
 

 

FENO
 
Ikea je z
k přirozen
prosazov
symbolick
jmen u ka
než vizuá
celkovou 
mládí-leh
známého
slovy: „Já
 
 

OMÉN IK
značkou sever
ným materiálů
at také plasty
kou protiváhu 
aždého výrob
álně podobná
firemní filoso
kost-vtip-ekolo

o českého div
á sem chodím 

A

Gun

MUZEUM U

KEA  
rského stylu 
ům, mezi nim

y, jako nezbytn
okázalému lu

bku) a její styl
á produkce jin
ofií komplexně
ogie, což jsou
adelního režis
místo do lesa

Anne Nilsson: s

nel Sahlin: sk

UMĚNÍ A DESIGNU 

moderního in
miž hraje výz
ná součást m

uxusu. Pro Ike
 se stal postu
ných značek. 
ě pronikající v
u konstanty p
séra Petra Lé

a.“  

sklenice DIOD

klenice FABUL

BENEŠOV – SBÍRK

1 

nteriéru, který 
znamnou roli
oderního des

eu tvoří design
upně multikult

Je to tím, ž
šechny vrstvy
řitažlivé nejen
ébla, který ča

 

 

 
D, 1. desetiletí 

 

 
LÖS, 1. desetil

 

KA DESIGNU – FENO

se vyznačuje
 dřevo. V jej
ignu neboť um

néři z celého s
turním. Přesto
že manažerům
y image. Dala
n pro mladou 
asto chodil do

í 21. století; ru

letí 21. století;

OMÉN IKEA 

e příklonem k
ím sortiment
možňují snadn
světa (přednos
o přitahuje po
m Ikey se po
a by se stručn

generaci. Do
o obchodního 

 

 

uční výroba, sk

 

; ruční výroba

ke tvarové stř
u se postupn
né tvarování a
stí je zveřejňo
zornost veřejn

odařilo oslovit 
ně charakterizo
obře to vystihu

domu Ikea p

klo 

, sklo 

řídmosti a 
ně začaly 
a vytvářejí 
vání jejich 
nosti více, 

veřejnost 
ovat slovy 
uje i výrok 
pookřát se 



 

 

nez

C. Öjersta

S. Sun

MUZEUM U

známý autor: v

am / C. Martin

ndling / S. Edh

UMĚNÍ A DESIGNU 

vázy BESTOD

n / M. Elebäck

holm / L. Ullen

BENEŠOV – SBÍRK

2 

 
DD, 1. desetile

 

 
k: korbel na piv

 

 
nius: hrnek GO

KA DESIGNU – FENO

etí 21. století; r

vo MJÖD, 1. d

ODTA, 1. dese

OMÉN IKEA 

 

ruční výroba, 

 

desetiletí 21. s

 

etiletí 21. stole

sklo 

století, sklo 

etí, sklo 



 

 

Susan P

MUZEUM U

Johanna Jel

Carl-Gustaf J

Pryke: šálek s p

UMĚNÍ A DESIGNU 

linek: hrnek PO

Jahnsson: čajo

podšálkem IK

BENEŠOV – SBÍRK

3 

 
OKAL, 1. dese

 

 
ová lžička DA

 

 
KEA 365+, 1. d

KA DESIGNU – FENO

etiletí 21. stole

TA, 2011, ner

desetiletí 21. s

OMÉN IKEA 

etí, kamenina 

 

rezavějící ocel

století, živcový

l 

ý porcelán 

 

 



 

 

MMarcus Arvone

Sarah

Mo

MUZEUM U

en: podložka p

h Fager: podlo

onika Mulder: k

UMĚNÍ A DESIGNU 

pod hrnec Gu

ožka pod hrnec

krabička na sv

BENEŠOV – SBÍRK

4 

unstig IKEA 36
 

 
c LAGG, 1. de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vačinu Smask

KA DESIGNU – FENO

65+, 1. desetile

esetiletí 21. sto

ka, 2012, polyp

OMÉN IKEA 

 
etí 21. století, 

oletí, silikonov

propylenový p

silikonová pry

 

vá pryž 

plast 

yž 



 

 

JJozephine Duk

Olle Lu

n

MUZEUM U

ker: gumová s

undberg: struh

neznámý auto

neznámý a

UMĚNÍ A DESIGNU 

stěrka GUBBR

hadlo STRÅLA

or: sada papíro

autor: obouva

BENEŠOV – SBÍRK

5 

 
RORA, 1. dese

 

 
ANDE, 1. dese

 

 
ového nádobí

 

 
ací lžíce Legym

KA DESIGNU – FENO

etiletí 21. stole

etiletí 21. stole

Hylta, 1. dese

m, 1. desetiletí

OMÉN IKEA 

 

etí, silikonová p

 

etí, polyamidov

 

etiletí 21. stole

 

í 21. století 

pryž, ABS pla

vý plast 

etí 

st 



 

 

neznámý au

Håkan O
ner

MUZEUM U

neznám

utor: budík CL

Olsson: škrabk
rez ocel, polyp

Monika M

UMĚNÍ A DESIGNU 

mý autor: sešív

LOCKIS, ABS 

ka na brambor
propylenový pl

ukázka stříd

Mulder: dětský 

BENEŠOV – SBÍRK

6 

 
vačka Prydlig, 

 

 
plast a polyka

 

 
ry VÄRDEFUL
last, syntetická
dmého designu

 

 
příbor SMASK

KA DESIGNU – FENO

1. desetiletí 2

arbonátový pla

LL,  IKEA 365+
á guma,  1. de
u balení Ikea

KA s obalem, 

OMÉN IKEA 

 

21. století 

 

ast, 1. desetile

 

+, zinek, matn
esetiletí 21. st

 

Ikea, 2013 

etí 21. století 

ný chrom,  
toletí 



 

 

An

MUZEUM U

neznámý au
Monika Muld

nna Efverlund
polyprop

UMĚNÍ A DESIGNU 

utor: pomůcky
der: konev IKE
d: kartáč na my
pylenový plast,

BENEŠOV – SBÍRK

7 

 

 

 
y na mytí nádo
EA PS 2002, 2
ytí nádobí PLA
, polyamidový

KA DESIGNU – FENO

obí, 1. desetile
2002, polyprop
ASTIS, 1. des
ý plast, syntetic

OMÉN IKEA 

 

 

 

etí 21. století 
pylenový plast 
etiletí 21. stole
cká guma 

t 
etí,  



 

 

neznámý 

Noboru N

Další pro

MUZEUM U

autor: závěsn
 K vývoji 

Henrik Jo

Nakamura (191

odukce značk

UMĚNÍ A DESIGNU 

ná lampa Rego
designu svítid

ohansson: aut

13-1981): křes
návrh 1977, 

ky Ikea je zařa

BENEŠOV – SBÍRK

8 

olit, Ikea, vyztu
dla vám promí

 

 
tíčko LILLABO

slo Poäng, buk
výroba Ikea k

 
zena do kolek

KA DESIGNU – FENO

užený rýžový p
ítneme dokum

 

O, lakované dř

ková dýha, po
kolem r. 2010

kcí sedací náb

OMÉN IKEA 

 
papír, 90. léta

mentární film. 

řevo, 2009 

olyesterová va

bytek, svítidla 

a 20. století 

 
ta, bavlna,  

a hračky. 


