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A
k sa pri prezeraní obrázkov v časopisoch 
o bývaní a architektúre občas začítate 
do textov, možno sa vám z pamäti 
vynoria mená Karim Rashid alebo 

Zaha Hadid. Prvé z nich patrí svetovo známemu 
newyorskému dizajnérovi egyptského pôvodu, 
druhé britskej architektke s irackými koreňmi. 
Nábytok podľa návrhov Karima Rashida produkujú 
najvýznamnejšie značky, mnohé interiéry hotelov 
a budov dôležitých inštitúcií sa vlnia v jeho štýle. 
Zaha Hadid je zas takým fenoménom, že jej 
futuristický dizajn sa okrem iného podpísal aj na 
vzhľade egyptského pavilónu na svetovej výstave 
Expo 2010. Dôkazom, že dobrý dizajn je najlepším 
dorozumievacím jazykom a spôsobom ako spojiť  
medzinárodné štýly s miestnymi tradíciami 
a starobylú architektúru s moderným nazeraním 
na estetické princípy, bola aj cesta talianskej 
dizajnérskej expertky Paoly Navone do Káhiry. 
Počas výstavy Furnex 2010 ste mohli pri prehliadke 
jej inštalácii moderného nábytku v priestoroch 
historických palácov tajiť dych.    

Do Káhiry za dizajnom TEXT A PRODUKCIA: Marína Ungerová
FOTO: archív firiem, Marína Ungerová

Dizajn keramiky a fascinujúci zvierací dekor z dielne Rawia Abd El Kadera 
súčasne reprezentoval egyptské umenie a remeslo. (foto: regnUM)

V metropole Egypta sa v júni tohto roku diali neobyčajné 

veci vo svete interiérového dizajnu, odkrývali sa tajomstvá 

starých remesiel, stretli sa skúsení i nádejní návrhári 

so zástupcami vážených značiek výrobcov nábytku 

a bytových doplnkov. 

Káhira je v svojom 
historickom jadre 
plná starobylých 
palácov, mešít 
a minaretov, 
kresťanských 
kostolov, múzeí 
i galerií. Galériou 
dizajnu sa stali 
počas výstavy 
Furnex a v rámci 
podujatia +20 
Egypt Design domy 
a paláce v starej 
Káhire. (dizajn sofy 
a kresiel: Youssef 
Nabil pre značku 
Williams, dizajn 
koberca: Magdy 
Nady, lampy LZF: 
Ray Power)
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Na každom kroku tu možno zakopnúť 
o minulosť, mnohých prekvapia 
nepochopiteľné kontrasty luxusu 
moderných stavieb a zanedbaných 
obydlí, cudzincov trápi nedýchateľné 
ovzdušie najmä počas prachovo-pieskovo-
-smetnej búrky, ktorou sa obyvateľom 
pripomína púšť. Na jej okraji v tesnom 
susedstve päťtisícročných pyramíd 
vyrástlo najľudnatejšie mesto Afriky 
a Blízkeho východu. Al Qāhirah, 
Cairo, Káhira – pre väčšinu Európanov 
známa viac dávnou históriou ako 
súčasnosťou. Provokuje, priťahuje 
a zaklína k návratom do spletitého 
sveta navrstvených kultúr, náboženstiev, 
histórie, umenia, architektúry. Kto Káhiru 
navštívi, nadobudne pocit, že sám je 
objaviteľom miestnych zvykov, protikladov 
a cestovateľom v čase. Nijaká literárna či 
cestopisná správa nedokáže zaznamenať 
to malé šialenstvo, ktoré opantá 

