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Koncern Design Studio na Designbloku 2009 
Tisková zpráva 

 
Koncern Design Studio představí na letošním Designbloku české veřejnosti kolekci 
„Fake it Easy “, kterou s úspěchem vystavilo na mezinárodním veletrhu Salone 
Internazionale del Mobile v Miláně, tentokrát s novou aranžovanou fotografií. 
 
Studio Koncern tímto projektem reaguje na fenomén plagiátorství značek, kopírování 
designu ve všech oborech. V dnešní západní společnosti vzniká urputná snaha tomu 
zabránit. Celá západní civilizace je přitom složena ze znaků, vzorů a vynálezů jiných 
civilizací, které se pracně kopírovaly od středověku. Porcelán se dodnes v angličtině 
nazývá china a i celé 19. století přebralo kompletně arabské vzory.  
My přicházíme s konceptem kolekce určené ke kopírování.  
Vzhledem k tomu, že už i naše designy pro průmyslovou výrobu byly kopírovány neboli 
„fejknuty“, poučili jsme se zpětně o tom, že při kopírovaní se ztrácí původní účel a smysl 
mnoha věcí. Navazujeme na to a celá kolekce „Fake It Easy“ je jakoby již "fejknutá" a 
význam věcí je posunutý. 
Po pořízení originálu této kolekce je pravděpodobné že jí někdo zkopíruje. Na kolekci 
jsou proto čínské znaky a anglické nápisy „Fake of Koncern“ a předpokládáme, že i na 
kopiích bude tento nápis. 
Doufáme, že kolekce bude „fejkována“ v co největším rozsahu a v co nejlepší kvalitě po 
celém světě. 
 
Součástí projektu je jako i v minulých letech fotoperformance  na velkoformátové 
fotografii (7,5x3,5m), která je instalována před expozicí. Tak jako Kristus předával jeho 
poselství svým apoštolům, tak i my na této fotografii předáváme naši kolekci svým 
apoštolům a vysíláme je do světa, aby ji ve jménu designu šířili dál.  
 
O studiu 
Koncern Design studio bylo založeno roku 2000, jeho jádro dnes tvoří designéři Jiří 
Přibyl a Martin Imrich. 
Vedle práce v oblasti průmyslového designu pro české i zahraniční výrobce studio 
realizuje volné nekomerční projekty na hraně designu a současného umění. 
Koncern pravidelně vystavuje od roku 2001 v Čechách i v zahraničí (Salone del Mobile - 
Itálie, Maison et Objet - Francie, Designmai - Německo, Designblok - ČR a další). 
Studio dostalo dvakrát mezinárodní ocenění Red Dot za design dětských autosedaček 
pro hongkongskou firmu Cybex Industrial Ltd. 
 
Kolekce „Fake It Easy“ byla vyrobena ve sklárnách Slovglass  v Poltáru 
(www.slovglass.sk). 
 
adresa expozice:  Superstudio A7 Holešovický pivova r, U Průhonu 13, Praha 7 
6. - 11. října 2009 od 10 do 21 hodin 
Foto kolekce: Filip Šlapal 
Aranžovaná fotografie: Marek Novotný 
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