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Brno Design 
Days 2019
Na Brno design days se už počtvrté setkali 
designéři z celé ČR i zahraničí, aby sdíleli své 
nápady i know-how a mohli přiblížit široké 
veřejnosti design jakožto hnací motor inovací 
a řady pozitivních změn. Protože design je 
každodenní součástí našich životů. A taky 
„protože Brno“.

Došlo i na praktické workshopy, přednášky 
se zaměřením na různé oblasti designu 
a podnikání, fashion show a nespočet 
příležitostí k networkingu a inspiraci.

Festival 
v číslech
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Téma

RETAIL THERAPY
Když jdete po ulici kolem a míjíte jednu výlohu 
za druhou. Když vstoupíte do obchodu – 
luxusního showroomu nebo vaší oblíbené 
pekárny. I tady vás obklopuje design. Formuje 
tvář města i vaši zákaznickou zkušenost.

RETAIL.
A nutná RETAIL THERAPY.

Jak může design pomoct místním podnikům 
a maloobchodníkům?

Místo

Celý festival se opět uskutečnil v jedné 
z nevyužívaných brněnských budov. Už jste 
se s námi podívali do pasáže Jalta, hotelu 
Avion… A letos i do jedné z posledních 
původních budov areálu Vlněna – 
Bochnerova paláce.

Díky festivalu tak ožila budova, kterou 
v letech 1864–1867 postavil Josef Arnold 
a později byla začleněna do továrního 
areálu Vlněny. Kromě výstav, doprovodného 
programu a workshopů, si návštěvníci mohli 
prohlédnout i skryté skvosty odhalené 
nynější rekonstrukcí.

✺ RETAIL ✺





FESTIVAL

Program

Workshopy
Cílem workshopů je přinést návštěvníkům 
možnost odnést si praktickou zkušenost  
nebo uplatnit své tvůrčí dovednosti. Všechny 
workshopy probíhají ve velmi uzavřené 
skupině, od čtyř do dvaceti účastníků 
podle povahy workshopu. Díky tomu mají 
návštěvníci jedinečnou možnost řešit i své 
individuální potřeby a designéři se jim mohou 
mnohem lépe věnovat.

Letošní skladba workshopů nabídla průřez 
všemi obory od brandingu a tvorby loga až  
po tvorbu vlastního potisku, autorského 
šperku nebo upcyklaci.

Letošní ročník poprvé přinesl i workshopy 
zaměřené na ty nejmladší návštěvníky – děti.

16 17 8 40 8
talks workshopů módních 

kolekcí 
produktů na 
studentské 

výstavě

zapojených 
výloh

Workshopy 2019

Tkaní z papíru ✺ Focení na analog ✺ 
Ruční šití sešitu ✺ Proces tvorby loga 
a malého brandingu ✺ Vlastní potisk ✺
Jak na design od nápadu až k produktu 
či službě ✺ Ruční výšivka ✺ Udržitelný 
doplněk z kůže ✺ Autorský špěrk ✺ 
3D tisk ✺ Alchymie proměny chabě 
designovaných produktů v magické 
elixíry ✺ Množení rostlin ✺ Od tradici 
k návrhu designu ✺ Květináč z toho, 
co máte doma (upcycling) ✺ Hudební 
workshop pro mladší děti ✺ Hodnotná 
móda





Talks

Brno design days 2019 v rámci programu 
nabídl přednášky desítek designérů napříč
obory. Do zákulisí úspěšné módní značky 
nechal nahlédnout Alessandro Biasi z Milána, 
do tajů materiálového designu Lio de Bruin 
z Nizozemska a architekturu zastřešil Ben de 
Lange z pekingského studia Superimpose. 
Chybět nebude ale ani české zastoupení – 
vystoupil například Tadeáš Podracký, držitel 
Czech Grand Design Award, nebo Michal 
Vlček, který navrhuje vozidla pro značky jako 
jsou McLaren nebo BMW.