privandrovalcov vo virvare ulíc. Pravidlám 
premiestňovania sa na všetkom, čo má 
kolesá, ale nemusí mať motor, vládne 
chaos ozvučený klaksónmi a presýtený 
výparmi áut bez katalyzátorov. Po chvíli 
zistíte, že ide o jeden organizmus. Všetci 
sa stávajú jeho súčasťou. Skôr či neskôr 
– vzdáte to. Ponáhľať sa nemá význam. 
Stanete sa pozorovateľom, lovíte snímky, 
vnímate atmosféru mesta. Kúsok z nej 
si nesiete, aj keď vás žltý taxík vezie 
k bránam káhirskej výstavy nábytku 
a dizajnu Furnex 2010. Ôsmy ročník. 
Pozývajú vystavovateľov a novinárov 
z Európy i Ameriky, rastie tu ambícia 
nasledovať Milánske veľtrhy na káhirskej 
pôde. Cítiť snahu organizátorov ukázať 
nielen tradície egyptského remesla, ale aj 
významný podiel tamojších nábytkárskych 
a textilných firiem na kozmopolitnom 
dozrievaní dizajnu u nich doma, ale aj 
v Európe. Už niekoľko sezón na iSaloni 

v Miláne priťahovala pozornosť expozícia 
z Egypta so spoločným názvom Kyme. 
Kyme, pôvodne názov úrodného údolia 
Čiernej krajiny v ústí Nílu, sa stal 
symbolom podobne úrodného projektu. 
Združilo sa v ňom dvadsať dizajnérov 
a dvadsať firiem, ktoré odprezentovali 
výnimočnosť spojenia moderného dizajnu 
s estetikou z brehov Nílu. Stoly Cairo 
či Iwen Swirl, Nefertiti Lounge z dielne 
Daniela Dendru alebo akoby v piesočnej 
dune odliate kreslo a stolík White Desert 
od egyptskej dizajnérskej hviezdy Karima 
Mekhtigiana. Vystavovať v Miláne 
moderný dizajn patrí k dobrým spôsobom, 
ale nájsť preň osobitý výraz si vyžaduje 
zmysel pre citlivé vnášanie osobitých 
prvkov. Estetika inšpirovaná egyptskými 
tradíciami priniesla úspech Kyme 
a obrátila našu pozornosť aj na najväčšiu 
výstavu nábytkového dizajnu v arabskom 
svete.  

Mohsen Badawy 
sa pri tvarovaní 
stoličky pre značku 
Ferforge inšpiroval 
neofaraónskym 
štýlom. Jeho stolička 
rastie a rozvíja 
sa v medených 
odleskoch, ktoré 
s trochou fantázie 
pripomenú zlato, 
kedysi symbol tela 
egyptských bohov. 

Na Khan EL Khalili Bazare možno síce obdivovať a nakúpiť tovar v rôznej 
kvalite a všelijakého pôvodu: koberce, látky, starožitnosti, kovotepecké 
a sklárske predmety egyptských remeselníkov, ale vo výstavnej hale určenej 
súčasnému egyptskému umeniu a remeslám sa dalo spoľahnúť na kvalitu 
a pôsobivú farebnosť. Tmavomodré vlasy a obočie staroegyptských bohov 
boli obrazom nebies, farbou prvotných vôd, rieky Nílu. Sám boh Amon mal 
tmavomodré telo. Zelená, ktorou pre starých egypťanov bola aj tyrkysová, 
symbolizovala obnovu života. Zelenala sa aj tvár boha vzkriesenia Osirida, 
morská hladina a teraz aj sklenené džbány a čaše. (dizajn: Delta Glass, foto: 
regnUM)

Polica v polici a je z toho viac moderná 
deliaca stena Eklego ako klasická polica. 
Oblúkom sa v súčasnom dizajne darí...
(foto: EFEC, Furnex)

Starí Egypťania boli prvou známou 
kultúrou, ktorá určila pravidlá, 
kodifikovala symboliku a zjednotila 
dizajn užitkových predmetov 
a nástenných malieb. Moderné 
egyptské umenie dizajnu však už 
vzbudzuje emócie a hľadá krásu 
i porozumenie v rozmanitosti, 
ktorá je príznačná pre tvorbu 
európskych dizajnérov. (dizajn 
a výroba: Tanis, foto: EFEC, Furnex)

