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bienále designu 2006 
v novém oblečku
the 2006 design 
biennial in a new 
style
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Saint Etienne jako místo vysoké kreativity před-
stavované především školou École des beaux arts 
a obrovskou průmyslovou tradicí celého regionu 
je od roku 1998 spojováno s konáním Meziná-
rodního bienále designu. Jeho 5. ročník proběhl 
v listopadu 2006 a od předchozích akcí se výraz-
ně odlišoval. Bienále totiž po třech úspěšných 
reprízách vstoupilo na národní i mezinárodní 
úroveň. Proto městská municipalita rozhodla, 
že jeho organizaci svěří profesionální instituci. 
Ta nese jméno Cité de design a v jejím čele stojí 
designérka Elsa Francès, známá především svou 
předchozí aktivitou u instituce Tim Thom.
Bienále se stalo důležitým nástrojem ekonomic-
ké dynamiky zaměřeným na průzkum, inovaci 
a asociaci ekonomiky a kultury. Jako mezinárodní 
shromáždění vytváří jedinečnou platformu pro 
setkání s profesionály. Objevují se zde nové talen-
ty a lépe se poznává kultura zemí, kteří zde často 
v předpremiéře prezentují svoje produkty.
S organizátorem změnilo bienále i svoji adresu. 
Z výstavního parku se přemístilo do prostoru Cité 
de Design. To je částečně přestavěný areál bývalé 
průmyslové továrny na zbraně Giat. Industriální 
výraz průmyslových objektů vytvořil to správné 
pozadí pro design, jehož průmyslový charakter 
v dnešní době snad už nikdo nezpochybňuje. Bi-
enále se tradičně neodehrávalo jen ve výstavních 
halách. Doprovodné akce zaplnily všechna místní 
muzea, kina a divadla, místní butiky pořádaly 
vernisáže výstav a celé město se odělo do plakátů 

a billboardů. Každý z jeho obyvatel si uvědomil, 
že se stalo na pár dní středem zájmů profesionálů 
z celého světa. Dílčí expozici bienále pod názvem 
Cohabitation (soužití) svěřila jeho ředitelka 
dnes již významné designérce Matali Crasset (viz 
Design trend 25). Její komplexní pohled na svět 
je v naprostém souladu s posláním bienále a do-
svědčovala to i realizace, jejíž přípravě věnovala 
Matali pouhých 14 dnů. Tématem výstavy bylo 
soužití v oblasti domova, městské čtvrti a světa. 
Matali v prostoru průmyslové haly vytvořila různá 
sympatická zákoutí, která inspirovala mladou ge-
neraci návštěvníků k posezení či poležení během 
vstřebávání dojmů z výstavy. K vidění byly projek-
ty četných designérů, škol, i projekčních skupin ze 
zahraničí i Francie. Mezi všemi vynikal svou nápa-
ditostí projekt Elementy od Mathieu Lehanneura. 
Výstava pod názvem „Zítra, to je dnes“ v sousední 
hale Berthiez tvořila druhý silný bod bienále. Na 
příkladech procesů vytváření nových produktů 
ve velkých a malých firmách vysvětlovala, jak si 
podniky představují náš život v nedaleké budouc-
nosti. Svým překvapivým inovačním charakterem 
oslovovala designéry, firmy, ale i širokou veřej-
nost. Bohatost expozic v klasickém duchu bienále 
byly zpřehledněna uspořádáním do několika zón 
těchto témat: „savoir faire“ (know-how) – často 
projekty, které oslavují jeden materiál, „savoir 
être“ (umět existovat) – být doma a nekonečně 
přizpůsobovat svůj prostor, „savoir vivre“ (umět 
žít) – žít uvnitř/venku, na poušti, v horách, v lese 

a nakonec téma „humor každodenního života“ 
– inteligentní textilie, potisk, látkové doplňky. 
V souvislosti s touto expozicí se sluší zmínit ak-
tivitu instituce APCI (Agence pour promotion de 
la Création Industrielle), která je pověřena pro-
sazováním průmyslového designu ve Francii. Ta 
v roce 1999 založila skupinu Observeur du design 
(pozorovatel designu). Jejím cílem je poukazovat 
na významné realizace objektů ze všech oblastí 
ekonomické aktivity. Ty posuzuje jury a těm 
nejvýznamnějším uděluje hvězdy. Od sportu přes 
vybavení kanceláří přes domácí či profesionální 
přístroje, Observeur přispívá svojí pedagogickou 
a kulturní dimenzí k odhalení neobyčejné mnoho-
tvárnosti inovace francouzského průmyslu široké 
veřejnosti i profesionálům všech sektorů. Na bie-
nále bylo představeno na 60 realizací a především 
nositelé udělených hvězd pro rok 2007. Dalším 
dlouhodobým partnerem bienále je instituce VIA 
jako pomocník při prosazování inovací do průmy-
slové výroby prostřednictvím finančních podpor 
nejzdařilejších projektů. Předvedla zde výběr 30 
projektů, které považuje za hlavní reprezentanty 
inovace. Projekty ilustrují tři postuláty VIA ur-
čující kritéria výběru: inovace funkční (adaptace, 
zlepšení nebo vytvoření typologie), inovace tech-
nologie (transfer technologií nebo použití nových 
materiálů) a inovace tvarů, jež vyplývá ze splnění 
předchozích podmínek. Každý předvedený projekt 
ilustruje jeden z těchto tří aspektů.

