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Najlepšie výrobky, firmy a dizajnéri z milánskeho 
nábytkového ve trhu pod a úsudku poroty, ktorá rozhodla 

o cenách «Salone del Mobile.Milano award». 
Text: Michal Lalinský
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estivalové ocenenia bývajú žiadaným 
spestrením, prípadne programovým 
vyvrcholením daných sektorových 
podujatí. Upriamujú pozornos  na 
hodnotu excelentnosti, ktorá vyrastá 

z odhodlania pre udržate nú kvalitu a invenciu. Ne-
mali by chýba  v dramaturgii žiadneho úspešného 
ve trhu, týžd a dizajnu i iného periodického pod-
ujatia. Preto bolo nepochopite né, že najdôležitejší 
medzinárodný ve trh nábytku «Salone del Mobile» 
v Miláne až donedávna takými cenami nedispo-
noval. Chýbajúci formát zaradili do jeho progra-
mu len vlani. Tento rok sa teda (s komplikáciami 
zna ného oneskorenia) uskuto nil v druhom ro -
níku ako «Salone del Mobile.Milano award». Jede-
nás  ví azov v jednotlivých kategóriách bolo vyhlá-
sených za iatkom júna s dvojmesa ným odstupom 
od ve trhu.
«Zámerom organizátorov ‹Salone del Mobile› je, 
aby toto ocenenie prispelo k prežívaniu pozitív-

nych emócií, ktoré ve trh vyvolal, aj po jeho skon-
ení. Zárove  má vyzdvihnú  ohromné tvorivé, 

výrobné a organiza né odhodlanie jednotlivých 
spolo ností, všetkých dizajnérov a udí, ktorí po-
máhajú pri ahova  inovatívne produkty a výrob-
né postupy do Milána,» povedal prezident ve trhu 
Claudio Luti. Významové opodstatnenie cien, sa-
mozrejme, neprekvapí. Ich zmyslom je rozpozna  
osožnos  nápadov, kreativity, inovácií a vyspe-
lých technológií v prevádzke sú asného dizajnu. 
Uvedené kvality v priaznivej konštelácii spoluvy-
tvárajú nielen výnimo nos  konkrétneho výrob-
ku, ale prispievajú aj k dobrému chýru «Salone 
del Mobile» ako medzinárodne úspešného podu- 
jatia, ktoré dynamizuje celý sektor a podporuje 
jeho progresivitu.
V záujme zachovania názorovej súdržnosti sa 
na výbere tohtoro ných cien podie ala odborná 
porota v rovnakom zložení ako vlani. Na roz-
hodovaní sa zú astnili rešpektované autority, 

napríklad riadite ka Triennale Silvana Annic-
chiarico, kurátorka dizajnu v rímskom múzeu 
MAXXI Domitilla Dardi alebo profesor Davi-
de Rampello z milánskej Polytechniky. Ocene-
nia v jedenástich kategóriách odovzdali ví azom 
8. júna po as slávnostnej ceremónie v Teatro 
dell’Arte v milánskom Triennale. 

Medzinárodný ve trh «Salone del Mobile» je objektív-
ne tou najdôležitejšou udalos ou odvetvia. V roku 2017 
sa uskuto nil ako 56. ro ník s mierne pozmenenou vý-
stavníckou štruktúrou. Nábytok bol po novom rozdelený 
do troch sekcií: «Classic», «Design» a «xLux», preh ad-
ne usporiadaný v jednotlivých superpavilónoch. Paralelne 
s ním prebehla prehliadka osvetlenia «Euroluce», kance-
lárskeho zariadenia «Workplace 3.0» a doplnkov «Sa-
lone del Complemento d’Arredo». Na budúci rok sa mi-
lánsky ve trh uskuto ní v termíne od 17. do 22. apríla; 
osvetlenie a kancelársky nábytok v tejto edícii vystriedajú 
kúpe ne a kuchyne. salonemilano.it

F

Najlepší produkt v sekcii «Workplace 3.0» (kancelárske zariadenie): systém integrovaného 
«smart» zariadenia «IoT» od Tecno. Porota ocenila spôsob, akým riešenie spája inovatívne technic-
ké parametre s funk nos ou a udskými potrebami v sú asnom kancelárskom prostredí. Systém, kto-
rý je skôr scenárom technologickej implementácie než konkrétnym produktom, sa pokúša integrova  
hmatate nú (analógovú) skuto nos  v rozhraní vyspelej digitalizácie. tecnospa.com

Najlepší produkt v sekcii «xLux» (luxusný nábytok): skrinka so zrkadlom «D.Vision 3» – dielo 
Ferruccia Lavianiho z výstrednej produkcie nábytku Fratelli Boffi. Skrinka patrí k línii výrobkov, v kto-
rých Fratelli Boffi dokladá naozaj výnimo né stolárske majstrovstvo ukotvené na jednej strane v tradícii, ale 
zárove  otvorené odvážnym víziám. Jeho základom je nábytkový typ «trumeau», teda úložný kabinet s ve -
kým zrkadlom používaný v 18. storo í a znovuobjavený v pä desiatych rokoch. Aktualiza ný moment «tru-
meau D.Vision 3» tkvie v autorskom geste tvarovej manipulácie: Ferruccio vzal predlohu a expresívnym dia-
gonálnym rezom ju roz al na polovicu. Dôvodenie poroty opä  vyzdvihuje schopnos  autora prenáša  tradi né 
kódy do sú asného výrazu. Vidí v nej iskru nového eklektizmu, ktorý pod iarkuje silu remesla. fratelliboffi.it

Najlepší produkt v sekcii «Classic» (klasický nábytok): kolekcia 
«Black & White» od Provasi. Kultivovaný prípad spojenia sú asných 
materiálov, postupov a dekorácií s tvaroslovím ukotveným v minulosti. 
Výsledok ponúka inovatívne štylistické myslenie, a zárove  zachováva 
kontinuitu tradi nej «klasickej elegancie». provasi.com
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