Řečníci 2019

Karel Matějka ✺ Hanna Aufner ✺ Filip 
Koubek ✺ Trikaya ✺ Michal Vlček ✺
David Krátký ✺ Lukáš Látal ✺ Maria 
Kobelová a Aleš Hnátek ✺ Tomáš Pohl 
✺ Simona Elsnerová ✺ Alessandro Biasi 
✺ Tadeáš Podracký ✺ Ben de Lange ✺ 
Kristína Imrichová ✺ Lio de Bruin



Fashion 
show
2 večery ✺ 8 kolekcí

Páteční večer byl zasvěcen kolekcím studentů 
a nových tváří na brněnské návrhářské scéně. 
Přehlídku otevřela kolekce inspirovaná 
moudrostí našich předků od studentů SŠUD 
Brno, následovala kolekce NĚHA Romany 
Lidiakové z ateliéru designu oděvu UTB ve 
Zlíně, kolekce OBSESE Marie Mukařovské 
a inspirované modely divadelním a filmovým 
prostředím inspirované modely Hany Kubešové.

V sobotu měli návštěvníci možnost vidět 
kolekci postavenou na textilním brněnském 
dědictví od Theó a Světlany Kulíškové 
Ruggiero, výsledek spolupráce slovenské 

značky BIELA a brněnských šperků 
Queen’s Wood Studio a kolekci ušitou 
z náhodně nalezených, odhozených 
nebo darovaných kusů látky od Aleše 
Hnátka z pražské UMPRUM a nejnovější 
kolekci italské značky A-LAB Milano.
 
1. přehlídka
Ekotextil Design SŠUD Brno ✺ Romana 
Lidiaková (ADO UTB Zlín) ✺ Marie 
Mukařovská Dress ✺ Hana Kubešová

2. přehlídka
Theó x Světlana Kulíšková Ruggiero ✺  
BIELA x Queen’ s Wood Studio ✺ Aleš 
Hnátek (UMRUM) ✺ A-LAB Milano





Studentská 
výstava
Své práce mohli přihlašovat studenti 
umělecky zaměřených středních a vysokých 
škol. Z desítek přihlášených projektů bylo 
vybráno čtyřicet prací, které byly v rámci 
festivalu vystaveny.

Cílem bylo představit mladé talenty a jejich 
práci široké veřejnosti. Ta mohla přímo v rámci 
výstavy i hlasovat pro nejlepší projekt.

Odborná porota:
Denisa Strmisková  
Jana Longaverová
Jakub Matoušek

Studentské oceněné projekty

Cena odborné poroty

Sedací prvek Wolfgang
Katarína Ozimáková
Mendelova univerzita v Brně

Dítě v předškolním věku vnímá realitu 
podepřenou představivostí, intuicí a fantazií. 
V tomto období se dítě začíná socializovat 
i mimo okruh své rodiny a zapojuje se do 
hry v kolektivu. Funkčnost symbolu na 
užitkovém předmětu podněcuje fantazii 
a vyvolává citové vazby. Do hry nezapojuje 
jen hračky k tomu určené, ale i předměty, 
které ho obklopují. Sedací prvek má podobu 
zvířete, vlka. Záměrem návrhu je možnost 
umisťovat sedací prvek i ve společenských 
prostorách a začlenit jej do socializace 
rodiny s dítětem. Design nemá působit 
rušivě, měl by být lehko kombinovatelný 
s ostatním nábytkem současného bydlení.

Hlasování veřejnosti

Osvětlení Betoni.
Hana Gallová 
Mendelova univerzita v Brně

Svítidla z kolekce Betoni. jsou navržena 
tak, aby dodala jedinečnost každému 
prostoru. Propojením betonu s přírodními 
ametysty, křišťály a skleněnými střepy 
vzniká nevšední kontrast. Jsou vyráběna 
ručně a díky osázení minerály, je každý  
kus originál.
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odborné 
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Designshop

Díky spolupráci s Object store mohli 
návštěvníci vidět, vyzkoušet a případně si 
i zakoupit produkty 19 designérů, jejichž 
produkty v Brně zatím nikde jinde nebyly 
k dostání. Celkem se zde ukázalo 133 
různých produktů, od drobností až po 
hodnotnější kousky. BRNODESIGNDAYS
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Café & bar

Jako každý rok, vznikla pro potřeby Brno 
design days pop-up kavárna. Letos se 
zapojila kavárna Rebelbean, vinařství Plenér 
a Chcupivo. První patro celé tak nabízelo 
zázemí a občerstvení pro jeho návštěvníky 
celého festivalu a stalo se místem celé řady 
zajímavých setkání.

