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35 
 Úžasné efekty pomocou farieb
 Perfektne vytapetované
 Kúzla s látkami

jarných tipov

pre váš byt

Zamilujete si ich!

Vyhrajte
fantastický

LCD
televízor

Toshiba!

4 NÁVŠTEVY,4 NÁVŠTEVY,
KTORÉ VÁS INŠPIRUJÚ
Ako si býva speváčka Misha a jej dvojičky
Čierno-biely dom v severskom štýle
Jednoduché a svetlé bývanie na vidieku
Elegantný rodinný panelákový byt

ZUZKINE NÁPADY
Kam doma s kľúčmi

Domáca škola
dizajnu

AKO VYBERÁME 
SPRÁVNU

PODLAHU

Robotické
vysávače

Testovali sme: 

Robotické
vysávače

Oplatí sa ich

KÚPIŤ?



KTO TO VYMYSLEL?
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legendy dizajnu
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Rodolfo Bonetto sa narodil v Miláne 

v roku 1929. Svoju vášeň pre dizajn objavil 

vďaka strýkovi, automobilovému pretekárovi, 

ktorý ho brával na preteky a Frederico si tam 

začal kresliť náčrty rôznych áut. Kvôli dizajnu 

opustil kariéru jazzového bubeníka v sláv-

nej skupine Sextet. Hoci bol samouk, začal 

pracovať ako dizajnový poradca v jednej z najznámejších 

talianskych spoločností zameranej na dizajn karosérií Pinin-

farina. V roku 1958 založil vlastnú fi rmu. Zomrel v roku 1991 

v Miláne. Odvtedy štúdio riadi jeho jediný syn Marco.

Od hodiniek
po traktory
Hoci jeden zo zakladateľov talianskeho 

dizajnu Rodolfo Bonetto bol samouk, 

počas svojho života predviedol úžasnú

kreativitu a stal sa dôkazom, že 

človek s chuťou do práce dosiahne 

niekedy viac ako tí, čo roky študujú.

Rodolfo Bonetto mal 

veľkú chuť a talent pre 

technické kreslenie. Technic-

ká zložka ho vždy fascinovala 

viac ako samotný dizajn, čím 

sa odlišoval od väčšiny talian-

skych dizajnérov. Disponoval 

značnými znalosťami a skú-

senosťami a trval na tom, aby 

okrem pekného tvaru každý 

výrobok spĺňal všetky funkcie, 

ktoré má mať. Dbal na ergo-

nómiu, psychológiu, vizuálne 

vnímanie, výber materiálov, 

technológiu výroby a aj na 

ekonomickú zložku výroby.

POD JEHO TAKTOVKOU
Rozsah jeho činnosti bol veľmi 

široký a púšťal sa výhradne do 

návrhov pre hromadnú výrobu. 

Pracoval na množstve projek-

tov – od hodiniek cez lampy, 

lyžiarske topánky, domáce 

spotrebiče, nábytok, chirurgic-

ké lasery až po autá a obrá-

bacie stroje. V jeho štúdiu sa 

pracovalo vo dne v noci. Za-

mestnanci boli jeho majetkom 

a všetky dokončené realizácie 

podpisoval svojím menom. Nie 

každý, kto do jeho štúdia často 

s veľkými ilúziami nastúpil, vy-

držal u neho dlho.

CHYTRÉ RIEŠENIE
V roku 1969 navrhol multifunkč-

ný stolík 4/4 zložený zo štyroch 

ľahko prepojiteľných elemen-

tov, z ktorých možno urobiť 

raz okrúhly konferenčný stolík, 

inokedy dlhý stôl v tvare hada 

alebo rohovú policu. Jednotlivé 

časti sa dajú ukladať aj na seba, 

takže sa z nich dá zostaviť aj 

knižnica alebo viacradové poli-

ce, ktoré našli svoje uplatnenie 

nielen v domácnostiach, ale 

i v študovniach a čakárňach.

NA ZLEPŠENIE NÁLADY
Trochu dobrej nálady sa snažil 

priniesť do pochmúrnych je-

senných dní návrhom stojana 

na dáždniky Aki, čo po japon-

sky znamená jeseň. Základ 

stojana je minimalistický, ale 

zato efektívny. Navrhol ho so 

štyrmi otvormi na umiestnenie 

dáždnikov bez ohľadu na ich 

tvar a veľkosť a vyrábajú sa 

zásadne vo veselých farbách.

S VRECKOM NA CHRBTE
Boomerang je zasa kreslo 

s vreckom na zadnej strane, 

na odkladanie časopisov. Jed-

noduchosť kresla je iba zdan-

livá. Spojením niekoľkých kre-

siel možno vytvoriť ľubovoľne 

veľkú sedačku. Navzájom sa 

dá spájať aj polyetylénový 

stojan na časopisy Buk v tva-

re písmena U. �
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Stojan na 
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