Dizajn ručne fúkaného skla a textil 
značky El Farouk (foto: regnUM)
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Jemne ironickým pohľadom na dizajn 
zaujala Dina Shoukry, návrhárka stolíkov 
na podnožiach z vodných fajok „šiša“. Ich 
farebnosť a vtip odľahčujú plastové farebné 
stoličky od Phillipa Starcka značky Kartell.
(foto: regnUM)

U nás a aj u nich farebne 
a štýlovo obstoja 

barové stoličky Utchat 
inšpirované tvarom 

oka boha Hóra. 
Vznikli podľa 

návrhu Ramiho 
Makrama 

(dizajn a foto: 
&Cairo) 

Stará Káhira je večnou 
inšpiráciou pre dizajn 
neopozeraný v Európe. Nemusí 
to byť len tradičný vzor alebo 
ukážky domácej remeselnej 
zručnosti, aby uličné kompozície 
povzbudili obrazotvornosť 
cezpoľných dizajnérov. Úprimne 
podozrievam autorov inštalácii, 
že sa boli duchovne a inak 
posilniť v uliciach starého 
mesta. (foto: regnUM)

Značka Karassi 
+ Karassi išla na istotu; 
dizajnu vlnitej sofy od Karima 
Rashida asistujú stolík Menna 

Abouzida a svietidlo, ktoré 
navrhol Rizzatto pre firmu 

Luceplan. (foto: EFEC, +20 egypt 
design)

Kreslá tvarovali a čalúnili vo 
firme Al Cazar fine Woods, 
sviečky odliali u značky Boho. 
(foto: regnUM)

Diabolsky vyhrnutá opierka kresla 
Mawlana Deshret od Karima 
Mekhtigiana alebo koruna vládcu 
Dolného Egypta? Červená farba 
v starom Egypte patrila bohu Slnka 
Re, ohňu a púšti. (foto a dizajn: 
Karassi + Karassi)
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Tradičné a súčasné, miestne a medzinárodné, 
hľadanie identity v spojení odlišných kultúr, 
propagácia Egypta ako krajiny s veľkými tvorivými 
možnosťami v oblasti dizajnu nábytku a bytových 
doplnkov. Taký má byť od tohto roku projekt 
+20 Egypt Design, dlhodobo podporovaný 
a financovaný egyptskou vládou. Talianska 
dizajnérka Paola Navone sa vo svojej tvorbe 
často inšpirovala farebnosťou a tvarmi zažitými 
v umení a remesle Egypta a okolitých krajín. 
Na podnet DesignPartners (inak organizátorov 
podujatí na milánskej Zone Tortone) vznikla jej 
kontextuálna inštalácia nábytku svetových značiek 
spolu s nábytkovými kusmi z dielní egyptských 
dizajnérov. Tie sa zaskveli v magickej atmosfére 
rekonštruovanej časti starého mesta Káhiry 
na ulici El Muiz v troch historických palácoch 
Suhaymi z roku 1648, Kharazati, postaveného 
v roku 1881a Gaafar z roku 1713. (dizajn chaise 
longue: Shoulah Furniture, lampy: Paolo Rizzatto 
a Francisco G. Paz pre spoločnosť Luceplan, dizajn 
techno-stoličiek: Karim Mekhtigian pre štúdio 
Alchemy, foto: regnUM)

Hlučný čajový stolík 
Daniela Dendru 
(spolupráca: 
Mohamed Ahmed 
Badr, Daniel da 
Rocha, Renaud 
Schwartz) s hlukovou 
stopou mesta Káhira 
na svojej spodnej 
strane. Servírovací 
povrch ozvláštňuje 
biela mapa mesta. 
(foto: Kyme, výroba: 
CAT)

Stolíky a možno aj tvrdšia 
podoba taburetiek značky Mohm 

prevzdušnená abstraktným 
ornamentom (foto: EFEC, Furnex)

