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CZ Hledání nových výtvarných řešení 
v úzké spolupráci s renomovanými sklář-
skými výtvarníky a interiérovými designé-
ry, aplikace jejich návrhů do průmyslové 
výroby pomocí nejmodernějších výrobních 
technologií ve vlastní moderní sklárně za 
přispění zkušených sklářů, a tak vytváření 
mimořádně hodnotných křišťálových výrobků 
určených náročné spotřebitelské veřejnosti, 
to vše jsou atributy, které využívá ve své 
činnosti společnost Bohemia Machine s.r.o.
Vysoce kvalitní křišťálové sklo broušené do 
dokonalosti na vlastních brousících robotech 
je na světový trh luxusního značkového zboží 
dodáváno pod obchodní známkou BOMMA  
hi-tech crystal. Sortiment je pro rok 2014 
rozšířen o několik nových, současným mód-
ním trendům odpovídajících kolekcí z dílen 
předních evropských designérů, které jsou 
prezentovány v sekci ‚novinky‘ katalogu.
Jsme přesvědčeni, že nejen stávající křišťá-
lové výrobky, které si již našly cestu k našim 
zákazníkům vyhledávajících originalitu, 
kvalitu a kontemporerní užitné vlastnos-
ti, ale i nové kolekce, selektivně vybrané 
z množství návrhů, pomohou zvýšit zájem 
obchodníků a spotřebitelů o český broušený 
křišťál v moderním a precizním provedení.

Jiří Trtík 
ředitel / director

Michal Froněk, Jan Němeček
umělečtí ředitelé / art directors

EN Finding new design solutions in close 
cooperation with renowned glass artists 
and interior designers, implementing their 
designs into industrial production in the own 
state-of-the-art glass factory by means of the 
most advanced production technologies and 
with the help of experienced glass makers to 
create exceptionally valuable crystal products 
and please a demanding consumer public – 
all these are the attributes applied in their 
activities by Bohemia Machine s.r.o.
High quality crystal glass cut to absolute 
perfection on the own glass-cutting robots is 
marketed to the world luxury brand market 
under the brand name BOMMA hi-tech crys-
tal. For 2014, the product line is extended by 
several new trendy series designed by lead-
ing European designers that are presented in 
the “New” section of the catalogue.
It is our conviction that not only the existing 
crystal products that have already found their 
way to our customers preferring genuine-
ness, quality and contemporary performance 
features, but also the new series of products 
handpicked from a lot of designs will boost 
the interest of traders and customers in con-
temporary and meticulous Czech cut crystal.



františek vízner
dots olgoj chorchoj

gem jiří pelcl 

lines olgoj chorchoj

stone jiří pelcl

klasik maxim velčovský

module two thomas jenkins

engineering – m80 × 6 studio koncern design

stellis rony plesl

u jakub pollág

dune mária čulenová

strict dan gonzáles

arabesque eliška kuchtová

engineering – morse 1:50 studio koncern design

solid olgoj chorchoj

3.2.1. jeff miller

nut, bamboo boda horák

v prodeji in production



františek vízner

01

likér / liqueur 
50 ml

10001-52001-050

05

červené víno
red wine 
400 ml
10002-52001-400

08

šampaňské miska
champagne bowl 
200 ml
10001-52001-200

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

02

bílé víno
white wine 
150 ml
10001-52001-150

06

šampaňské fl étna
champagne fl ute 
210 ml
10001-52001-210

09

šampaňské miska
champagne bowl  
230 ml
10002-52001-230

13

karafa / decanter 
1000 ml

40001-52001-219

11

odlivka /HB tumbler 
400 ml

20001-52001-400

10

whisky 
320 ml

20001-52001-320

12

voda /water 
400 ml

20002-52001-400

03

bílé víno
white wine 
220 ml
10001-52001-220

07

šampaňské fl étna
champagne fl ute 
240 ml
10002-52001-240

04

červené víno
red wine 
340 ml
10001-52001-340



01

mísa / bowl
 120 mm 

60008-52001-120

02

mísa / bowl
 205 mm 

60008-52001-205

03

mísa / bowl
 250 mm 

60008-52001-250

04

vázička / bud vase 
  230 mm

80008-53001-230

05

váza / vase 
  280 mm

80008-53001-280

františek vízner

01 02 03 04 05



dots
olgoj chorchoj

01

odlivka
tumbler
200 ml
20003-49001-200

05

červené víno
red wine
240 ml
10003-49001-240

08

likér / liqueur 
40 ml

10003-49001-040

01 02 03 04 05 06 07 08 09

02

voda / water 
300 ml

20003-49001-300

06

bílé víno
white wine 
200 ml
10003-49001-200

09

karafa / decanter 
1000 ml

40003-49001-215

dekor / decor

dots

03

whisky
250 ml

20003-49001- 250

07

šampaňské miska
champagne bowl
190 ml
10003-49001-190

04

šampaňské fl étna
champagne fl ute
150 ml
10003-49001-150

GOOD DESIGN AWARD 2012
granted by The Chicago Athenaeum / Europe: 
Museum of Architecture and Design and The European
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies



gem
jiří pelcl

01

whisky
180 ml

20036-49028-180

04

bílé víno
white wine
220 ml
10036-49028-220

01 02 03 04 05 06

02

voda / water 
270 ml

20036-49028-270

05

šampaňské
champagne
210 ml
10036-49028-210

06

láhev/ bottle
1120 ml

40036-49028-112  

03

červené víno
red wine
230 ml
10036-49028-230



04

bílé víno
white wine 
200 ml
10003-49002-200

08

mísa / bowl
  255 mm

60003-49002-255

lines 
olgoj chorchoj

01

voda / water
300 ml
 
20003-49002-300

06

váza / vase
  255 mm

80003-49002-255

01 02 03 04 05 06 07 08

02

šampaňské fl étna
champagne fl ute
150 ml
10003-49002-150

03

červené víno
red wine 
240 ml
10003-49002-240

07

váza / vase
  305 mm

80003-49002-305

05

karafa / carafe 
800 ml

40003-49002-080



stone 
jiří pelcl

01

whisky 
340 ml

20006-49006-340

01 02 03 04 05 06

02

voda / water 
370 ml

20006-49006-370

04

bílé víno
white wine 
400 ml
10006-49006-400

05 

šampaňské fl étna 
champagne fl ute 
200 ml
10006-49006-200

06

láhev se zátkou
bottle with stopper 
1000 ml
40006-49006-100

03

červené víno
red wine 
390 ml
10006-49006-390



klasik 
maxim velčovský

01

likér / liqueur
65 ml

10009-49010-065

04

bílé víno 
white wine 
210 ml

10009-49011-210

01 02 03 04 05 06

02

koňak / cognac 
250 ml

10009-49013-250

05

červené víno
red wine 
300 ml

10009-49012-300

06

šampaňské fl étna
champagne fl ute 
160 ml

10009-49009-160

03

šampaňské miska 
champagne bowl 
180 ml
10009-49014-180



01

whisky 
360 ml

20007-49008-360

01 02

02

láhev na whisky
whisky decanter 
900 ml 
40007-49008-090

module two 
thomas jenkins



engineering–m80 × 6 
studio koncern design

01

whisky 
320 ml

20012-49007-320

01 02 03

02

voda / water 
350 ml

20012-49007-350

03

láhev na whisky
whisky bottle 
650 ml
40012-49007-650



stellis 
rony plesl

01

sherry 
220 ml

10031-52024-220

05 

bílé víno
white wine 
420 ml
10031-52024-420

08 

medium grappa 
140 ml

20031-52024-140

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

02 

voda / water 
460 ml

10031-52024-460

06 

šampaňské
champagne 
320 ml
10031-52024-320

09

vodka 
230 ml

20031-52024-230

10

whisky 
350 ml

20031-52024-350

11 

miska
small bowl

 100 mm
60031-52024-100

12 

miska
small bowl

 115 mm
60031-52024-115

03 

cinzano 
430 ml

10031-52024-430

07 

small grappa
70 ml

20031-52024-070

04
 
červené víno
red wine 
610 ml
10031-52024-610



06

miska / small bowl
 120 mm

60U29-52026-120

05

mísa / bowl
 255 mm

60U29-52026-255

03

karafa / carafe
900 ml

40U29-52026-090

02

voda / water 
370 ml

20U29-52026-370

04

váza / vase
  245 mm

80U29-52026-245

u 
jakub pollág

01 02 03 04 05 06

01

voda / water 
250 ml

20U29-52026-250



dune 
mária čulenová

01

voda / water
300 ml

20005-49005-300

04

velká mísa
large bowl

 300 mm 
60005-49005-300

01 02 03 04 05 06

02

džbán / jug
1500 ml

30005-49005-150

06

dóza
covered box

 120 mm 
50005-49005-120

05

malá mísa
small bowl

 120 mm 
60005-49005-120

03

váza / vase
  290 mm

80005-49005-290



strict 
dan gonzáles

01 02 03 04

01

voda / water
370 ml

20030-49026-370

02

voda / water
450 ml

20030-49026-450

03

červené víno
red wine 
350 ml
10030-49026-350

04

láhev / bottle
1400 ml

40030-49026-140



arabesque
eliška kuchtová

01 02

01

voda / water 
250 ml

20028-03080-250

02

karafa / carafe 
1500 ml

40028-03080-150

engineering–morse 1:50 
studio koncern
design

01

01

šampaňské fl étna 
champagne fl ute 
230 ml
11024-49027-230

02

ledák / ice cooler
  240 mm

80024-49027-240

02



02

váza / vase
  620 mm

80053-03083-620

solid
studio olgoj chorchoj

01 02 03

01

nástolec / centerpiece
 445 mm

60053-03083-445

03

mísa / bowl
 450 mm

60053-03083-450

03

small decanter
500 ml

40060-49029-025 

02

HB tumbler
400 ml

20060-49029-400

04

large decanter 
1000 ml

40060-49029-040

3.2.1.
jeff miller
 

01 02 03 04

01

OF tumbler
200 ml

20060-49029-200

North American Retailers/Trade:
Please contact Kenneth Schiller
e-mail: kenneth@kontextur.com

