
Strih na lampu
«Prišlo to len tak. Pár súz a vreckovka omotaná okolo mojej ruky 

ma zaujala svojou trojrozmernosČou. To bol impulz, ktorý som hüadal. 
Skice prišli až neskôr.» Mario Bellini, dizajnér

Text: Mgr. art. Jana Kumorovitzová, ArtD.; Foto: Alessandro Furchino Capria (portrét), Federico Torra © Flos
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rincíp samonosného tie-
nidla nie je êastým rie-
šením dizajnu osvetle-
nia, no nedá sa považovaČ 
ani za zriedkavú výnim-

ku. Ak je základný koncept podporený um-
nou prácou s primárnymi vlastnosČami využi-
tých materiálov, výsledný dizajn má potenciál 
získaČ unikátnu vizuálnu formu, oslobodenú 
od akýchkoüvek manierov.
Idea Maria Belliniho pri tvorbe lampy «Chia-
ra» je unikátna v samotnom prístupe k hmote 
a priestoru. Dizajnér a architekt koncom šesČ-
desiatych rokov vytvoril svietidlo, ktoré svojou 
formou necháva vyniknúČ najelementárnejšie 
vlastnosti využitých materiálov, êím si výsled-
ný produkt zachováva vizuálnu a úžitkovú au-
tenticitu.

Základ tvorí tabuüa nehrdzavejúceho plechu 
s lesklou úpravou, vo svojej hrúbke üahko a pri-
rodzene ohybná. Na dosiahnutie priestorovej 
tvarovej stálosti ju Bellini jednoducho zroloval. 
Okrem fixácie do želaného tvaru vytvoril dosta-
toêne stabilný základ pre umiestnenie tienidla. 
To je súêasČou podstavca. V hornej êasti sa oba 
jeho kraje prekrývajú a umožĀujú tak dosiah-
nuČ uhol náklonu 45° k podstavcu, êím sa sa-
motné svetlo príjemne difúzne rozptýli. Biela 
farba vnútorných plôch pomáha zvyšovaČ jeho 
intenzitu. Tvar tienidla autor prirovnáva k ty-
pickému klobúku mníšok. Toto riešenie záro-
veĀ zodpovedá autorovej preferencii nepriamych 
zdrojov svetla, pretože viditeüná žiarovka podüa 
jeho vyjadrení nie je pre oêi príjemná.
Keóže je svietidlo vytvorené z jedného kusa 
materiálu s výrezmi na konkrétnych miestach, 

v rozloženom tvare môže veümi nápadne pripo-
mínaČ strih. Tento dojem umocĀuje lemovanie 
po celom obvode svietidla, chrániace užívate-
üa pred prípadným poranením na ostrých hra-
nách plechu. 
Vysoká skulpturálna úroveĀ svietidla je jeho 
óalšou silnou stránkou. Zažatá alebo vypnu-
tá, lampa je plnohodnotnou súêasČou priesto-
ru a zachováva si svoj unikátny ráz. —

Vlani sa svietidlo «Chiara», ktoré podüa Belliniho 
geniálneho nápadu vyrábali od roku 1969 talianski 
svetelní špecialisti Flos, doêkalo svojej reedície. Te-
rajšia verzia využíva nové postupy pri rezaní hrán. 
Súêasne pribudol menší stolný variant s rozliênou po-
vrchovou úpravou. Pôvodný leštený hliník dopúĀa aj 
tmavosivá alebo ružovozlatá farba.

Pozemný model lampy «Chiara» (dizajn Mario Belli-
ni, 1969, reedícia 2020) a jeho zmenšená stolná od-
vodenina sú zhotovené zo zrolovanej hliníkovej fólie 
upravenej lemovkou z gumy EPDM. Svetlo zo zdroja 
v záČažovej podstave sa dostáva do priestoru rozptylom 
na odrazových lopatkách klobúka. flos.com

Mario Bellini je významným talianskym dizajnérom 
a architektom. Je osemnásobným držiteüom vplyvné-
ho ocenenia Compasso d’Oro a 25 jeho autorských di-
zajnov je stálou súêasČou expozície Múzea moderného 
umenia MoMA v New Yorku. Od osemdesiatych ro-
kov sa orientuje takmer výhradne na architektonic-
kú tvorbu. Medzi jeho najnovšie diela patrí Terminál 
T3 rímskeho letiska Fiumicino, projekt budovy poly-
technickej školy v Janove êi rozsiahly hotelový a bytový 
komplex na Britských Panenských ostrovoch.

P

ikona chiara.indd   87ikona chiara.indd   87 14. 6. 2021   15:31:1714. 6. 2021   15:31:17