biodesign
Výstava biodesignu EDEN ADN (ADN=DNA) byla 
umístěna v samostatném objektu „Budova 1“. 
Přinesla reflexi nad zneužitím vědy po vytvoření 
klonované ovce Dolly, kdy se živá bytost stala 
genetickým legem. K vidění byl přehled nových 
rostlinných a živočišných druhů jako kočka bez 
alergie, kožešinová zvířata, japonští šlechtění 
kapři, tetovaná jablka, ale také příklady zneužití 
živočišného materiálu i v oblasti nábytkářské 
výroby. Nakonec nelze opomenout ani výstavu 
Gooood Foot, mapující vztah potravin a designu.
Projít všechny haly bienále a doprovodné pro-
story přináší velký nápor na nervovou soustavu 
a fyzickou strukturu každého návštěvníka, pokud 
sem nejde jen tak na podívanou. Dojmů je mno-
ho a k jejich vytřídění je nutný značný časový 
odstup. Na místě samotném člověk těžko určí, 
zda příslušnému prostoru věnoval optimální 
čas a zda na něj za rohem nečeká něco mnohem 



atraktivnějšího. Z přepestré nabídky objektů těch 
nejrůznějších tvarů a funkcí stojí za zvýraznění 
expozice Litvy. Mimo jiné také proto, že zde byl 
i informátor vybavený dokonalými grafickými 
podklady. Expozice představovala kolekci drob-
ných předmětů vystavených v rámci okruhu „Sa-
voir faire“ (know how) – předvedení nových mate-
riálů a technologií v praxi. K těm nejzajímavějším 
objektům expozice patřila exteriérová lavička 
s použitím digitálního tisku v podobě mapy 
města na povrchu sedací plochy. Povrch tedy 
nebyl pouze dekorativní, ale člověk si mohl bě-
hem odpočívání ujasnit svůj itinerář. Další prvky 
expozice předváděly možností využití laseru při 
tvarovaní objektů řezáním. Bienále bývá nepře-
bernou studnicí myšlenek a dobrých nápadů a ani 
nové aranžmá na této skutečnosti nic nezměnilo. 

Těšme se na jeho další ročník a doufejme, že se 
tam opět setkáme s českou tvorbou. Vždyť máme 
světu co ukázat.

Koupelnový nábytek 
Image, Jean-Michel Policar
Objekt slučuje tři nábytkové kusy a čtyři funkce: 
umyvadlo s vodovodní baterií, zrcadlo a osvět-
lený úložný prostor. Tvarově se jedná o inovační 
objekt koupelny, která se vymaňuje z izolace a ve 
své eleganci se otevírá do obytného prostoru. 
Přítomnost umyvadla ve francouzských ložnicích 
byla v minulosti samozřejmou věcí.
Jean-Michel Policar je dnes již známý tvůrce 
elektronických přístrojů, především ze souvislosti 
s atelierem Tim Thom firmy Thomson. Veřejnost 
zaujal před třemi lety na Pařížském salonu ná-
bytku, kde v rámci finanční podpory „Bílá karta“ 
vytvořil projekt solární lampy a mobilního lůžka, 
které lze přemístit v případě pěkného počasí 
z prostoru obytné místnosti na terasu.
Svoji zálibu v netradičním osvětlení nábytku 
uplatnil Jean-Michel Policar i v případě kou-
pelnového objektu Image. Nechal se inspirovat 
prostředím zkušebních kabin a šaten ze světa 

módních přehlídek. Objekt je barokní a současně 
minimalistický. Nakloněná psýcha v rámu z bě-
leného dubu nebo wenge opřená o zem evokuje 
proces levitace, umyvadlo přebírá tvar položené-
ho ručníku. Horní část zrcadla se jednoduchým 
pohybem pootočí a odkryje rafinovaně osvětlený 
úložný prostor s integrovanou elektrickou zá-
suvkou. Kolem zrcadla proniká difúzní osvětlení 
a mimořádně příjemně osvětluje i zeď za umyva-
dlem. Objekt přijde na trh v roce 2007, výrobcem 
bude firma Delta. Už dnes ho zdobí prestižní 
ocenění: Cena za design Idéo-Bain 2006 a Cena 
„Observeur du Design 2007“ O jeho tvůrci, Jean-
Michelu Policarovi, ještě zcela jistě uslyšíme.

