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11. 5. 2009
Unie profesionálních designérů ČR (dále UPD ČR) existuje již jeden rok. Cílem jejího vzniku bylo stát
se partnerem pro státní i nestátní organizace v oblasti designu.
Po zvolení zhruba 80-ti designéry, kteří se sešli v Nadaci pro rozvoj architektury, začala Rada UPD ČR
pracovat na Stanovách a Kodexu profesionálního chování. Vznik celostátní organizace profesionáních
designérů vyplynul z potřeby mít vlastní orgán, který může mnohem účinněji obhajovat a prosazovat
zájmy designérů, než jsou toho schopni jednotliví designéři, nebo jejich studia. Po velmi dlouhé době
tak má Česká republika obdobně jako je tomu prakticky na celém světě samostatnou designérskou
organizaci.
V létě 2008 vyhlásila UPD ČR za podpory CZECHDESIGN.CZ soutěž na logo a vizuální styl UPD ČR.
Do soutěže se přihlásilo na 100 prací. Zúčastnili se jí jak profesionální grafici tak studenti. Jako vítězný
návrh, kterým se UPD ČR rozhodla prezentovat, bylo vybráno logo od grafika Vladimíra Balcara,
který má své vlastní studio v Náchodě. Jednoduché a funkční logo začalo být ihned využíváno.
Bilance činnosti Unie profesionálních designérů ČR během 1 roku od svého založení:
Navázání kontaktů s centrálními orgány státu a s dalšími celostátními organizacemi spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu
a dopravy, agenturou Czech Trade, SYBOU / institut obalové techniky/. Dobré vztahy byly navázány
s Unií výtvarných umělců, Design Cabinetem, designovým portálem Czechdesign.cz a mnoha
dalšími.
Navázání kontaktů s obdobnými profesionálními designérskými organizacemi v zahraničí,
zejména v Evropě : Polsku, Holandsku, Lucembursku, Rakousku, Itálii a Taiwanu. Přesto že UPD ČR
doposud není členem žádné z významných mezinárodních designérských organizací , udržuje dobré
vztahy s ICSID, tj. mezinárodní radou společností průmyslového designu a také s BEDA, což je
evropská designérská organizace se sídlem v Bruselu, která úzce spolupracuje s Evropskou unií a
jejími orgány.
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Podzim 2008
V rámci soutěže Národní cena za studentský
design 2008 udělila UPD ČR jedno z ocenění. Cenu
získala Sedací souprava Kubikula od Vladimíra Žáka
za profesionálně zvládnutý projekt s promyšlenou,
tvarově výraznou strategií a za vytvoření výjimečného
a funkčního designu s finálním prototypem přenositelným do sériové výroby.

Jaro 2009
Asociace českých nábytkářů vyhlásila soutěž
Nábytek roku 2009 o nejlepší design a inovace
nábytku. UPD ČR poskytla soutěži záštitu. Výsledky
tohoto nultého ročníku byly vyhlášeny a vystaveny
v rámci Mobitexu v Brně. Nyní je již vyhlášen ročník
2010.

Studentský design I. Dlabač při předání
ceny UPD ČR V. Žákovi

17. dubna uspořádal Obalový Institut SYBA
a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze za
podpory mnoha významných českých a holandských
institucí seminář pod názvem The Art of Packaging.
Odborným garantem se stala Unie profesionálních
designerů České republiky. Sešlo se zde přes 80 delegátů z Česka a Holandska jak designerů zabývajících
se designem obalů, tak i grafických designerů a
mnoho zástupců nejrůznějších firem, které potřebují
dokonalý design obalů pro vlastní výrobky.
Mezi nejzajímavějšími referáty patřilo například vystoupení Michaela Nieuwesteega z holandského obalového centra NVC o ekonomice obalů,
nebo referát Marcela Verhaafa z Brandnew designu
na téma Multilokálních obalů.
Vedle holandských specialistů vystoupili
s prezentací na semináři i dva členové UPD ČR - Jakub
Hájek o grafickém designu pro obaly a Jan Čapek,
který podrobně analyzoval vlastní práci na designu
láhve pro minerální vodu Mattoni.

Nábytek roku 2008 křeslo „Swing“
od mminterier

J. Čapek na semináři The Art
of Packaging
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UPD ČR vyjednala v rámci spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu možnosti
účasti pro členy UPD ČR na dvou mezinárodních významných veletrzích: jedním z nich je MACEF
v Miláně ve dnech 4. - 7. září, který zahrnuje sklo, bižuterii, textil, dárkové zboží, zlatnictví a nábytek. Druhým je londýnský prestižní veletrh 100% Design ve dnech 24. - 27. září, který láká svou
mimořádnou nabídkou toho nejlepšího ze současného designu, interiéru a architektury. Každý
vystavovatel tak může získat zdarma 9 čtverečných metrů výstavní plochy, vybavené kobercem
a osvětlením. To vše v rámci české expozice.
Léto 2009
V rámci festivalu současné nizozemské kultury NethWorks.cz, dne 3. 6. 2009 proběhne
významný česko-holandský seminář „Design jako prostředek inovace a marketingu v průmyslu”,
který pořádá Unie profesionálních designérů ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze.
Seminář se bude konat pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky a velvyslance Nizozemského království Jana Lucase van Hoorna. Akci dále podporují Česká agentura na
podporu obchodu CzechTrade, Design Cabinet CZ, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská
komora ČR, Enterprise Europe Network, Flex/cocoon a Obalová asociace SYBA. Tématem semináře
budou aspekty průmyslového designu, především z pohledu inovace a marketingu. Záměrem bude
vyvrátit mýtus o primárně estetické funkci designu a ukázat, že inovační design může hrát stěžejní
roli v procesu zvyšování efektivity produktů a může v mnoha případech přispět ke zvýšení prodeje.
Velvyslanectví Nizozemského království a Unie profesionálních designérů ČR pečlivě vybraly
holandské a české řečníky s vynikající znalostí problematiky. Kromě úvodního slova velvyslance
Jana Lucase van Hoorna a náměstka průmyslu a obchodu Milana Hovorky zazní prezentace českých
designérů, prezidenta Unie profesionálních designérů ČR Ivana Dlabače a viceprezidenta UPD ČR
Martina Tvarůžka, člena představenstva Asociace nizozemských designérů BNO a spoluzakladatele
renomované holandské designérské firmy NPK Wolframa Peterse a profesora světoznámé nizozemské Technické univerzity Delft (TU Delft) Sicco Santemy. Kromě těchto a dalších příspěvků se bude
v rámci semináře konat raut pořádaný ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kde budou mít
účastníci příležitost k setkání a navázání kontaktů.
Prezident UPD ČR: Ivan Dlabač
Víceprezidenti UPD ČR: Veronika Loušová, Martin Tvarůžek a Jiří Španihel
Rada UPD ČR: Václav Capouch, Jan Čapek, Jan Fišer, David Karásek, Jiří Kočandrle, Miloslav Šindler, Ladislav Škoda
Logo pro UPD ČR: Vladimír Balcar
http://www.vladimirbalcar.cz/
Na CD naleznete tiskovou zprávu s dalšími fotografiemi výše uvedených akcí.
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