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Vážení a milí čtenáři AKA Stories,
již třetím rokem pro vás vydáváme naše
„příběhy“ – měsíční newsletter plný
inspirace, nápadů a především našich
realizací. Od podzimu 2014 jsme takto
připravili několik set stránek, které
pravidelně čte několik tisíc lidí: jste mezi
nimi i Vy. Vážíme si vašeho zájmu i všech
ohlasů, které AKA Stories newsletter
má. Na začátku nového roku se logicky
nabízela otázka, kam dál náš časopis
směřovat, jaká témata, formu i zaměření
AKA Stories dát, aby vás i nadále bavil
a zajímal. Naše odpovědi jsou dvě.
Asi vás nepřekvapí a my doufáme,
že naopak potěší.
Tak především z AKA Stories bude od
začátku února pravidelný blog AKA
Stories na našem webu. Každé pondělí
ráno vám přineseme jeden krátký
článek, zprávu, naši realizaci, studii…
Anebo někdy jen skicu. Prostě malý
příběh, ze kterého budeme společně
skládat příběhy architektury, designu,
navrhování… A druhá novinka, na kterou
jste se nás často ptali: proč nejste na
Facebooku? Odpověď je tady: ano, nyní
jsme i na Facebooku. Lajkujte naši
stránku, sledujte nás a budete v obraze
o tom, co se u nás v ateliéru děje.
A je toho opravdu hodně!
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Závěrem mi dovolte vám do nového roku
2016 popřát vše dobré a ať se vám daří!
Váš, Michal
3

stories

TÉMA:
JEDNODUŠE. ČISTĚ.
SKANDINÁVSKY
Nejprve to vypadalo, že už nikdy u nás sníh neuvidíme.
Pak nasněžilo a my jsme rychle začali připravovat
skandinávsko severské číslo AKA Stories. A než jsme
ho dopsali, vybrali fotky a připravili, sníh zase roztál
a naše bílé inspirace pomalu překrývají kvetoucí louky.
Ale ne: stále je leden a to je správný čas pro severský
minimalismus. Bez ohledu na to, jaké počasí zrovna
panuje v naší středoevropské kotlině. Severský styl
bydlení je dnes velkým trendem interiérového designu
a my v Ateliéru Kunc Architects máme minimalismus,
přírodní materiály a střídmé palety barev opravdu rádi.
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NA SEVER: ČTYŘI
„SNĚŽNÉ“ KROKY
VYBRALI JSME PRO VÁS ČTYŘI
HLAVNÍ TÉMATY, KTERÉ BYSTE
MĚLI ZOHLEDNIT PŘI ÚVAHÁCH
O TO, ZDA SVŮJ INTERIÉR
KONCIPOVAT V DUCHU
SKANDINÁVSKÉHO MINIMALISMU.
1. DŘEVO: především bříza a borovice, doplněné často i dalšími dřevinami jako je dub nebo jasan.
Vybírejte do interiéru přírodní materiály ve světlejších odstínech, případně ošetřené světlými lazurami
nebo oleji.
2. ORGANICKÉ TVARY: ohýbaná
překližka je jen jeden z charakteristických prvků seversky laděných
interiérů. Když ji doplníte dalšími

přírodními materiály, třeba textilem
(bavlna, len) nebo dokonce kožešinami (tedy pokud nejste zapřisáhlý
odpůrce lovu zvířat), budete se
v interiéru cítit příjemněji.
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3. DESIGNOVÉ IKONY: Skandinávci
dali světu spoustu slavných designérů, nebo naopak… skandinávští
designéři navrhli řadu nábytkových
kusů, které jsou dnes skutečnými
ikonami světového designu. Dopřejte si kvalitní design. Obvykle je
funkční, praktický a rozhodně kvalitnější než neznačkové výrobky.
4. SVĚTLÉ PALETY BAREV: na pomyslné cestě mezi bílou, šedou
a černou můžete přibrat vintage
nábytek a staré věci. Takto střídmě
laděné interiéry pak dají vyniknout
výrazným solitérům: ať už barevným nebo tvarovým.
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SKANDINÁVSKÝ
DESIGN V KOSTCE:
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dnes celosvětově známým pojmem je
zhruba od poloviny minulého století,
kdy proběhla putovní výstava se stejnojmenným názvem. Ta světu ukázala
styl bydlení v severských zemích
a měla velký ohlas. Asi nejznámějším
je práce dánského architekta a designéra Arneho Jacobsena: jeho židle
a křesílka nechybí snad v žádném
skandinávském interiéru. Ale jsou to
i další: Finové Alvar Aalto nebo Eero
Saarinen, anebo Dán Verner Panton,
který navrhl ikonickou židli „S“ – dnes
označovanou jako Pantonka.nebo naopak… skandinávští designéři navrhli
řadu nábytkových kusů, které jsou
dnes skutečnými ikonami světového
designu. Dopřejte si kvalitní design.
Obvykle je funkční, praktický a rozhodně kvalitnější než neznačkové výrobky.
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Mr. Egg & hotel Royal SAS
BEZ NĚJ BY NEBYL SKANDINÁVSKÝ DESIGN
TAM, KDE JE. PŘEDSTAVUJEME JEDNOHO
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH DESIGNÉRŮ
MODERNÍ ÉRY.

Arne Jacobsen (1902–1971) – dánský architekt
a designér. Patřil k architektům meziválečné moderny, ale nejvíce se proslavil návrhy jednoduchých,
ale vysoce funkčních designů židlí. V roce 1929 ve
spolupráci s Flemmingem Lassenem vyhrál soutěž
Dánské asociace architektů na téma "Dům budoucnosti" svým návrhem, který byl ve skutečné velikosti
postaven na následující výstavě ve Foru Kodaň. Rok
poté, co vyhrál soutěž "Dům budoucnosti," si Arne
Jacobsen založil vlastní kancelář. Jeho nejslavnější
architektonickou realizací je vůbec první mrakodrap
v Kodani – hotel Royal SAS. Jacobsen jej navrhl
celý: od fasády až po tvar poslední vidličky. Právě
pro tuto stavbu vznikla i slavná křesla Labuť a Vejce,
možná nejslavnější skandinávská křesla vůbec.
Původní interiér má dnes jediný pokoj
č. 606. Ostatní dostaly společně s dalšími prostorami hotelu v roce 1990 novou podobu.
Navštivte také www.arne-jacobsen.com
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NAŠE REALIZACE:
AZIMUT YACHTS
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V centru Prahy jsme vytvořili interiéry
pro prodejce luxusních jachet.
Více také na www.azimutyachts.com
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NA NÁSTĚNCE MICHALA KUNCE:
SEVER, CHLADNÝ SEVER
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ATELIER
KUNC ARCHITECTS
ADRESA ATELIÉRU
Ke Stírce 1844/35, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 602 367 448
Email: ak@atelierkunc.com
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AKA STORIES 17
leden 2016
Sledujte AKA Stories.
Další newsletter k Vám vyšleme
v únoru 2016.

Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
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Stáhněte si všechna čísla newsletteru na
www.atelierkunc.com
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