Výstavná plocha 21 000 m2 a ani 225 vystavovateľov nie sú zatiaľ 
v porovnaní s veľkými európskymi výstavami ohromujúce. Dokonca ani 
väčšinu odchovancov triezveho dizajnu nezaujme viac ako polovica 
expozícii. Sú viac ako poplatné vkusu bohatej východoeurópskej vrstvy 
či záujemcov z Blízkeho východu. To, čo zaujme a presvedčí, je „ťah 
na bránu“, s akým sa vydali tunajší návrhári, usporiadatelia výstavy 
a zástupcovia vlády za svojim cieľom. Výhrou bola kombinácia zavedených 
značiek (Agape, Alessi, Kartell, Molteni a Moroso) a významných mien 
zo sveta dizajnu s názvami nových egyptských kolekcií nábytku (firiem: Al 
Cazare, Asal, Crystolight, Ferforge, mOhm, Tanis, Fiorito, Meuble El Chark, 
Hid‘n, Hardwood, Ultra Design, Siro Wood, Nadia a Williams) a tvárami 
egyptských návrhárov Shahira H. Fahmi, Amr Helmy, Karim Mekhtigian, 
Chérif Morse a Dina Shoukry.  

Novú vlnu egyptského súčasného dizajnu už počas prehliadky Kyme na iSaloni 
v Miláne reprezentovala aj sedačka zo série White Desert, ktorú navrhol Karim 
Mekhtigian pre značku Hid‘n La Roche. Na pohľad pôsobí skôr ako socha, a predsa 
vraj ide o pohodlné sedenie a polohovanie v poloľahu. Vznosná časť sa „zľahka“ 
dotýka podnožia, ktoré plynule prechádza do odkladacieho stolíka. Hladký biely 
povrch nábytku vynikol v drsnej prítomnosti stien paláca Suhaymi. (foto: regnUM)

Konferenčný stolík Ripple akoby 
pokojne vstal z pieskových záhybov 
púšte. Autorka Mona Khorshid mu 
dala oblý šarm a vo firme Nadim 
ho vytvarovali z ohýbanej preglejky. 
(foto: Kyme)  
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Aj v Európe 
žiadaná klasika 
nábytku firmy 
Shoulah (foto: 
EFEC, Furnex)

Eleganciu má vďaka návrhu Patricie Urquioly 
a inak vaňu tvarujú v dielňach značky 
Agape, interiér prizdobili sviečkami Boho. 
(foto: EFEC, +20 egypt design)

Doska stola Cairo s kovovým 
lešteným povrchom akoby 
spočinula na podnoží, ktoré 
vykryštalizovalo do piatich 
hranolov. Tie v návrharskej 
dielni Daniela Dendru 
nechali prestúpiť celou 
hrúbkou stola. Na stole sa 
tak objavili presahy z kovu 
a skla, ktoré možno napodiv 
premiestňovať a vytvárať 
nové obrazce. (foto: EFEC, 
+20 egypt design)
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Luster od Rizzotiho a Paza nad volútou klasického 
kresla z dielní Shoulah Furniture (foto: regnUM)

Oblúk z čela postele, čalúnenie niekoľkých opticky mäkkých 
prvkov v inak modernej spálni neprekročilo hranicu, za 
ktorou by sa zariadenie značky Nadim už len ťažko hlásilo 
k modernému interiéru. (foto: EFEC, Furnex)

Pohyby a presýpajúci 
sa piesok bielej púšte 
pretransformovaný 
do police na knihy zo 
série White desert (foto 
a výroba: Hid´n, La 
Roche, dizajn: Karim 
Mekhtigian)

Knižnica Pop-Up Edition od Cherifa Morsiho zaberala dve miestnosti 
v Suhaymi paláci. Stôl pre značku &Cairo navrhli vo Viable London. 
(foto: EFEC, Furnex)
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Biela kuchyňa od návrhára Amr Helmyho pôsobí kompaktne, 
moderne a nadčasovo. Biela - výber farieb v dekoratívnom umení 
starého Egypta nebol náhodný, ale symbolizoval prírodné živly 
a počínanie bohov. Biela farba bola znamením rituálnej očisty na 
fyzickej i duchovnej úrovni, do bielych jemných ľanových odevov sa 
obliekali faraóni a kňazi. (foto: Heba Elkayal) 