www.kontextur.com
T: +1.917.558.6126
F: +1.917.210.3000



02 bamboo

stolní lampa 
table lamp

  600 mm

90061-03082-600

nut, bamboo
boda horák

01 02

01 nut

stolní lampa 
table lamp

  340 mm

90061-03082-340



novinky new release 

icebreaker iskos – berlin

engineering–splined shaft studio koncern design

glass mount arik levy art & design studio

CZ Je nám velkou ctí, že se do rodiny 
sklářských výtvarníků a designérů, kteří 
s námi úzce spolupracují již po řadu let, 
zapojili v letošním roce i další umělci, jejichž 
přínos pro zvýšení atraktivnosti značky 
BOMMA bude bezpochyby velký. Poprvé 
uvádíme na trh kolekci váz a mís GLASS 
MOUNT v kombinaci křišťál – dřevo od 
Arika Levyho, symbolizující úzkou vazbu 
obou materiálů pro vznik ručně tvarovaného 
křišťálového díla. Umění a mimořádná scho-
pnost našich techniků přimět vlastní sofi s-
tikované roboty vybrousit i ten nejnáročnější 
dekor jsou demonstrovány na barové 
kolekci ICEBREAKER dánského výtvarníka 
Borise Berlina. Známý český designér Jakub 
Berdych zase využívá ve svém výtvarném 
pojetí průzračně čirou křišťálovou hmotu k vy-
modelování siluety hory Říp, posvátné ikony 
české země, ve dně masivní vázy a mísy.
Při volbě nových kolekcí a jejich zavádění 
na trh dáváme umělcům zcela volný prostor 
pro jejich diferenciované výtvarné přístupy 
a individuální práci s tak fascinující hmotou, 
jako je utavené, vysoce kvalitní křišťálové 
sklo. Tvarová i dekorová různorodost kole-
kcí BOMMA tak nachází uplatnění napříč 
náročnou spotřebitelskou poptávkou.

EN We feel honoured that this year the 
family of glass artists and designers who 
have been closely cooperating with us for 
many years is extended by artists whose 
contribution to enhancing the appeal of 
the BOMMA brand will undoubtedly be far 
reaching. Introduced for the fi rst time to 
the market is a series of vases and bowls 
GLASS MOUNT combining crystal glass and 
wood by Arik Levy to symbolize the close 
link between the two materials for the crea-
tion of a manually shaped crystal work. The 
craftsmanship and extraordinary capability 
of our technicians to cause that the sophisti-
cated robots cut even the most challenging 
ornaments is demonstrated on the bar series 
ICEBREAKER designed by Danish designer 
Boris Berlin. Moreover, Jakub Berdych, 
a famous Czech designer, used a pellucid 
crystal matter to sculpt a silhouette of the Říp 
Mountain, a sacred icon of the Czech lands, 
and placed it on the bottom of a massive 
vase and bowl.
When selecting new product lines and in-
troducing them to the market, the artists are 
given absolute liberty to apply their diversi-
fi ed artistic approaches and individual ways 
of dealing with such a fascinating matter as 
high quality molten crystal glass. Thus, the 
shape and ornament diversity of BOMMA 
product lines fi nd their place across the dis-
cerning customer demand.



03

karafa na vodu
water carafe
500 ml
40056-49031-050 

03

DOF whisky tumbler
350 ml

20098-49035-350

02

voda / water
200 ml

20056-49031-200

02

OF whisky tumbler
280 ml

20098-49035-280

04

láhev se zátkou
bottle with stopper
440 ml
40056-49031-044

04

HB tumbler 
400 ml

20098-49035-400

05

whisky decanter 
1200 ml

40098-49035-120

engineering–splined shaft
studio koncern design
 

01 02 03 04

01

absint / absinth
50 ml

20056-49031-050

01

shot glass 80 ml
80 ml

20098-49035-080

icebreaker
iskos – berlin

01 02 03 04 05



02

mísa / bowl
 300 mm

60094-49034-300

glass mount
arik levy art & design studio 

01 02 03

01

mísa / bowl
 365 mm

60094-49034-365

03

váza / vase
  290 mm

80094-49034-290 



na vyžádání on request

patriot jakub berdych

pharos jiří pelcl

vratislav šotola vratislav šotola



patriot
jakub berdych

01 02 03

01

votivní svícen / votive
  70 mm

90089-49033-070

02

mísa / bowl
 255 mm

60089-49033-255

03 

váza / vase
  300 mm

80089-49033-300

pharos
jiří pelcl

01

01

váza/vase
  322 mm

80064-03081-322



vratislav šotola

01 02

01

váza / vase
  240

80013-00000-240

Váza byla navržena pro světovou 
výstavu v Montrealu v roce 1967.
Vase designed for World Exhibition 
in Montreal in 1967.

