Ivana Linderová a Dagmar Zvoníčková se potkali už během studií architektury na univerzitě v Brně,
avšak jejich cesty se rozešli poté, co Dagmar odešla studovat do Velké Británie a Ivana do Belgie. Během
jejich studií měly dámy možnost načerpat inspiraci a získat zkušenost z různých části světa, od Vídně a Belgie,
po Hong kong, či New York. No netrvalo dlouho a jejich cesty se znovu střetly po pár letech v Londýně, kde spolu
před založením Studia Identity Design měli možnost spolupracovat v jednom z vyhlášených Londýnských ateliérů.
A pak už to byl jen krůček k založení Studia Identity Design, což je mladé kreativní studio v Londýně. Jejich přístup
k architektuře kombinuje uměni, materialitu a prostor. Každým projektem se snaží vytvořit novou a unikátní identitu
místa, která odráží požadavky jejich klientů.
My jsme měli tu možnost zeptat se na tvorbu a podnikání v UK:

APARTMÁNY U TOMANA , BRNO, 2019

Jak dlouho působíte v Londýně a co vás vedlo k tomu, založit designove studio
právě zde?
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Dagmar:
Já jsem se do Anglie vlastně dostala úplnou náhodou. Během mého studia v Brně jsem se totiž přihlásila
na roční výměnný pobyt na Univerzitě v Brightonu, a poté, co jsem v Anglii strávila rok, jsem si uvědomila ty
možnosti, které Anglie nabízí a rozhodla se tady proto zůstat. Hned po dokončení bakalářského titulu v Brightonu
jsem se přestěhovala do Londýna, kde jsem si dokončila Magisterský titul a společně s Ivanou později založila
Studio Identity Design.
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Foto:

Odvaha k podnikání
v zahraničí

Ivana:
Ja tu žijem niečo vyše štyri roky. Londýn ma ako mesto vždy veľmi priťahoval a chcela som v ňom stráviť aspoň časť
života. No musím priznať, že keď som sa sem presťahovala, ani ma nenapadlo, že za dva roky tu budeme spolu
s Dagmar rozbiehať vlastný bussines. Tá myšlienka prišla po úspešnom dokončení niekoľkých projektov, ktoré sme
s Dagmar v predošlom ateliéri spolu viedli, cítili sme, že sme na jednej vlne a že nám to spolu funguje. A tak sa
zrodilo Studio ID.

Jak je vůbec brán interiérový design a toto povolání v zahraničí (UK)?

Dagmar:
(smich) No i kdyz par vtipnych historek ze stavby mame, kdy jsme se rozhodli vzit veci do vlastnich ruk.

Ivana:
Interiéroví designéri v UK sú uznávaní a rešpektovaní jednak spoločnosťou no tiež ostatnými profesiami zúčastnenými
na projekte. Na rozsiahlejších projektoch často spolupracujeme s väčšími architektonickými ateliérmi, ktorí riešia
hlavne legálnu a stavebno-technickú časť projektu, my zastrešujeme dispozície, materiály, vnútorné vybavenie,
špecifikácie a detaily interiérov. Pracujeme ako jeden team spolu s ďalšími profesistami, kozultantami a klientom,
kde každý člen má rovnako silné slovo.

A jak je to s platbami? Hradí u vás
klienti zálohy?
Dagmar:
Zaleží vždy na projektu, a na tom, jak je postavený
kontrakt, který s klienty uzavíráme. Ve většině případů
je však projekt rozfázován, kdy každá fáze musí být
uhrazena před tím, než se do ní pustíme.

Dagmar:
Přesně tak, já bych navíc řekla, že v Anglii se obecně na titul moc nehraje. Spousta z mých anglických spolužáků,
ač mají vystudovanou architekturu, skončila v úplně jiných oborech. No stejně tak znám i neskutečné nadané
designery, kteří design nikdy nestudovali. Řekla bych, že s interiérovým designem a vlastně kreativními obory
obecně je to tak, že to v sobě bud mate nebo ne.

Jsou v zahraničí klienti odvážnější?
Více nároční?