Thierry Debourgh
Nosným bodem bienále byla problematika 
lidského zdraví. Napříč všemi expozicemi byl 
vytyčen okruh, který zahrnoval veškeré projekty 
na toto téma. Stačilo sledovat barevný pruh na 
koberci a návštěvník nemohl minout červenou 
vanu s dvířky. Toto zařízení je určeno invalidním 
osobám, ale také seniorům, kteří mají motorické 
problémy.
Lehce vstoupit do lázně a opět vystoupit, tak 
znělo zadání projektu. Na místě tradiční vany je 
zařízení z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny 
s ergonomickou sedačkou. Systém zavírání dvířek 
jednoduchý a účinný. Vana existuje ve verzi s boč-
ními a čelními dvířky v různých barvách. Lázeň 
se stává privilegovaným momentem intimního 
uvolnění a odpočinku bez omezení.
Design „Komfortní vany s dvířky“ vytvořil Thierry 
Debourgh, Francie, výrobce: PIL Francie

Elementy
K nejzajímavějším projektům výstavy Cohabita-
tions patřila prezentace mladého francouzského 
výzkumníka Mathieua Lehanneura. Soubor 
„Elementy“ je výsledkem finanční podpory „Bílá 
karta“, kterou mu pro rok 2006 jako jedinému 
udělila instituce VIA.
Naše tělo se permanentně přizpůsobuje. Reaguje-
me tím na nejrůznější výměny zvuků, plynů a tep-
la. Vizuálním dokladem toho je stahování očních 
zornic vlivem světla nebo husí kůže v kontaktu 
s chladem. Některé naše vazby s okolním prostře-
dím jsou však méně patrné. Tím pro nás předsta-
vují jisté nebezpečí, protože mohou navodit stav 38



únavy, snížené pozornosti, a dokonce i apatie.
„Elementy“ tento proces otáčejí. Nenutí už tělo 
k adaptaci, ale vytvářejí mikroprostředí ušité na 
míru každého člena domácnosti. Permanentně 
zachycují parametry domácího prostředí a jeho 
obyvatel (světlo, kvalita vzduchu, hladina hluku, 
tělesná teplota) a současně je modifi kují do 
optimálního stavu. Fungují současně jako vysíla-
če i přijímače. Každý z nich je samostatný, v in-
teriéru nemá pevně určené místo a zodpovídá za 
jemu svěřenou oblast. Není to žádné futuristické 
řešení, všechny elementy lze bez obtíží okamžitě 
zavést do výroby. Škoda, že k tomu ještě nikdo 
nenašel odvahu, i když v rámci elementu „O“ se 
už řešení rýsuje…

Element „O“: Oxygène
Ve velkých městech je stav kyslíku mnohem nižší, 
než potřebujeme pro optimální funkci našeho 
organismu. Element „O“ představuje skutečné 
„domácí plíce“, má totiž schopnost kyslík v obydlí 
vytvořit. Oxymetrická sonda umístěná pod skle-
něnou nádobou obsahující řasy Spirula platensis 
sleduje permanentně úroveň kyslíku. Když ji 
detekuje jako nedostatečnou, aktivuje okamžitě 
světlo, které podporuje fotosyntézu. Jakmile se 



hladina kyslíku vyrovná, ustane světlo a řasy se 
usadí na dně nádoby. Je pravděpodobné, že „O“ 
bude fungovat nejčastěji v den silného znečištění 
ovzduší nebo večer během rodinné oslavy.
Jedinečný design skleněné nádoby o objemu 15 l 
má evokovat uložení plic v hrudním koši. Údržba 
mikroorganismů je jednoduchá, řasy stačí pravi-
delně přihnojovat a dolévat vodu. V brzké době se 
připravuje v Paříži otevření tří restaurací, které 
budou nabízet pokrmy z mořských řas a nad úrovní 
kyslíku v interiéru restaurace budou bdít tři obří 
nádoby s obsahem 150 l roztoku Spirula platensis.

Element „C“: Celsius
Tělesná teplota 37° není v celém lidském organis-
mu konstantní. Zcela nezbytná pro naše přežití je 
pouze v srdci a mozku. Jiné orgány mohou dosáh-
nout extrémní teploty až 25°. Element „C“ reagu-
je jako oheň situovaný uprostřed místnosti. Má 
schopnost vnímat změny teploty v těle, které se 
vyskytuje v jeho blízkosti. Vysíláním lokalizova-
ného infračerveného světla ve směru různých zón 
zjišťuje teplotu přítomných organismů. Přitom 
nepozná, zda se jedná o jednu osobu, nebo části 
dvou těl, např. ruce dvou různých osob. Působí 
jako permanentní termický radar. Vysílá současně 
ve směru jedné zóny. Když se v ní vyskytují tři 
osoby a čtvrtá přichází zvenčí, soustředí se na ni 
až do doby, kdy se její teplota vyrovná s teplotou 
ostatních osob.