02

váza / vase
  355

80013-00000-355



CZ Studoval na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze v ateliéru skla, glyptiky 
a užité plastiky (prof. Karel Štipl, doc. Václav 
Plátek). Zabývá se ateliérovou tvorbou brusem 
tvarovaných skleněných objektů, patří k leg-
endám českého sklářství. Jeho práce je od 
60. letech široce přijímaná nejen ve výrobě, 
ale i obchodě. Roku 1977 František Vízner 
opustil průmysl a začal se plně věnovat práci 
ve svém ateliéru; jeho broušené objekty nelze 
vnímat jako užitkové předměty, ale jako 
svébytná sochařská díla ovlivněná vztahem 
k architektuře. Je zastoupen ve sbírkách Národ-
ní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze, Metropolitního muzea umění 
v New Yorku, v Národním muzeu moderního 
umění v Tokiu, Victoria & Albert muzeu 
v Londýně, v Muzeu dekorativního umění 
v Paříži, Sklářském muzeu v Corningu, USA 
a v dalších veřejných a soukromých sbírkách.
EN František Vízner studied at the Academy 
of Arts, Architecture and Design in the work-
shop of glass, glyptic art, and applied sculp-
ture (under prof. Karel Štipl and doc. Václav 
Plátek). He creates glass objects by shaping 
them through cutting. He is one of the legends 
of Czech glassmaking. Since 1960s, his work is 
widely recognized not only with the manufac-
turers but also in the business sector. In 1977, 
František Vízner left the industry and started 
to devote his time fully to the studio design; 
his cut-glass objects cannot be perceived as 
items of every-day use, but unique sculptures 
infl uenced by architecture. His work is repre-
sented in the collection of the Prague National 
Gallery, Museum of Decorative Arts in Prague, 
Metropolitan Museum in New York, National 
Museum of Modern Art in Tokio, Victoria & Al-
bert Museum in London, Museum of Decorative 
Arts in Paris, Glass Museum in Corning, USA 
and many other public and private collections. 

františek vízner studio olgoj chorchoj 
michal froněk 
jan němeček 

CZ „Navrhování věcí a práce s prostorem
 jsou vzrušující. Je to hledání optimálních 
tvarů, materiálů a technologií ve vztahu 
k funkci.“ Ateliér Jiřího Pelcla patří k předním 
designérským studiím v České republice. 
Jiří Pelcl přednáší na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze, v letech 2002–2005 zde 
působil jako rektor. Vedle praktické činnosti se 
zabývá teorií designu, publikuje a pohostinsky 
přednáší na domácích a zahraničních vysokých 
školách. Realizoval řadu interiérů prestižních 
objektů a získal mnoho mezinárodních ocenění. 
EN „It is exciting to design things and work 
with space. It means looking for optimal 
shapes, materials, and technologies in relation 
to function.“ Jiří Pelcl’s studio is among the 
leading design studios in the Czech Republic. 
Professor Architect Jiří Pelcl teaches at the 
Academy of Arts, Architecture and Design in 
Prague, where he was the chancellor in 2002-
2005. Besides practical activities he deals with 
the theory of design, he publishes texts and as 
a guest he lectures at both domestic and for-
eign schools. He has created a lot of interiors of 
prestigious buildings. His work is represented 
in the collections of many design museums.

jiří pelcl

CZ Studio založili v roce 1990 Michal Froněk 
a Jan Němeček ještě v průběhu studia na 
pražské Vysoké škole umělecko průmyslové. Od 
té doby se zabývají průmys lovým designem, 
designem nábytku, archi  te kturou a interiéry. 
V průběhu let získali několikrát čestné uznání 
Grand Prix Obce architektů a cenu Interiér roku. 
Vystavují často doma i v zahraničí - například 
v galerii Moss, Radio House a Totem v New Yor-
ku, Vessel v Londýně, pravidelně v rámci veletr-
hu Salone del Mobile v Miláně, jsou zastoupeni 
v soukromých sbírkách i významných muzeích, 
například UPM v Praze, Moravském muzeu 
v Brně nebo Metropolitním muzeu v New Yor-
ku. Jejich práce jsou publikovány v tuzemských 
i zahraničních odborných časopisech. Oba ve-
dou ateliér Designu výrobků na pražské VŠUP. 
EN The studio was founded in 1990 by Michal 
Froněk and Jan Němeček during their studies at 
the Academy of Arts, Architecture and Design 
in Prague. Since fi nishing their studies, they 
have been involved in industrial design, design 
of furniture, architecture and interiors. They 
received several awards in the past - Grand Prix 
of the Architects’ Union and the Interior of the 
Year award. They often exhibit at home and 
abroad – for example in gallery Moss, Radio 
House and Totem in New York, Vessel in Lon-
don, and regularly at the Salone del Mobile in 
Milan. Their work is a part of private collections 
as well as collections of signifi cant museums – 
Museum of Decorative Arts in Prague, Museum 
of Moravia in Brno or the Metropolitan Mu-
seum in N. Y. Their work is published in Czech 
and foreign designer magazines. Both design-
ers lead the workshop of design products at 
the Prague Academy of Arts, Architecture and 
Design.