ČERSTVÉ

ZE ZELŇÁKU



Výlohy jako 
Brno
V návaznosti na letošní téma RETAIL 
THERAPY se spojilo osm odvážných 
obchodů s osmi nadšenými designéry. 
A abychom nezůstali u teorie, uspořádali 
jsme historicky první soutěžní přehlídku 
designů výloh v centru Brna!

Instalace byly k vidění měsíc před 
samotným festivalem a na samotných Brno 
design days proběhlo předání cen odborné 
poroty i vyhlášení hlasování veřejnosti, které 
po celý měsíc probíhalo online.

Výlohy jako Brno ✺ Cena odborné poroty

Téměř měsíc po zahájení soutěžní přehlídky 
výloh proběhla speciální vycházka po 
realizacích s odbornou porotou. Procházku 
vedla Veronika Rút jako koordinátorka akce. 
Po pečlivém prohlédnutí každé realizace 
a diskuzích o jednotlivých řešeních se 
porota shodla na ocenění nejlepšího řešení 
a dvou speciálních zmínkách.

Odborná porota ocenila výlohu Optiky 
Richter na ulici Běhounské, které se ujalo 
brněnské studio NAHAKU. 

Členové poroty

MgA. Věra Marešová ✺ grafická designérka

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová ✺  
architektka za studio Consequence  Forma

Mgr. Jan Press ✺ teoretik, ředitel 
Moravské galerie

Dr. Ladislav Zikmud-Lender ✺ pedagog, 
historik a teoretik

Mgr. Tereza Chrástová ✺ host za Kreativní 
Brno a Odbor strategického rozvoje 
a spolupráce MMB

Výlohy jako Brno ✺ Hlasování veřejnosti

Veřejnost mohla online hlasovat pro 
nejlepší z instalací. 

Nejvíce hlasů získala trampsky laděná 
instalace Vojtěcha Čižmáře v Cult of the 
Road na ulici Pekařská.

8 8
zapojených

obchodů
mladých

designérů

Obchody ✺ ZOO Krmiva ✺ Drogerie na 
Orlí ✺ Optika Richter ✺ Běhounská 3 ✺ 
Hanák klenotnictví ✺ Oříšky na České 
✺ VAVAVOOM ✺ Culf of the road ✺ 
Polagraph





 Téma 2019:
 RETAIL THERAPY
Když jdete po ulici kolem a míjíte jednu výlohu za druhou. 
Když vstoupíte do obchodu – luxusního showroomu nebo 
vaší oblíbené pekárny. I tady vás obklopuje design. Formuje 
tvář města i vaši zákaznickou zkušenost.

RETAIL.
A nutná RETAIL THERAPY.

Jak může design pomoct místním podnikům 
a maloobchodníkům?

Nahlédněte do myšlenek průkopníkům, kteří formují to, jak 
se vyvíjí maloobchod a skrze něj i charakter celého města. 
Hype kolem brněnských gastropodniků, obnova starých 
obchodních center nebo výroba recyklovaného nábytku 
pomocí 3D tisku – to všechno je retail. A o tom všem se 
dozvíte na letošních Brno design days.

Hlasuj pro nejlepší výlohu!
Hlasujte online pro nejlepší výlohu, která kdy spatřila světlo 
Brna! Osm nadšených designérů navrhlo osm výloh obchodů 
v centru města. Pohyblivé instalace, hra světel, šílenosti 
s papírem, to všechno pro vaše kritické oko! Zapojily se 
obchody staré přes sto let i mladé projekty – drogerie vedle 
luxusní optiky, urban fashion po boku zverimexu. A jen ti 
nejlepší budou v říjnu oceněni na Brno Design Days. Tohle 
prostě musíte vidět všechno! Mapa, kterou máte v ruce vás 
provede všemi instalacemi.  Hlasujte pro výlohu jak Brno 
na www.brnodesigndays.cz!.

O festivalu  
Brno Design Days
Brno, design a čtyři dny nabitého programu od 3.–6. října 
2019. Na Brno design days se už počtvrté setkají designéři 
z celé ČR i zahraničí, aby sdíleli své nápady i know-how 
a mohli přiblížili široké veřejnosti design jakožto hnací 
motor inovací a řady pozitivních změn. Protože design je 
každodenní součástí našich životů. A taky „protože Brno“.