Element „K“: Kelvin
Náš biologický rytmus je založen na střídání dne 
a noci. Aktivátorem je epifýzní žláza řídící sekreci 
melatoninu, přirozeného spacího prostředku 
a posílá nás do stavu bdělosti nebo spánku.
Je-li světlo nedostatečné, například v zimě, „K“, 
jehož aktivace je řízena funkcí přijatého světla, 
determinuje naši potřebu. Spustí se v případě, 
že si sedneme přímo před něj, jako kdybychom 
seděli před křišťálovou koulí, a v periodě několika 
sekund až minut vysílá světlo silné intenzity 
10 000 luxů. Vyrovnáním defi citu světla dojde 
k odstranění snížení energie a snížení libida až po 
odbourání depresivních stavů. 

Element „DB“: Decibel
Někteří rádi klidně spí poblíž vodopádu. Zvuk, 
který produkuje, se podobá tzv. bílému hluku. Na 
tomto principu je založen element DB. Přemis-
ťuje se jako kulatý míč. Neustále snímá hlukovou 
úroveň obydlí, a když usoudí, že byla překročena 
akceptovatelná hladina, přemístí se co nejblíže 
k jeho zdroji (plačící dítě, nebo televize, případně 
okno, odkud vniká hluk zvenčí). Ve všech přípa-
dech začne vysílat umělý zvuk, tzv. bílý hluk. 
Je to suma všech frekvencí slyšitelných lidským 
uchem stejné intenzity. Fixování mozku na tento 
nový zdroj eliminuje externí obtěžování.

Element „Q“:  Quinton
Element „Q“ je umístěn u vstupu do obydlí 
a aktivuje se s příchodem člověka. Obsahuje 
sérum vynalezené René Quintonem. Tento vědec 
vycházel z předpokladu, že život vznikl v moři 
a vyvinul originální substrát s obsahem mořských 
minerálů. Ty stimulují naši imunitu a čelí útokům 
virů a bakterií. Preparát byl před vynalezením 
antibiotik běžně používán k léčebným kúrám.
Sérum tělu poskytne prostředky, aby se bránilo 
proti mikrobům. Je vysíláno formou studené 
mikromlhy, aby mohlo být absorbováno dýchací-
mi cestami a kožními póry. Reaguje jako tranzitní 
nástroj mezi obyvatelem, jeho metabolismem 
a jeho okolím. Element „Q“ vysílá dva typy séra 
Quinton, Isotonic a Hypertonic, které jsou použity 
podle toho, zda je ráno nebo večer, zda osoba 
vstupuje nebo odchází. První dávka ráno před 
odchodem z bytu je silnější a „zajišťuje“ obnovení 
metabolických funkcí organismu a koriguje nedo-
statek minerálních solí, druhá dávka po návratu je 
uklidňující. Oba typy séra lze běžně koupit v lé-
kárnách. Komponenty elementu Q: difuzní systém, 
prezenční detektor a samostatné moduly z nerezu 
potaženého PVC, které se navzájem spojují a roz-
misťují do prostoru podle jeho konfi gurace.

Mathieu Lehanneur ve svém projektu Immortality 
systém využil poznatky z průzkumu NASA. Ta 
si vytyčila cíl zajistit astronautům dlouhodobý 
pobyt v kosmické lodi. Pro tento účel je použitel-
ný především element „O“, který může na palubě 

lodi vytvořit ucelený ekosystém. Řasy se totiž 
živí kysličníkem uhličitým, který kosmonauti 
vydechují.

Budoucnost lidstva 
je v rukou 
mladých designérů
Prezentace cca 50 škol na bienále tentokrát ne-
měla představovat běžné školní výstupy v podobě 
klauzurních prací, ale konkrétní výsledky spolu-
práce s výrobními subjekty. Organizaci soutěže 
si vzala na starost Josyanne Franc, PR ředitelka 
École des beaux arts. (Tato škola spolupracuje 
i s Ústavem nábytku, designu a bydlení MZLU 
Brno a dvakrát předvedla práce svých studentů na 
brněnském Mobitexu. Soutěž měla svého vítěze 
a pro nás je zajímavé, že svoje zastoupení ve čtyř-
členné jury měla vedle Kanady, Belgie a Brazílie 
také Česká republika, ačkoliv na soutěž žádnou 
práci neposlala. Zcela jistě by měly i naše školy co 
ukázat, ale zřejmě se nenašly fi nanční prostředky 
na převoz takové výstavy do zahraničí. 
Je to škoda. Z postkomunistických zemí nechy-
bělo Slovensko ani Estonsko. V rámci globalizace 
světa nás asi nemůže překvapit, že slovenský 
student předvedl návrh porcelánové konvice 
navržený pro fi rmu Český porcelán Dubí.