CZ Absolvoval na Vysoké škole uměle cko-
průmyslové v Praze ateliér užité malby a skla 
prof. Josefa Kaplického, byl výtvarníkem 
technicko-výtvarného střediska n. p. Borské 
sklo v Novém Boru (1958 – 1962). Sklo Vrati-
slava Šotoly tvořilo součást prestižních kole-
kcí, které reprezentovaly Československo na 
mezinárodních výstavách včetně EXPO 1958 
v Bruselu a v Montrealu 1967, expozici Glass 
1959 v americkém Sklářském muzeu v Corn-
ingu, kde byly jeho práce za uplynulých padesát 
let ve výběru světové produkce uměleckého 
skla. Jeho průmyslové návrhy získaly několikrát 
prestižní ocenění za design. Práce Vratislava 
Šotoly jsou vystaveny ve stálé expozici mod-
erního a současného umění v Národní galerii 
v Praze, Veletržním paláci. Je zastoupen v řadě 
uměleckých sbírek.

Vratislav Šotola se bohužel uvedení této 
kolekce nedožil, zemřel v lednu 2010.

EN He studied in the workshop of applied 
art and glass under prof. Josef Kaplicky at the 
Academy of Arts, Architecture and Design. He 
became one of the artists at the technical and 
art centre of the state enterprise Borské sklo in 
Nový Bor (1958 – 1962). The glassware designed 
by Vratislav Šotola was a part of some of the 
most prestigious exhibitions which represented 
the former Czechoslovakia at international 
shows including EXPO 1958 in Brussels and 
in Montreal 1967, exhibition Glass 1959 in the 
American Corning Museum of Glass - his work 
has been included in many glassware collec-
tions around the world for the last fi fty years. 
His industrial designs received several prestig-
ious awards for design. The work of Vratislav 
Šotola is also a part of the permanent exhibi-
tion of modern and contemporary art in the 
Prague National Gallery in Veletržní palác. His 
work is represented in a number of other art 
collections. 

Unfortunately, Mr Šotola has not lived to see 
the launch of this collection. He passed away in 
January in 2010.

vratislav šotola



CZ Studio Koncern Design vzniklo v roce 
2000 a jeho základ tvoří dvojice designérů Jiří 
Přibyl a Martin Imrich. Zabývá se designem 
průmyslových výrobků pro mezi národní 
společnosti i české výrobce. Pracuje v obo-
rech nábytku, automobilového průmyslu, 
osvětlovacích těles, reklamních předmětů, 
textilních výrobků až po design skla. Koncep-
tuální přístup, se kterým studio realizuje volné 
nekomerční projekty, se promítá i do práce 
na komerčních projektech. Záměrně se neza-
bývá jednotnou stylistickou linií, která by byla 
jednotící pro všechny projekty, ale klade důraz 
na ucelenost konceptu každého jednotlivého 
projektu. Studio Koncern získalo prestižní red 
dot award (2008, 2009)
EN Studio Koncern Design was founded in 
2000 by two designers Jiří Přibyl and Martin Im-
rich. They create design of consumer products 
for Czech as well as global manufacturers. They 
work with furniture, car accessories, lighting 
fi xtures, promotional products, textile products 
and last but not least glass design. Their con-
ceptual approach employed in non-commercial 
projects is also refl ected in their commercial 
work. They don’t follow any stylistic line com-
mon for all projects but rather focus on con-
ceptual integrity of every single project. Studio 
Koncern received the prestigious red dot award 
(2008, 2009)

CZ Absolvent VŠUP v Praze Maxim Velčovský 
(1976) se zabývá designem produktů a vztahem 
k jejich prostředí. V roce 2002 se stal spolu-
zakladatelem Qubus design studia. Jeho tvorba 
je charakteristická specifi ckou prací s kontex-
tem, Velčovský často dává starým předmětům 
nový smysl, tento proces nazývá „restartová-
ním“. Zúčastnil se desítek výstav a jeho práce 
jsou zařazeny například ve sbírkách Umělecko-
průmyslového musea v Praze, Victoria & Albert 
museum v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mni-
chově či Mudac v Lausanne. Za svou tvorbu 
dostal v roce 2007 ocenění Designér roku.
EN Graduate of the AAAD in Prague, Maxim 
Velčovský focuses on the design of products 
and their relationship to their surroundings. In 
2002 he co-founded the Qubus design studio. 
His designs are characterised by particular 
concept work, Velčovský often gives old objects 
a new sense, and he calls this process ‘restart-
ing’. He has taken part in dozens of exhibitions 
and his work is included in, e.g. the collections 
of the Museum of Decorative Arts in Prague, 
the Victoria & Albert Museum in London, the 
Neue Pinakothek in Munich or the Mudac in 
Lausanne. He won the Designer of the Year 
award for his work in 2007.