Kde ale nastává rozdíl je stát se v Anglii architektem, ten titul je právně chráněny a k jeho dosaženi vede dlouhá
cesta. Jakmile jej ale dostanete váží se k němu nespočetné benefity. Já doufám, že během tohoto roku se mi snad
podaří konečně titul Architekta získat, a potom se s Ivanou plánujeme zaměřit také na architekturu.
CORMONT RD. HOUSE, LONDON, 2019

Ivana:
Majú skôr rôznorodejší vkus ako klienti v ČR.
Je to zrejme podmienené aj etnickou rozmanitosťou
obyvateľov Londýna, často si klienti prinesú nejaké
nápady z ich domácej kultúry, ktoré by chceli
zakomponovať do svojich interiérov. Je to zaujímavý
a inšpiratívny proces aj pre nás.

V čem vidíte největší rozdíl? Pozitivní i negativní?
Dagmar:
Asi jak říká Ivana v té kulturní rozmanitosti. Navíc mi přijde, že v Londýně si lidé více uvědomují hodnotu,
kterou interiérový design a design obecně přináší, a to ať už se jedná o projekt soukromý nebo komerční. Na druhou
stranu je tu mnohem víc soutěže, takže je důležité klientům nabídnout něco, co nedostanou nikde jinde, a neustále
se snažit vyčnívat z davu.

Co byste vzkázali designérům do ČR?

KANTORFITNESS , BRNO, 2018

3F BY MORI , BRNO, 2018

APARTMÁNY U TOMANA , BRNO, 2019

Jak rozdílní jsou zákazníci v UK a u nás?
Ivana:
Samozrejme sa to nedá úplne zovšeobecniť a tak ako je každý projekt iný, aj klienti sa navzájom líšia. Tiež je rozdiel
medzi privátnymi a komerčnými zákazkami. Ak by som to však mala zhrnúť, v Londýne privátni klienti vetšinou
menej zasahujú do designoveho procesu, jednak si vážia vlastný čas a nechcú ho míňať na niečom, na čo si
zaplatili designera a jednak mám pocit, že si viac vážia našu prácu, spoliehajú sa na naše skúsenosti a nechajú
si viac poradiť. V Česku sa privátni klienti stále tak trochu učia spolpracovat s interiérovými architektami, veľa veci
zbytočne berú na svoje plecia, niekedy chcú od nás spracovať len časť zadania, napr iba úpravu dispozícii a výber
hlavných materiálov a zvyšok si dokončia sami. Keď nie sme súčasťou celého procesu návrhu aj realizácie projektu,
je ťažké ustriehnuť výsledok. Niekedy klienti zapoja priveľa vlastnej tvorivosti a intervencií a výsledný efekt je na
míle vzdialený od nášho návrhu. Česť výnimkám, samozrejme sme sa stretli už aj v ČR s osvietenými klientami,
s kt. sme mali bezproblémovú spoluprácu až do poslednej chvíle. Zatiaľ však máme lepšiu skúsenosť s komerčnými
zákazkami, dokončili sme niekoľko interiérov reštaurácí, hotelu, fitnes centra, beauty salónu, kancelárskych
priestorov, atď... pri týchto projektoch sa komunikácia s klientami viac podobala tomu, na čo sme zvyknuté z nášho
pôsobenia v Londýne. Ideálne je, keď klienti správne pochopia svoju rolu a postavenie v procese návrhu i realizácie
ich projektu, my tiež nebrieme majstrom na stavbe kladivo z ruky a nesnažíme sa sami postaviť steny.
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Ivana:
Myslím si, že pre všetky kreatívne povolania,
kdekoľvek vo svete, je najzásadnejšie stále hľadanie
nových inšpirácií a nápadov. Keď človek chodí s očami
dokorán, inšpirácie na ňho čakajú na každom rohu.
Pri vlastných projektoch je podľa mňa dôležité prijímať
názory a postrehy všetkých zúčastnených profesií,
neprestávať sa učiť, vedieť si priznať chybu, pýtať sa
otázky, diskutovať ... Niekedy mám pocit, že od majstrov
na stavbách, počas realizácii našich návrhov som sa
naučila viac ako za 6 rokov štúdia na univerzite.
Dagmar:
Souhlasím, a ještě bych dodala: mějte více kuráže
a hrdosti. Myslím si, že nejen Češi ale i Slováci jsou
neskutečně pracovitý a talentovaný národ, no často si
naše kvality dostatečně neuvědomujeme.

ALLANDALE AVENUE HOUSE, LONDON, 2018
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