Bernard
Ve velké konkurenci na sebe upozornil projekt 
„komunikativního medvídka Bernarda“, a to svým 
silným sociálním nábojem. Upravuje totiž vztah 
dítěte a rodiče v okamžiku, kdy mohou být od 
sebe na hony vzdáleni, což není nic nového v pří-
padě neúplných rodin nebo náročného pracovního 
nasazení rodiče.
Autor projektu, student školy École de design, 
Nantes, Atlantique, François Vesin, projekt ko-
mentoval takto: „V době, kdy se demokratizují 
komunikační technologie, mi připadlo zajímavé 
použít je ve prospěch sociální typologie, která 
se stále více zviditelňuje: dítě rodiny separované 
nebo znova vytvořené“. Do projektu vstoupil 
partner France Telecom.
Dítě může komunikovat se vzdáleným rodičem 
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prostřednictvím zmagnetizovaných nálepek 
v podobě smajlíků, které nalepí na tvář svého 
medvídka. Použitím různých nálepek může vě-
domě vyjádřit svoje okamžité emoce. Medvídek 
je prostřednictvím wi-fi ve spojení s nejbližším 
počítačem. Ten rozezná nálepky pomocí systému 
tag-RFID a rodič je okamžitě informován pomocí 
SMS. Pokud neodpoví do 10 minut, zavázal se 
France Telecom poslat dítěti pomoc prostřednic-
tvím zvukového vzkazu ve formě písničky nebo 
pohádky. Obličej medvídka se v tom momentě 
oživí díky obrazovce s nanoprojektory skryté ve 
vnitřní měkké skořepině. Smyslem je nabídnout 
nový druh komunikace založené na okamžitém 
výrazu emocí prostřednictvím citlivého medvídka 
ke zjednodušení citlivého dialogu rodiče a dítěte.

Represented by École des beaux arts and by 
a long industrial tradition of the whole region, 
Saint Etienne, as a place of high creativity, has 
been the venue of international biennial design 
exhibitions since 1998. Taking place in November 
2006, the fifth biennial design exhibition was 
markedly different from the foregoing ones. After 
three successful repeats, the exhibition reached 
the national and international levels. Therefore, 
the Municipal Council decided to entrust the 
organisation of the biennial exhibition to a pro-
fessional institution called Cité de design headed 
by Elsa Frances who is known for her previous 
activity at the Tim Thom institution. 
The biennial design exhibition became an impor-
tant tool of economic dynamics oriented towards 
research, innovation and the association of 
economy and culture. As an international event, 
it provides a unique platform enabling people 
to meet with professionals. New talents emerge, 
and there is a better chance to get to know the 
cultures of other countries. New products are 
often presented here in a preview. The biennial 
design exhibition has changed both its organiser 
and his address. Leaving the exhibition park, 
it was relocated to the Cité de Design, a partly 
reconstructed site of Giat, a former weapon 
factory. The industrial expression of factories 

created the right background for design, whose 
industrial character is not questioned by anybo-
dy nowadays. The design exhibition took place 
not only in the traditional exhibition halls. The 
accompanying events filled all local museums, 
cinemas and theatres; local boutiques opened 
exhibitions, and the whole city „put on” posters 
and billboards. Each inhabitant realised that the 
city became, for a few days, the centre of interest 
of professionals from the whole world. 
 A part of the exhibition called Cohabitation was 
entrusted, by the director of the biennial exhibi-
tion, to prominent designer Matali Crasset (see 
Design trend 25). Her comprehensive view of the 
world is perfectly in harmony with the objective 
of the biennial exhibition, a fact testified to by 
its implementation, which took only 14 days. The 
subject of the Cohabitation exposition was co-
habitation in homes, districts, just in the world. 
In the environment of an industrial hall, Matali 
Crasset created various pleasant niches inviting 
young visitors to take a seat or have a rest, and to 
absorb the impressions made by the exhibition. 
On display were designs made by many designers, 
schools and design groups from France and from 
abroad. Most imaginative of all of them was the 
project Elements by Mathieu Lehanneur.  
The exhibition called „Tomorrow, that is today” 
held in the neighbouring Berthier Hall was the 
second strong point of the biennial exhibition. 
Using the processes of creating new products in 
big and small companies as examples, the exhibi-
tion explained the companies’ idea of life in the 
near future. The surprisingly innovative character 
of the exhibition appealed to designers, compa-
nies and the public in general. Rich in exhibits, 
the expositions were arranged to form several 
zones to make it easier for the visitors to get 
oriented, with each zone focusing on a particular 
subject. These subjects included: „savoir faire“ 
(know-how) – often projects “celebrating” one 
material, „savoir être“ (know to exist) – to be at 
home and to adapt one’s space endlessly, „savoir 
vivre“ (know to live) – to live indoors/outdoors, 
in the desert, in the mountains, in the forest, 