studio koncern design
martin imrich
jiří přibyl

maxim velčovský

CZ Studoval na SUPŠ sklářské v Železném 
Brodě (1980–1984) a na pražské Vysoké škole 
umělecko-průmyslové (1984 – 1990). V letech 
1991 – 1999 učil na sklářské škole v Železném 
Brodě. Věnuje se tvorbě unikátních foukaných 
a tavených skleněných objektů a plastik. Má za 
sebou řadu výstav doma i v zahraničí, výtvarně 
spolupracoval s proslulou sklárnou BAG – 
Barovier & Toso v italském Muranu. Získal cel-
kem čtyři ceny za design (nápojové sklo), zabývá 
se také interiérovým designem (Sushi Point 
– palác Myslbek, restaurant Zoom – Kongresové 
centrum, restaurace 
Bellevue – u Karlových lázní).
EN He studied at the Specialised College 
for Glassmaking in Železný Brod (1980 – 1984) 
and at the Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague (1984–1990). In the period of 
1991 – 1999, he lectured at the Specialised Col-
lege for Glassmaking in Železný Brod. He cre-
ates designs of unique hand-blown and melted 
glass objects and sculptures. He had a number 
of exhibitions at home as well as abroad; he 
collaborated with the famous glass manufac-
turer BAG – Barovier & Toso which is based 
in Muran in Italy. He received four awards for 
design (drinking glass), he also does interior 
design (Sushi Point – Palác Myslbek, Restaurant 
Zoom – Kongresové centrum, Restaurace Bel-
levue – Karlovy lázně). 

rony plesl 

CZ Thomas je britský designér pracující v nor-
ském Oslu. Vystudoval průmyslový design na 
South Bank University v Londýně, od roku 2008 
má vlastní studio Jenk. Ve své tvorbě se snaží 
kombinovat tradiční řemeslo se současnými 
technologiemi a materiály.
EN Thomas is a British designer now based 
in Oslo, Norway. He has been working as an 
independant designer since starting his own 
studio, Jenk, in 2008. Thomas strives to create 
value by combining traditional craft with the 
best of today’s manufacturing techniques and 
materials; Idealistic yet pragmatic designs. 
Playful yet functional objects.

thomas jenkins



CZ Daniel Gonzalez je student Vysoké školy 
umělecko-průmyslové v Praze, Ateliér desig-
nu výrobků pod vedením designérů Michala 
Froňka a Jana Němečka. V roce 2009 společně 
s Tomášem Vargou založil studio MÜTANTA, 
které se zabývá produktovým designem, grafi c-
kým designem a webdesignem.
EN Daniel Gonzalez studies at the Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague, 
Studio of Product Design headed by designers
Michal Froněk and Jan Němeček. In 2009, he 
founded with Tomáš Varga the MÜTANTA 
studio, which is concerned with product design, 
graphic design and web design.

CZ Po ukončení studia architektury a designu 
na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze 
v roce 1980, Boda Horák spoluzakládá v roce 
1987 legendární designerskou skupinu ATIKA, 
která se záhy zařazuje mezi hlavní evropský 
postmoderní proud 80tých let. V roce 2012 uvá-
dí nový projekt M.O.M. „moje objektové múzy“ 
v kterém prezentuje novou řadu osvětlovacích 
skleněných interiérových předmětů. Účastní se 
prestižních autorských i společných výstav v ga-
leriích jako Dadriade Roma, Moss Gallery New 
York, Limn San Francisco, atd.. Jeho díla jsou 
dražena v uměleckých aukčních síních – Chris-
tie’s New York, zastoupena v muzeích a soukro-
mých uměleckých sbírkách a publikována doma 
i v zahraničí.

CZ Jeff Miller je přední americký průmyslový 
designér, který získal mezinárodní uznání díky 
svému inovativnímu a osobitému výtvarnému 
stylu. Od roku 2011 Jeff působí u společnosti 
Poppin jako Vice President designu, kde vede 
tým nadaných výtvarníků věnujícího se vývoji 
tvarově čistých, vtipných, barevných předmě-
tů pro použití v kancelářích. Před nástupem 
k Poppin, Jeff pracoval na řadě produktů pro 
přední společnosti, včetně Bosch, Cerruti Baleri, 
Herman Miller, Itoki, Panasonic, Samsung 
a Apple.

CZ Studuje v Ateliéru designu oděvu a obu-
vi (pod vedením Liběny Rochové a Pavla Ivan-
čice) na pražské VŠUP, kde také absolvovala 
studijní stáž v Ateliéru produktového designu 
(Michal Froněk, Jan Němeček). Společně s dal-
šími studenty VŠUP se účastnila výstav u nás 
i za hra  ničí (např. Salone Internazionale del 
Mobile v Miláně a Design Tide v Tokiu). Věnuje 
se především designu bot. Pod vlastní značkou 
Cutulum navrhuje boty pro dámy i pro pány, 
které vyrábí ve spolupráci s českými výrobci 
obuvi (Flexiko, Essi).
EN She studies in the Studio of Fashion and 
Footwear Design (lead by Liběna Rochová and 
Pavel Ivančic) at the Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague, where she also 
took a study internship in the Product Design 
Studio (Michal Froněk, Jan Němeček). Together 
with other AAAP students, she participated in 
exhibitions in the Czech Republic and abroad 
(e.g. Salone Internazionale del Mobile in Milan 
and Design Tide in Tokyo). She specializes in 
footwear design. Under her own brand Cutu-
lum, she designs shoes for men and women, 
manufactured in cooperation with Czech foot-
wear producers (Flexiko, Essi). 