Chaise lounge, ktoré vytvorila Patricia Urquiola pre značku 
Moroso, rozkvitlo v orientálnom paláci Beyt El-Suhaymi popri 
rozkladacích stolíkoch z  mashrabiya mriežky od dizajnérky 
Shahiry H. Fahmy. (foto: EFEC, +20 egypt design)

Stolíky-červené dubáky s kovovým podhubím 
vyrába firma Flux. (foto: regnUM)

Dizajn značky El Harrania pre dielne Handmade Carpets 
v časti výstavy Furnex s názvom: Conteporary Egyptian 
Arts and Crafts (foto: regnUM)

Komody vždy patrili k nábytkovým objektom, ktorým 
egyptskí remeselníci a dizajnéri (čo často znamenalo 
tú istú osobu) venovali svoju priazeň. Mnohé talianske 
firmy sa prezentovali ich obdobami alebo sa komody 
stali priamo súčasťou kolekcií európskeho značkového 
nábytku. (foto a dizajn: Nadim)

„My Shisha“ rozpustilý stôl mladej dizajnérky Diny 
Shoukry si buduje svoju kariéru na vodných fajkách. 
(foto: EFEC, Furnex)
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Strohý dizajn stola 
a stoličky Normal 
Chair značky 
Karassi + Karassi, 
dizajnérska práca 
Karima Mekhtigiana, 
chladný kov, svetlo 
prechádzajúce 
„krajkou“ žalúzii na 
palácových oknách 
a tieň za hrubými 
múrmi podľa konceptu 
výstavy Paoly Navone.

Farebnosť a vzory textílii a poťahov nábytku značky Moroso 
sa niesli v duchu tradičných remesiel. (foto: EFEC, Furnex)

Stôl značky Kartell navrhol Antonio Cittero a Paola Navone zas prizdobila palácový interiér 
ďalšími hi-tech kúskami. Keď protiklady, tak dôsledne. (foto: EFEC, +20 egypt design)

Čalúnené s drevenou kostrou a oceľovou výstuhou Nefertiti 
Lounge pochádza z dielne Daniela Dendru, Mohameda 

Ahmed Badra, Daniela da Rocha a Renauda Schwartza. 
(výroba: ITA, foto: Kyme)
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Jedálenský stôl Luis-ve 
historicky prehnutý, ale v úplne 
modernom duchu, zhotovili 
podľa návrhu Doda Arslana. 
(foto: regnUM)

Billboardy v novom meste a vlajočky 
v uličkách medzi palácmi, mešitami 
a chrámami ohlasovali výstavu Furnex 
a +20 Egypt design. (foto: regnUM)

Ahmed Helmy, predseda Rady pre 
export egyptského nábytku (EFEC) 
verí, že výrobcovia nábytku môžu ťažiť 
z dlhej tradície remeselného spracovania. 
Medzinárodnú dôveryhodnosť 
egyptského nábytkárskeho priemyselu 
majú zvýšiť atesty kvality z významných 
európskych testovacích pracovísk. 
Dôležitou je podpora Ministerstva 
priemyslu a obchodu a Ministerstva 
kultúry, ktorú investujú do vzdelania 
a popularizácie dizajnu. Vývoz nábytku 
z Egypta narastá. Mladí návrhári tu získali 
možnosť spolupracovať s poprednými 
medzinárodnými dizajnérmi zo skupín 
Gumdesign a Pierandrei Associates. 
V dome Sabil El Dilihdar na ulici El 
Muiz sa tak objavili prototypy nábytku 
a svietidiel, ktoré boli súčasťou expozície 
+ 20 egypt design. Príkladom im bola 
skúsenosť zo slávnej milánskej Zony 
Tortony, kde sa každoročne prezentujú 
najnovšie trendy mladého dizajnu a úlety 
ostrieľaných značiek. 

Stolík inšpirovaný vzorom arabských žalúzií mashrabiya 
mriežky od dizajnérky Shahiry H. Fahmy v spoločnosti 
celebrity – kresla Smock od Patricie Urquioly. (foto: regnUM, 
výroba: Moroso)

(foto: regnUM) «
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