and finally the subject „humour of everyday life“ 
– intelligent textiles, printing and accessories 
made of cloth. 
In connection with this exposition, a mention has 
to be made of the activity of APCI (Agence pour 
promotion de la Creation industrielle) /Industrial 
Creation Promotion Agency/, which is entrusted 
with the promotion of industrial design in Fran-
ce. In 1999, this Agency established a group cal-
led Observeur du design (Design Observer) whose 
aim is to point to significant design achievement 
in all sectors of economic activities. A jury asses-
ses these implementations, and the best ones are 
awarded stars. Dealing with fields ranging from 
sports and office equipment to household applian-
ces and professional instruments, the Observer 
contributes, with its educational and cultural 
focus, to revealing the unique diversity of inno-
vation of French industry to the public in general 
and to professionals from all sectors.  At the bie-
nnial design exhibition, about 60 creations were 
presented, with most of them made by designers 
who were awarded stars for the year 2007.
Another long-term partner of the biennial ex-
hibition is Via, an institution, which assists in 
pushing through the innovations into industrial 
production by providing financial support to the 
most successful projects. VIA presented a selecti-
on of 30 projects regarded as the main bearers of 
innovation. These projects illustrate VIA’s three 
principles applied as criteria for the selection: 
functional innovation (adaptation, improvement 
or development of technology), innovation of 
technology (transfer of technology or the use of 
new materials), and innovation of shapes resul-
ting from the fulfilment of the preceding criteria. 
Each presented project illustrates one of these 
three aspects. 

Biodesign
EDEN ADN (ADN=DNA), a biodesign exhibition, 
was held in a detached building called  „Building 
1“. The exhibition reflected the abuse of science 
for creating Dolly, the cloned sheep, a living 
creature that became a genetic “lego”. Visitors to 
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this exhibition could see a review of new species 
of plants and animals, such as a cat causing no 
allergy, fur animals, Japanese upgraded carps, 
tattooed apples, but also examples of abusing 
animal material in manufacturing furniture. 
Neither the Gooood Food exhibition, illustrating 
the relationship between foodstuffs and design, 
should be omitted. 
Passing through all the halls and the spaces 
accompanying the biennial design exhibition 
puts great demands on the nervous system and 
physical strength of each visitor that is seriously 
interested. It costs a lot of time to classify the 
great amount of impressions. On the spot, it is 
difficult to decide whether to dedicate the time 
to a special space, or to something far more 
attractive that might be encountered round the 
corner. Of the great variety of objects of various 
shapes and functions, those to be seen in the 
exposition of Lithuania deserve a special menti-
on. Among other things because of the fact that 
the information officer was provided with perfect 
graphic materials. The exposition presented 
a collection of small objects exhibited under 
the subject „Savoir faire“ (know-how) – most 
of them practical applications of new materials 
and technologies. Having a town plan digitally 
printed on the surface of its seating section, the 
outdoor bench belonged to the most interesting 
pieces displayed at the exhibition. The surface of 
the bench was not only decorative, but the visitor 
could use it to think about his itinerary while 
relaxing on the bench. Other exhibits demonstra-
ted the potential use of laser in shaping objects 
by cutting. The biennial design exhibition is an 
inexhaustible source of thoughts and good ideas, 
and the new arrangement did not affect this fact. 
Let us look forward to the next biennial design 
exhibition, and let us also hope that we will meet 
there Czech creation again – anyway, it is worth  
being shown to the world.

Bathroom furniture 
IMAGE designed by 
Jean-Michel Policar
Among marked innovations, this time in the field 
of residential interior, was Bathroom furniture 
IMAGE designed by Jean-Michel Policar.
The object combines three pieces of furniture and 
four functions: a washbasin with a tap, a mirror 
and an illuminated storage space. In terms of 

shapes, it is an innovated object designed for the 
bathroom, which is “getting out of isolation”, 
opening up its elegance to the living space. In 
the past, the existence of washbasins in French 
bedrooms was quite commonplace. At the pre-
sent time, Jean-Michel Policar is a well-known 
designer of electronic instruments, whose name 
is first of all connected with working for the 
Tim Thom studio of Thomson company.  Three 
years ago, he captured the public’s interest at 
the Furniture Show in Paris, where – with the 
financial support of the „White Card“ - he created 
the design of a solar lamp and a mobile bed, 
which can be - in fine weather - relocated from 
the room onto the terrace.  Jean-Michel Policar 
took advantage of his liking for non-traditional 
illumination of furniture also in designing the 
bathroom object Image. He was inspired by the 
environment of fitting cabins and dressing rooms 
at fashion shows. The object is baroque and mini-
malist. The inclined mirror in a white-oak frame 
or wenge, resting on the floor, evoke the process 
of levitation, while the washbasin assumes the 
shape of a put-down towel. The mirror’s upper 
part easily swivels, revealing the sophistically 
illuminated storage space with an integrated   
electric socket. Diffuse light penetrates around 
the mirror, illuminating pleasantly also the wall 
behind the washbasin. The object is scheduled to 
be launched in 2007, with Delta Company being 
its manufacturer. It has already been awarded 
prestigious prizes: the prize for design Idéo-bain 
2006 and „Design Observer for 2007“. 
In the future, we will surely hear about Jean-Mi-
chel Policar again. 