CZ Jakub Pollág je v současné době stu-
dentem Ateliéru produktového designu na 
pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, 
který vede dvojice Jan Němeček a Michal 
Froněk. Před tím studoval na Slovenské 
technické univerzitě v Bratislavě. Během 
studií v Praze založil se spolužákem Václavem 
Mlynářem studio deFORM, které se s úspěchem 
prezentovalo na Designbloku 2011. Za krátkou 
dobu existence studia designéři navrhli tři kole-
kce svítidel a konceptuálni kolekci mís a váz. 
Studio, založené v roce 2011, se orientuje na 
široké spektrum realizací na poli produktového 
designu, designu nábytku, grafi ckého designu 
i výstavního designu. 
EN Jakub Pollág currently studies in the 
Product Design Studio at the Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague, led by Jan 
Němeček and Michal Froněk. He had previously 
studied at the Slovak University of Technology 
in Bratislava. During his studies in Prague, he 
founded the deFORM studio together with his 
schoolmate Václav Mlynář, which successfully 
presented itself at Designblok 2011. Within the 
studio’s short existence, the designers have 
come with three collections of light fi xtures and 
a conceptual collection of bowls and vases. Es-
tablished in 2011, the studio focuses on a wide 
range of realisations in the fi eld of product and 
furniture design, graphic design and exhibition 
design. 

daniel gonzáles

boda horák

jeff miller

eliška kuchtovájakub pollág

CZ Vystudovala Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze (2002 – 2008). V roce 2004 
společně s Janou Růžičkovou založila studio 
Supro, které se zabývá produktovým designem, 
designem nábytku, veřejnými i soukromými 
interiéry a výstavnictvím. „V mé tvorbě je dů-
ležité brát ohled na potřeby běžného života lidí. 
Hledám vodítka a inspiraci pro navrhování oby-
čejných předmětů neobyčejným způsobem,“ 
říká o své práci Mária. 
EN She studied the Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague (2002 – 2008). In 
2004, she founded studio supro together with 
Jana Růžičková. The studio is involved in the 
design of products, furniture, public and private 
interiors and exhibitions. „When creating 
designs, it is important to take into account 
the requirements of every-day life. I look for 
guidance and inspiration which help me design 
every-day items in an unusual way.,“ says 
Mária about her work. 

mária čulenová

EN After completing his studies at the Acad-
emy of Arts, Architecture and Design in Prague 
in 1980, Boha Horak was one of the co-founders 
of the legendary group of designers “ATIKA” 
that soon joined the European post-modernist 
mainstream of the 1980s. In 2012, he started 
a new project named M.O.M. “my object 
muses”presenting a new line of interior light-
ing glass objects. He has been participating in 
prestigious one-artist and collective exhibitions 
in renowned galleries – Dadriade in Rome, the 
Moss Gallery in New York, the Limn Gallery in 
San Francisco, etc.. His works are auctioned 
in fi ne art auction houses such as Christie’s in 
New York, exhibited in museums, owned by 
private collectors and regularly published in his 
home country and abroad.

EN Jeff Miller is a leading American indus-
trial designer who has received international 
acclaim for his innovative, distinctive style. In 
2011, Jeff joined Poppin as the Vice President 
of Design where he leads a growing team 
dedicated to developing clean, clever and 
colorful products for the offi ce. Prior to joining 
Poppin, Jeff has worked on a variety of prod-
ucts for leading companies including Bosch, 
Cerruti Baleri, Herman Miller, Itoki, Panasonic, 
Samsung and Apple.



CZ Jakub Berdych *1971, jako spoluzaklada-
tel jednoho z nejpopulárnějších českých sou-
časných designových studií Qubus, se od jeho 
vzniku v roce 2002, věnuje především koncep-
tuální tvorbě v tradičních českých materiálech 
jako je sklo a porcelán. Jeho velkou zásluhou je 
přesah značky za hranice Čech a vznik celé řady 
prací, ucelených kolekcí a produktů, dnes již 
tak signifi kantních pro jeho tvorbu. Jeho práce 
můžete najit v českých, ale i světových galeriích 
např. Moss Gallery New York nebo Mint Gallery 
London a další. Kromě konceptuálního a pro-
duktového designu se věnuje realizacím v ob-
lasti interiéru, architektury a volného umění. Od 
roku 2008 je uměleckým ředitelem galerijního 
obchodu Dox by Qubus, který se nachází v pro-
storách galerie současného umění Dox v Praze 
a nabízí vedle zvučných jmen a mezinárodních 
značek, také ucelený výběr současného českého 
designu a užitého umění.
EN As a co-founder of Qubus, one of the 
most popular contemporary Czech design stu-
dios, Jakub Berdych *1971 has, since its origin 
in 2002, been engaged mainly in conceptual art 
using traditional Czech materials such as glass 
and porcelain. To him belongs the credit of 
making the brand surpassing the boundaries of 
the Czech Republic and giving rise to numer-
ous works, comprehensive series and products, 
now so signifi cant for his work. His works can 
be seen in Czech, but also world-famous gal-
leries, e.g. the Moss Gallery, New York, or the 
Mint Gallery, London, and others. In addition to 
conceptual and product design Jakub Berdych 
devotes his time to interior design, architec-
ture and free art. Since 2008 he has been an 
art director of Dox by Qubus – a gallery store 
located in the gallery of contemporary art Dox 
in Prague that offers, besides renowned names 
and international brands, a comprehensive 
selection of contemporary Czech design and 
applied art.

