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Dalším příjemným zjevením byla v hale 
4.2 židle Beleaf MgA. Šimona Kerna, se 
kterou se již čtenáři DM 6/2017 mohli 
seznámit na str. 9. Ne tak s jejím vzni-
kem a s autorem. MgA. Šimon Kern nej-
prve v letech 2009–2013 úspěšně vy-
studoval Interiérový design na Dřevařské 
fakultě Technické univerzity ve Zvolenu 
a získal titul Bc. a následně pokračoval 
magisterským studiem na Fakultě umění 
a designu, Katedře designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem u prof. ak. arch. Jana Fišera, 
vedoucího Katedry designu/vedoucího 
ateliéru Design nábytku. A židle Beleaf je 
diplomní prací vedenou prof. Fišerem, 
kterou autor v roce 2015 absolvoval. 
Jak výlisek z listí vznikal lze shlédnout 
na webu https://www.behance.net/
gallery/49463699/Beleaf.
Zajímalo nás, jak se studentská práce 

dostane na významný světový veletrh. 
Proto jsme oslovili autora (v současné 
době v Indii) a prostřednictvím e-mailu 
jsme mu položili několik otázek, které 
ochotně zodpověděl.

DM: Jak vás téma židle z listí na-
padlo? Nebo to byl nápad někoho 
jiného?
Š. K.: Hľadal som materiál, ktorého je 
veľa, je zadarmo a ľudia si ho nevážia 
a vyhadzujú na skládku – ideálne bio 
materiál. Zadanie diplomových prác 
býva na jeseň. Pri prechádzke po uli-
ci plnej napadaného lístia som zrazu 
dostal nápad. Tak som sa pustil do vý-
skumu. Našiel som len jednu podobnú 
prácu v zahraničí, ktorá sa však zame-
rala viacej na estetickú hodnotu stolič-
ky ako technologické riešenie. Spravil 
som prvé experimenty s lístím, ktorých 
výsledky boli nad očakávanie. Celkovo 
si to vyžiadalo 8 mesiacov vývoja, kým 
som sa dopracoval k stoličke Beleaf.

DM: Listí z jakého stromu jste použi-
li, aby bylo dostatečně savé?
Š. K.: Vôkol nás rastú najmä javory. 
Skúsil som teda ich lístie a to aj z dô-
vodu, že sa pri starnutí nerozpadá tak, 
ako listy z iných stromov. Pokusy boli 
úspešné. 

DM: Jak jste získal informaci o mož-
nosti účasti na Interzumu 2017? Jak 
jste se k účasti na Interzumu přihla-
šoval? Bylo nějaké výběrové řízení 
na vystavené exponáty?
Š. K.: Bol som oslovený, dokonca via-
cerými vystavovateľmi. Stolička Beleaf 
bola práve na Zlin Design Weeku (21. 
– 28. 4. 2017) a zmanažovať účasť na 

Interzume 2017 z Indie bolo dosť ná-
ročné. Ale vyšlo to. Pomáhala mi naj-
mä Kateřina Nováková z ČVUT, s ktorou 
som tento rok spolupracoval na tvorbe 
štyri metre vysokej svietiacej sochy 
PETOTEM pre festival Svetla Blik Blik 
v Plzni (17. – 18. 3. 2017). Socha je 
zhotovená z niekoľko tisíc plastových 
fliaš a z PET tehál, ktoré si Kateřina dala 
patentovať. Okrem toho mi otec, ktorý 
je dizajnér, veľmi pomohol radami a po-
skytnutím dielne.

Redakce DM děkuje za „dálkový vý-
slech“ a přeje MgA. Šimonu Kernovi 
mnoho dobrých nápadů a zajímavých 
realizací.

České a slovenské stopy 
na Interzumu 2017

Našince vždy potěší, když na zahraničních výstavách, pro nás 
v předlistopadovém období v tak daleké cizině, natrefí na vystavu-
jícího našince – Čecha či Slováka. Letos na Interzumu v Kolíně nad 
Rýnem mě potěšila v pavilonu 8.1 expozice ČERNÝ COMPONENTS, 
s.r.o., Uničov líbeznými precizně zhotovenými dřevěnými nábyt-
kářskými polotovary – šuplíkovými (příborovými) vložkami.

Autor: Ing. Helena Prokopová
Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz

Foto: archiv autorky

MgA. Šimon Kern Židle Beleaf na Interzumu 2017
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PD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
V šíři 600 a 900 mm, skladem také zádové desky.

CHCETE SE ODLIŠIT?

LTD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
Exkluzivní kolekce unibarev, dřevodekorů a fantasy.

LTD BYSPAN
Nejlepší nosič na evropském trhu.
Bez recyklátů – bez kovů, plastů, kabelů i koberců

VYZKOUŠEJTE NAŠE LUXUSNÍ MATERIÁLY
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Kufřík obsahuje:
Vzorník A5 LTD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Polyform
Klapkarta LTD Byspan
Katalog kování
Vzorek MFP Pfleiderer
Vzorek LTD Byspan 601PE/621PE bílá/šedá
Vzorky lišt k PD
Vzorky lišt pro osvětlení GTV
Produktové listy k výše uvedenému

KOMPLETNÍ NABÍDKU SKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 
JSME VÁM ZABALILI DO KUFŘÍKU: 

http://www.drevomaterial.cz