Thierry Debourgh
The biennial design exhibition’s main subject was 
human health. Visitors could encounter projects 
dealing with this subject in all expositions. 
Well-marked by a colour stripe, the route took 
you to all objects devoted to this issue. The only 
thing the visitor had to do was to follow this 
colour stripe on the carpet, and he could not miss 
a red bath with a door. This bath is designed for 
disabled people and seniors with mobility pro-
blems. The aim of this project was to make it easy 
for the handicapped to enter into and get out of 
the bath. Instead of a traditional bath, there is 
a polyester object reinforced with glass fibres 
and fitted with an ergonomic seat. The door 
shutting system is simple and effective. The bath 
exists in two versions: with the side door and the 
front door, in various colours. The bath becomes 
a privileged place of intimate relaxation without 
limitation. Manufactured by the France-based 
firm of PIL, this “comfortable bath with a door” 
was designed by Thierry Debourgh, France. 

Elements
The presentation of Mathieu Lehanneur, a young 
French researcher, was among the most inte-
resting designs to be seen at the Cohabitation 

exhibition. His collection „Elements” is the result 
of the „White Card” financial support granted 
to him, as the only one in 2006, by VIA. Human 
body permanently adapts, reacting to the most 
various exchanges of sounds, gases and heat. 
A visual proof of it is the contraction of pupils 
due to the effects of light, or the shudders due 
to contact with cold.  However, some of our ties 
with the environs are less apparent. They imply 
a certain danger we are exposed to, because they 
can induce a state of fatigue, reduced attenti-
veness or even apathy. The „Elements” reverse 
these problems. They no more force the body 
to adapt itself, but create a microenvironment 
„tailored” for each member of the household. 
They permanently monitor the parameters of the 
home environment and its inhabitants (light, air 
quality, noise level, body temperature) and opti-
mise them. They function as both transmitters 
and receivers. Each of them is independent, has 
no fixed place in the interior, and is responsible 
for the area entrusted to it. It is no futuristic 
solution; all elements can be immediately put 
into manufacture. It is a pity that so far, nobody 
has had the courage to do so, even if a solution 
already shows up under the „O” element…. 

„O” element: oxygen
In big cities, the level of oxygen is far lower than 
that needed for human organism to function 
in an optimum way. The „O” element presents 
the real “home lungs”, since it is able to create 
oxygen in the home. An oxymetric probe located 
under a glass vessel containing algae Spirula 
platensis permanently monitors the level of 
oxygen. When it detects insufficient level of 
oxygen, it immediately activate the light, which 
promotes photosynthesis. As soon as the level 
of oxygen gets back to normal, the light goes 
out, and the algae settle down on the vessel’s 
bottom. „O“ is likely to function mostly on days 
with high levels of air pollution, or in the eve-
ning, during a family party. The unique design of 
a glass vessel is intended to evoke the position of 
lungs in the human rib cage. The maintenance of 
microorganisms is simple - it is sufficient to put 
manure and water in the vessel. In the near futu-
re, three restaurants are to be opened in Paris, 
all of them offering seaweed food, with three big 
vessels containing 150 litres of Spirula platensis 
solution to monitor the level of oxygen in the 
restaurant’s interior. 
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„C” element: Celsius
Human body’s temperature of 370 Celsius is not 
constant in the whole organism. For man’s survi-
val, this temperature is absolutely necessary only 
for the brain and the heart. In the other organs, 
the temperature can drop to an extreme value of 
250 Celsius. The „C” element reacts like fire in 
the middle of a room. It is capable of perceiving 
the changes of temperature in the nearby body. 
By transmitting located infrared light in the 
direction of various zones, it establishes the 
temperature of the present organisms. It does not 
recognise whether it is a single person or parts 
of two bodies, e.g. the hands of two different 
persons. It works like a permanent thermal radar. 
It transmits simultaneously in the direction of 
one zone. If three persons are in this zone and 
a fourth person comes from outside, it remains 
concentrated on this person until the moment 
when the temperature of this person is balanced 
with the temperature of the other persons. 

„K” element: Kelvin
Our biological rhythm is based on the rotation 
of day and night. The activator is the epiphytic 
gland, which controls the secretion of melatonin, 
the natural sleeping drug, and puts us in a state 
of vigilance or sleep.
When the light is insufficient, e.g. in winter, „K”, 
whose activation is controlled by the function 
of the received light, establishes our need. It 
switches on when a person sits down just in front 
of it, as if this person sat in front of a crystal 
ball, and within a few seconds or minutes, it will 
transmit light of a very high intensity of 10 000 
Lux. By balancing the deficit of light, the decrea-
se of energy and libido is removed, and even the 
states of depression are eliminated.   

