavy poskytlo SCD. „S kožou na trh“ prichádza 35 študentov z ateliérov industrial dizajn,
produkt dizajn, transport dizajn, odevný a textilný dizajn, ateliéru skla a keramiky z Vysokej
školy výtvarných umení a Ústavu dizajnu Technickej univerzity. Výstava bude trvať síce len 5
dní, ale o to intenzívnejšie sa budú študentské projekty, nápady a pokusy prezentovať –
študenti sú pripravení na vernisáži aj počas ďalších dní osobne predviesť svoje práce,
vysvetľovať a diskutovať so záujemcami, aby si overili životaschopnosť svojich ideí, pritiahli
záujem verejnosti a získali cenné osobné skúsenosti. Výstava teda nechce nahrádzať
vysokoškolské prieskumy, ale ponúknuť priestor na konfrontáciu medzi ateliérmi a debatu
medzi študentmi, pedagógmi, verejnosťou.
Na Študentskom salóne 08 môžu návštevníci vidieť mnohé zaujímavosti až nevšednosti,
ktoré študenti dizajnu vytvárajú ako školské zadania, ale aj sami pre seba vo voľnom čase, či
už ako prvé svoje zákazky. Ufo búda pre psa, voda v miske, ktorá vydáva zvuky, bicykle,
ktoré navrhli mladé študentky, či model supermodernej autobusovej zástavky sú len útržky
toho, čo môžete na salóne vzhliadnuť.
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