CZ ISKOS – BERLIN je studio se sídlem 
v Kodani, založené v roce 2010 dvojicí desig-
nérů Borisem Berlinem & Aleksejem Iskosem. 
Jejich tvorba zahrnuje široké spektrum designu 
od produktového a nábytkového po grafi cký 
a interiérový design. Jejich spolupráce nicméně 
začala mnohem dříve – ve studiu KOMPLOT De-
sign, kde byl Boris Berlin zakládajícím členem 
a jedním ze dvou partnerů a Aleksej zde více 
než 11 let působil jako asistent. 
Charakteristickým znakem jejich návrhů je sna-
ha pochopit a odhalit sémantický obsah před-
mětu jejich tvorby, vlastnosti a duši použitých 
materiálů při využití nečekaných inovativních 
výrobních metod. 
Návrhy vzniklé v původním studiu KOMPLOT 
a posléze ve formaci ISKOS – BERLIN jsou 
trvale oceňovány řadou národních i mezinárod-
ních cen. Jejich tvorbu s hrdostí představují ve 
svých sbírkách muzea designu po celém světě, 
kromě jiných: Design Museum Denmark, Die 
Neue Sammlung – The International Design 
Museum Munich, Museum of Modern Art, New 
York, atd. 
EN ISKOS – BERLIN is a Copenhagen based 
studio founded in 2010 by design duo Boris 
Berlin & Aleksej Iskos. Their activities cover 
a broad specter of design fi elds from product 
and furniture design to graphic, exhibition 
and interior design. Though their cooperation 
started much earlier – in KOMPLOT Design, 
where Boris Berlin was a co-founder and one of 
two partners and Aleksej was imployed as an 
assistant for more than 11 years. 
One of the characteristic features of their de-
sign is the attempt to understand and disclose 
the semantic content of object of their design 
and properties and soul of the material it is 
made of by an unexpected twist and innovation 
of production techniques. 
The products designed fi rst within KOMPLOT 
and then in ISKOS – BERLIN are awarded by 
numerous national and international Design 
Awards and are represented in collections of 
several design museums around the world, 
among them: Design Museum Denmark, Die 
Neue Sammlung - The International Design 
Museum Munich, Museum of Modern Art, New 
York, etc.

jakub berdych iskos – berlin

CZ „Tvorba je nekonečná síla“ říká Arik Levy 
(1963). Umělec, technik, fotograf, designér. Le-
vyho dovednosti přesahují hranice jednotlivých 
oborů, jeho práci s hrdostí představují prestižní 
galerie a muzea na celém světě. Nejznámější je 
díky svému sochařskému umění – jeho pozoru-
hodná série Rocks, instalace, limitované edice 
a návrhy, Levy přesto intenzivně vnímá, že ‚Svět 
je o lidech, ne o objektech’. Původem z Izraele, 
po první účasti na sochařské výstavě v Tel-
-Avivu v roce 1986 se Arik Levy přestěhoval do 
Evropy a v současné době tvoří ve svém studiu 
v Paříži. Následovala studia na Art Center Euro-
pe ve Švýcarsku, kde získal v roce 1991 diplom 
v průmyslovém designu. 
Nadále rozvíjel i další stránky svého talentu. 
Sám sebe nyní chápe zejména jako ‚vnímavého’ 
umělce. Arik Levy svým uměním trvale přispívá 
k rozvoji našeho společenského prostředí, jeho 
práce zahrnují sochy a objekty ve veřejném 
prostoru, stejně jako ucelená prostředí, která 
lze využít různými způsoby. „Život je systémem 
znaků a symbolů, kde nic není takové, jak vypa-
dá“, říká Arik Levy. 
EN “Creation is an uncontrolled muscle” 
according to Arik Levy (born 1963). Artist, 
technician, photographer, designer, video art-
ist, Levy’s skills are multi-disciplinary and his 
work can be seen in prestigious galleries and 
museums worldwide. Best known publicly for 
his sculptures – such as his signature Rock 
pieces –, his installations, limited editions and 
design, Levy nevertheless feels ‘The world is 
about people, not objects’. Hailing originally 
from Israel and moving to Europe after his fi rst 
participation in a group sculpture exhibition in 
Tel-Aviv in 1986, Levy currently works in his stu-
dio in Paris. Following studies at the Art Center 
Europe in Switzerland he gained a distinction in 
Industrial Design in 1991.
Considering himself now more of a ‘feel-
ing’ artist, Arik Levy continues to contribute 
substantially to our interior and exterior milieu, 
his work including public sculpture, as well as 
complete environments that can be adapted 
for multi use. “Life is a system of signs and 
symbols,” he says, “where nothing is quite as 
it seems.”

arik levy
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