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VYSOKÁ ŘEMESLNÁ KVALITA, AUTORSKÝ
DESIGN A PRVOTŘÍDNÍ PÉČE. TYHLE
NOVÉ ADRESY VÁS NEZKLAMOU.

1 Prostor pro_
I menší města si zaslouží obchody s promyšleným kurátorským výběrem.
Dokazuje to obchod Prostor pro_, jenž v říjnu otevřel v Českých Budějovicích.
Zaměřuje se na autory spojené s jihočeským regionem a na produkty vyrobené
převážně ručně a s ohledem na životní prostředí. Vedle oblečení v něm najdete
nábytek, keramiku, grafiku a ilustrace, papírové výrobky nebo dětské knihy,
a navíc vás za obchodem přivítá krejčovská dílna značky Střihová spolupráce.
Prostor pro_, Rudolfovská 38, České Budějovice

2 Anna Roko

3 KS Textile Art
Od září to žije na nuselském dvorku textilní výtvarnice Kateřiny Soukupové,
jejíž malosériové piknikové deky, polštáře nebo přehozy znáte pod značkou
KS Textile Art už ze showroomu na pražském Vyšehradě i z řady filmů. Kromě
vlastní tvorby Kateřina tvoří kostýmy do pohádek, dobových snímků a seriálů
jako Terapie, Vyprávěj, Hodinářův učeň, Čertí brko či Mission
Impossible. V jejím novém obchodě proto najdete také dílnu s půjčovnou
textilií a kavárnu Zašívárna. Zavítejte sem každý všední den od 10 do 18 hodin.
KS Textile Art, Táborská 34, Praha 4

2
FOTO ARCHIV SHOWROOMŮ TEXT EVA SLUNEČKOVÁ

Interiérové studio IDENTITY DESIGN Dagmar Zvoníčkové a Ivany Linderové
nedávno dokončilo nehtový salon Anna Roko v Praze. Dominuje mu
mramorový bar s mosaznými detaily, množství květin a historické klenuté
stropy, z nichž se nad hlavy zákazníků sklánějí zrcadlové žárovky. Nejen pod
ty si do příjemného prostředí rádi chodí odpočinout hosté, ale i zaměstnanci.
Anna Roko, Anglická 8, Praha 2

4 Dark / Concept Store + Za5dvanáct
„Surovost, přirozenost a přehlednost“ znělo zadání pro architekta Michaela
Kohouta, který dostal za úkol skloubit dvě funkce v jednom spletitém prostoru.
Dnes si tu na betonových blocích a skleněných deskách prohlédnete vybrané
šperky, hodinky a další módní doplňky, zavítáte na výstavu jednoho z „up and
coming“ umělců, zajdete na večírek nebo pop-up některého ze spřátelených
projektů. O prostory se tu totiž dělí značka hodinek Za5dvanáct a DARK /
Concept Store. „Proudly young“ prostor si dává za cíl inspirovat a dávat
příležitost mladým, což se jim alespoň podle prvních akcí rozhodně daří.
Dark / Concept Store + Za5dvanáct, Kamenická 20, Praha 7

3
4
STRANA 28

