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veletrhy a výstavy

Komplex výběrových výstav moderní-
ho designu nábytku, svítidel, interiérové-
ho vybavení, architektury a developmen-
tu art & interior9 se bude konat od 9. do 
12. října 2008, již po deváté ve Veletržním 

paláci v Praze. Letos organizátoři, společ-
nost AC EXPO a Ing. Petr Ivanov – Tech 
& Line, přišli s novou otevírací dobou: ve 
čtvrtek a pátek od 12 do 20 hodin, v so-
botu od 10 do 20 hodin a v neděli od  
10 do 18 hodin. 

art & interior svým návštěvníkům již 
tradičně nabídne příležitost obdivovat 
v jedinečných expozicích exkluzivní sor-

timent vybraných českých a zahraničních 
značek v oboru moderního interiérového 
designu a svítidel, seznámit se s poslední-
mi světovými trendy a designérskými no-
vinkami. Představí českému publiku mla-

dé designéry a nová interié-
rová studia, která si úrovní 
a kvalitou dovážených vý-
robků nebo vlastní špičko-
vou produkcí vydobyla své 
místo mezi známými a re-
nomovanými společnostmi, 
účastnícími se této prestižní 
akce již v předešlých letech. 
Působivé prostředí funkci-
onalistického Veletržního 
paláce tvoří příhodný rá-
mec často netradičně a ná-
paditě pojatým expozicím, 
které si ani v nejmenším ne-
zadají s prezentací na vě-
hlasných evropských vele-
trzích. 

Komplex výstav art & 
interior bude vedle něko-
lika přednášek a seminářů 
opět rozšířen o projekt De-
sign Zone, věnovaný jed-
notlivým exponátům a in-
teriérovým solitérům, a dá-
le o projekt Happy Home, 
který má za úkol umožnit 
zájemcům prohlédnout si 
některé nově realizované 
byty a domy v Praze.

V rámci mediální kam-
paně ke komplexu výbě-
rových výstav art & interi-
or9 připravili organizátoři 
v médiích soutěže o zají-
mavé ceny.

Projekt Happy Home 
je již druhým rokem prů-
vodcem realizacemi praž-
ských developerů a realit-
ních kanceláří, spojeným 
s návštěvou nových bytů 
a bytových a rodinných 
domů v Praze. Jeho úko-
lem je osobně seznamo-
vat zájemce s nově vybu-

dovanými obytnými stavbami, domy 
a byty v Praze a nejbližším okolí, dále 
cíleně informovat o možnostech finan-
cování bydlení, a zvýšit tak povědomí 
veřejnosti o možnostech, jak a kde rea-
lizovat vlastní bydlení s nejvyšším stan-
dardem a vysokým komfortem. Osobitá 
koncepce projektu Happy Home umož-
ňuje bezprostředně srovnat jednotlivé lo-

kality a nabídky. Část projektu Happy 
Home tvoří speciální autobusové linky, 
po kterých budou autobusy od 10. do 
12. října vozit zájemce po označených 
zastávkách.

Každoročně věnuje art & interior 
nemalý prostor prezentaci architektu-
ry, a to architektury české i zahranič-
ní. V letošním roce se českému publi-
ku představí tyto výstavy: polská vý-
stava Současná architektura Varšavy, 
která seznámí s dvaceti stavebními pro-

jekty realizovanými ve Varšavě v letech 
1994–2005, dále italská výstava Cesta 
k pomalé architektuře – pomalá archi-
tektura je progresivní forma architektu-
ry, již rozvinulo studio Frigerio Design 
Group, není poplatná času a reflektuje 
své okolí, výstava devíti evropských ar-
chitektonických studií s názvem Living 
in Europe (Bydlení v Evropě) předsta-
ví tvorbu evropských architektů několi-
ka posledních let.

Kromě výstav připravují organizátoři 
také přednášky a semináře s předními de-
signéry a architekty – například přednáš-
ku k výstavě výsledků mezinárodní sou-
těže New Generation Design Contest, jíž 
se zúčastní i její český vítěz. 

Podrobnosti o připravovaném komplexu 
výstav naleznete na www.artinterior.cz
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