„DB” element: Decibel      
Some people like to sleep near a waterfall. The 
sound produced by the waterfall is similar to the 
so-called „white noise“. The DB element is based 
on this principle. It moves like a ball. It perma-
nently scans the noise level in your home. When it 
decides that the acceptable noise level has been 
exceeded, it moves as close as possible to the sour-
ce of the noise (crying child, TV set, a window, 
through which the noise comes up from the outsi-
de). In any case, it starts transmitting an artificial 
sound, the so-called white noise. This is the sum 
of all frequencies of the same intensity, audible 
by human ear. Fixing the brain on the new source 
of sound eliminates external inconvenience.

„Q” element: Quinton
The “Q” element is located at the entrance of 
your home, and is activated by the arrival of 
a person. It contains a serum invented by scien-
tist René Quinton. Proceeding on the assump-
tion that life arose in the sea, René Quinton 
developed an original substrate containing sea 

 minerals. These minerals stimulate man’s immu-
nity against viruses and bacteria. Before anti-
biotics had been invented, this preparation was 
commonly used for medical treatment. 
The serum provides the body with means pro-
tecting it against microbes. It is dispatched in 
form of cold micro-fog, in order to be absorbed 
by airways and skin pores. It reacts as a transition 
instrument between the inhabitant, his metabo-
lism and his environs. The “Q” element emits two 
types of Quinton serum, Isotonic and Hypertonic; 
both of them are used depending on whether it is 
morning or evening, whether the person enters or 
leaves. The first dose in the morning, before leave 
people home, is stronger, “ensuring” the renewal 
of the organism’s metabolic functions and setting 
right the deficit in mineral salts; the other dose, 
taken after returning home, is calming. Both types 
of serum are currently available in pharmacies.
Components of the Q element: a diffusion sy-
stem, a presence detector and self-contained 
modules made of stainless steel and coated with 
PVC, which interconnect mutually and distribute 
in the space according to its configuration. 
In his Immortality system design, Mathieu Le-
hanneur took advantage of the knowledge gained 
in NASA research. NASA’s declared aim was to 
ensure long-term sojourn of astronauts in a space 
ship. For this purpose, primarily the „O” element 
capable of creating a complete ecosystem on 
board the space ship is usable. The algae feed on 
carbon dioxide breathed out by the astronauts.

The future of mankind 
is in the hands 
of young designers
The aim of the presentation of about 50 schools 
at the Biennial design exhibition was not to show 
students´works in form of written examinations, 
but in form of projects resulting from the co-
operation with manufacturers. Josyanne Franc, 
the headmaster of École des Beaux Arts, put 
herself in charge of organising the competition. 
This school co-operates with the Institute of 
Furniture, Design and Housing MZLU Brno, and 
it presented twice the works of students at the 
Mobitex exhibition held in Brno. The competi-
tion had its winner, and for us, it is interesting 
to know that in the jury, composed of four 
members, the Czech Republic was represented 
besides Canada, Belgium and Brasilia, though no 
Czech design was presented. Our schools surely 
produced designs worth being presented, but the 
funds needed for transporting such an exhibition 
to a foreign country were not available. That is 
a pity. Of the post-communist countries, neither 
Slovakia nor Estonia were missing. In considerati-
on of the process of globalisation, we can hardly 
take it as a surprise that a Slovak student presen-
ted a China pot designed for Český porcelán Dubí, 
a Czechia-based company.  

Bernard
Among many competitors, the project of the 
„communicative teddy bear Bernard” captured 
interest by its great „social charge”. This teddy 
bear governs the child/parents relationship at 
a moment when they are miles away from each 
other, which frequently happens in incomplete 
families, or if the parent is busy or has a deman-
ding, time-intensive job.  
Francois Vesin, the project ś designer and student 
at the École de Design, Nantes, Atlantique, said 
commenting on his project: „At a time when 
communication technologies are being democra-
tised, I found it interesting to use them for the 
benefit of a social typology, which is becoming 
ever more visible: a child in a separated or newly 
created family”.  France Telecom entered into the 
project as partner. 
The child can communicate with its „distant” 
parent by means of magnetic stickers looking like 
smiling faces stuck on the face of the teddy bear. 
Using various stickers, the child can consciously 
express its emotions at that particular moment. 
The teddy bear is connected to the nearest 
computer by means of the wi-fi technology. The 
computer recognises the stickers by means of the 
tag-RFID system, and the parent is immediately 
informed by an SMS message. If the parent does 
not answer within 10 minutes, FranceTelecom 
undertook to send help to the child by means 
of a sound message in form of a song or a ferry 
tale. At this moment, the face of the teddy bear 
becomes animated, thanks to the screen with 
nanoprojectors hidden in the internal soft shell.  
The aim is to offer a new type of communication, 
based on the momentary expression of emotions 
by means of a sensitive teddy bear, and to simpli-
fy the sensitive dialogue between parent and 
child. 
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