
 

výstava Tradícia v dizajne – súčasný odev so všitou tradíciou  

s ucelenou kolekciou autorských modelov piatich dizajnérov,  

je koncipovaná ako mobilná,  

aby dokázala obsiahnuť čo najväčší záber publika 

 

ÚĽUV ju zamýšľa v rokoch 2022 a 2023 sprístupňovať verejnosti na rozličných 

miestach. Budeme veľmi radi, ak by zapadla do portfólia Vašich aktivít 

a prejavili by ste záujem vystaviť ju vo Vašich priestoroch. 

 

Stojany, konštrukcia a figuríny sú samostatne stojace (rozkladacie, jednoducho 

prenosné) a v interiéri sa dajú rozostaviť podľa potreby. Textilné banery sú závesné (na 

závesný systém - stena, strop). Všetok mobiliár je možné zbaliť do prepravných škatúľ 

a obalov, ktoré sú k dispozícii. 

Výstava pozostáva z: 
 piatich kovových stojanov určených na položenie alebo zavesenie modelov piatich 

dizajnérov, 
 piatich aranžérskych figurín na modely dizajnérov, 
 piatich veľkoformátových textilných banerov (fotografie odevov na modelke), 
 24 odevných súčastí (z ktorých je poskladaných 15 modelov) a 18 odevných 

doplnkov a šperkov od piatich dizajnérov, 
 jednej kovovej konštrukcie s textom v slovenskom a anglickom jazyku (možnosť 

zameniť za požadovaný jazyk) 

Poistná hodnota mobiliáru výstavy a originálov diel dizajnérov je 25 000 eur. 

 

Rozmery jednotlivých výstavných prvkov sú nasledovné: 

1. úvodný stojan na textovú časť (železo, dutý hranol)  
- rozložený: výška 190 cm, šírka 100 cm, hĺbka 100 cm 
- zložený: 1 ks 190 x 100 x 100 cm 

2. stojan (dizajnér Holubec) s dvomi kovovými ramienkami 

- zložený: výška 190 cm, šírka 140 cm, hĺbka 100 cm  

- rozložený: 2 kusy (140 x 140 x 61 cm, resp. 192 x 160 x 30 cm) 

- umiestňujú sa naň: šaty dlhé, šaty krátke, diadém, dva náramky a brošňa 

v tvare pierka 

3. stojan (dizajnér Hrča) s tromi kovovými ramienkami 
- zložený: výška 190 cm, šírka 140 cm, hĺbka 150 cm 
- rozložený: 2 kusy (140 x 140 x 60 cm, resp. 190 x 166 x 60 cm) 
- umiestňujú sa naň: vesta a sukňa, pelerína a nohavice, šál, dve kabelky 

4. stojan (dizajnérka Juhász) s dvomi kovovými ramienkami 

- zložený: výška 190 cm, šírka 200 cm, hĺbka 200 cm 

- rozložený: 4 kusy (190 x 150 cm, 138 x 140 x 138 cm, 88 x 190 x 64 cm, 

resp. 131 x 77 x 64 cm) 

- umiestňujú sa naň: košeľa a nohavice, top a nohavice, vesta, ozdoby do 

vlasov  

5. stojan (dizajnérka Poncik) s dvomi kovovými ramienkami 
- zložený: výška 190 cm, šírka 140 cm, hĺbka 200 cm 
- rozložený: 2 kusy (140 x 140 x 60 cm, resp. 100 x 190 x 161 cm) 
- umiestňujú sa naň: dvojdielny model, šaty dlhé, dva šperky 

6. stojan (dizajnérka Tholt) s jedným kovovým ramienkom 
- zložený: výška 190 cm, šírka 140 cm, hĺbka 220 cm 
- rozložený: 2 kusy  (140 x 201 x 60 cm, resp. 161 x 192 cm) 

- umiestňujú sa naň: krátke šaty, veľká parta na hlavu, tri náhrdelníky 

7. textilný baner na uchytenie o strop (5 ks) – nemusia sa používať, ak je výstavný 

priestor malý 
- 160 x 250 cm 



- rozložený: 2 tubusy (164 x 12 cm, resp. 142 x 9 cm) 

8. kovové ramienko 

- 40 x 30 cm 

9. figurína – celá postava (5 ks, na jedny šaty každého dizajnéra) 

- výška max. 180 cm 

- rozložená: dĺžka 110 cm, šírka 40 cm, výška 40 cm 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a návrhov kontaktuje, prosím: design@uluv.sk. 
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