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Posudek:
Lukáš Gabriel sizaci]vytkl vytvořit nový mobiliař pro středový pásTechnické ulice

v pražském t u*p.rro óÝúi. žastaralé;YÚ*"í 
"h.e 

narrlfit ieBenim vizuálně a uŽivatelskY

přívětivější m, azáí:oNeň vyzdvihno ut ,,.rl,rio*Jré historicke designY sedacího nóbYthl' který

(...) formorot arusii iihúilr? ,.rrr,rr!,narosloví a materiály". Proto tvary nového mobiliaře

odvodil od vybraný"fit""i.tých příkladů nábytku z2, po1, 19, a l, pol, 20, století,

po rešerši, zahrnulícítřináct žídli akesel, si k následnému zpracování autor zvolil

čtyři: židle Ton ě. is 
" 

Hill House, ti..ro Kubus a lenošku LC 4, Sledoval přitom zejména

dva aspekty, p,irouiuo,, tá*po"i.irrmora materiálové i technologické řešení, předlohy,

původně ze díeva,ko; ; kůže, Gabriel převedl do materiálů vhodných k umístění v

exteriéru: betonu rilJrro ao foretn doplněrrého o ocelové proťrly, Takto yr]9ř9"é čtyři sety

seskupil v odpočiŇové zóně kolem nořnavržených.yiino.iótych stolků (s kovovou deskou

obsahující informa_Jo autorstvi předloh jednotlivých zíaq, Celek doplnil betonoqými

cylindrickými odpadkovými koši,

Na práci oceňuji především:

1. správnou identifikaci zásadního problému autorovi důvěrně znétmé lokality, pro niž

navrhuje do jisté *iř""it"rrí mobiliář, který by se mohl stát její vizitkou,

2.Důslednérespektovánídetailůpůvodníchdřevěnýchěikovovýchkonstrukcí,kteréstudent
převádí do sumrárního otisku v betonu oi uúa"C topiruje v kovoqich oPěrácích u ŽidlÍ Ton Č,

18 a Hill House.

ťffinovah4isamotné.zaměřeníproduktovérešeršeafakt,žeautotrozsah1eji
neodůvodnil firálrí;;il;;,ř;ď"h *il.:i"r, ideovou vhodnostpr: 1T:}]:5i|*,]iilT.zÁ
iliffiffi Jť;liď##til,"u6ň"'i"utá"stalavizitko,,k*puru(dokoncevbarevné
škále kovových profilů odkLuje ná manuál čvur;, Zárov9íale jako předlohy použil ikony

designu, které s CVúi souvislóst ".*+ 
ul* dvě ze čtyř lze vůbec nějak sPojovat s ěeskými

zeměmi (ToN č. 1s a křeslo Kubus). oóm"i",ir" se, že što uy pro danou lokalitu vytipovat

předlohy, ttere napr.-vzritty na tresticictr prknech 1bsol.v9niíČvur 
(namátkou od Josefa

Chochola, Antonína Heýhuma či manžetů'Machoninovych), žiat9 9ctrt9."yt"p by myslím

lépe dělaly vizitku ňd.o; zárroveíby stej19 
_a"9Ť._ 

posloužily jako ukázka ikon

nabytkařstv í, cožuyt aátsi z deklarovanýcn cnri rukasó.Gabriela (,, edulrace a seznámení i

více laické veřejnost s významnými desígpy sedacího.nábytlat"), Nutno taképoznamenat,že

dle seznamu na konci práceautor při ,.s'.isi nevyužil odúomých tiŠtěných zdrojŮ' ale ČerPal

pi.J""siÁ 
" 

*"uo'ý"r, stránek výiobců či popularizaění publicistiky,

2. V rešerši dále postrádám informaci, že postup.spoěívajícl v přenesení PředlohY dřevěného

ěi kovového nabytku do jiného materiáú,.ri,ir"r. oieďinctg.-za.-by 1lo 
zli{t např. práci

Grand confort, sans confort, dommage á coruulra" šr.ý.*rtý architekt a designer stefan

zwickypřetvořil Le corbusierovo keslo Lc2 zvyužitím betonu a kovového rámu,



3. čtivost ptácesnižuje několik slohových neobratností, pravopisn;ých ohYb a PřeklePŮ, Ze

závažnéjších: na s. 10 by ,,Austral c1o"p;;i11o}4 spiavne Grupo Austral, v zéhlavínas,12

by místo ,,Eero Saaffinen" měl být EerJAarnio (iat jó ,púynév dalším textu), na s, 13 by

místo ,,Aerne Jacobsen" mělo bj,t ar"e, Ňazvv jeOnóUi,ných židlí by měly být, jak soudím,

přeloženy do češtiny.

Navrhuji známku..B".
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,rffiistorických poznatků v jednom projektu,