Těšit se můžete na praktické workshopy, přednášky se 
zaměřením na různé oblasti designu a podnikání, fashion 
show a nespočet příležitostí k networkingu a inspiraci.

Celý festival se uskuteční opět v jedné z nevyužívaných 
brněnských budov. Už jste se s námi podívali do pasáže Jalta, 
hotelu Avion. Letos se uvidíme ve Vlněně!

www.brnodesigndays.cz
www.retailoko.cz 
hello@brnodesigndays.cz
+420 603 219 290
@brnodesigndays
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Optika Richter
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Oříšky na České
VAVAVOOM
Cult of the Road
Polagraph
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RETAIL
THERAPY

Brno Design
Days

3.–6. 10. 
2019

Festival se koná pod záštitou 
Velvyslanectví Nizozemského 
království v České republice.

Festival finančně podporuje 
statutární město Brno 
a Jihomoravský kraj. 

Náměstí 
svobody

Hrad
Špilberk

Moravské 
náměstí

Č
eská

Zelný 
trh

Šilingrovo
náměstí

Hlavní 
nádraží

Autobusové 
nádraží

Galerie
Vaňkovka

Vlněna

2

5 4



PR✺PROMO

Online

Facebook
Údaje za poslední měsíc před konáním 
festivalu. V průměru 3240 zasažených 
uživatelů denně, celkový dosah 100 444.

FB událost festivalu
✺ Dosah 73 632 uživatelů 

✺ Zobrazení 6 371

✺ Účast 3 542 

FB události celkem (včetně  
workshopů a fashion show)

✺ Dosah 90 107

✺ Účast 5112

6 375

 uživatelů návštěv zobrazení 
stránek

✺ 1149 sledujících

✺ 2236 zobrazení profilu v týdnu  
konání festivalu

✺ 3 518 průměrný týdenní zásah  
v měsíci před konáním

✺ 72 063 impresí příspěvků v týdnu 
před konáním

✺ 172 uživatelů sdílelo své zážitky  
z festivalu ve stories

Webové stránky festivalu
Od 1. 9. 2019 do 7. 10. 2019

10 228 37 783

Instagram





Média

Reportáž na ČT

https://ct24.ceskatelevize.
cz/2941694-vlnenu-zaplavil-design-
diky-festivalu-brno-design-days-se-
po-ctyrech-letech-otevrela

https://ct24.ceskatelevize.cz/2941694-vlnenu-zaplavil-design-diky-festivalu-brno-design-days-se-po-ctyrech-letech-otevrela
https://ct24.ceskatelevize.cz/2941694-vlnenu-zaplavil-design-diky-festivalu-brno-design-days-se-po-ctyrech-letech-otevrela
https://ct24.ceskatelevize.cz/2941694-vlnenu-zaplavil-design-diky-festivalu-brno-design-days-se-po-ctyrech-letech-otevrela
https://ct24.ceskatelevize.cz/2941694-vlnenu-zaplavil-design-diky-festivalu-brno-design-days-se-po-ctyrech-letech-otevrela


Média





Finanční
partneři

Partneři





Tým BDD
2019
Brno design days už počtvrté zastřešil tým 
mladých kreativců s nadšením pro kvalitní 
design, kterým podobná akce v Brně 
chyběla natolik, že si ji sami zorganizovali.

Zakladatelka ✺ Alexandra Georgescu

Program ✺ Barbara Jung

Grafický design a web ✺ NEON STUDIO
Stážista ✺ Milan Nguyen

Koordinátorka projektu Výlohy jak Brno
✺  Veronika Rút Nováková

Fashion show ✺ Tomáš Gál

Sociální sítě a copywriting ✺ Anna  
Kremláčková

Studentská výstava ✺ Tereza Číková,  
Josef Řehák

Kontakt pro média ✺ Nikola Linhart

Architektura ✺ KOGAA

Designshop ✺Jana Longaverová



Brno Design
Days 2019

web ✺ brnodesigndays.cz
IG ✺ brnodesigndays
FB ✺ @brnodesigndays
email ✺ hello@brnodesignday.cz
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