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Na to  
vprašanje vam bom poskusil 

odgovoriti v svojih člankih, predvsem pa je moja 
želja prebuditi v vas skriti košček za estetiko, ali 
če je ta že razvit, ga razširiti in nadgraditi. Estetika 
in dizajn se dopolnjujeta na vsakem koraku in 
velika škoda je, da tega dela sebe ne bi poznali in 
razvijali, saj je dizajn hrana za dušo. 

Ali je morda dizajn bolezen, odvisnost ali 
manija? In kako to zdraviš oziroma pozdraviš? Je to 
tukaj v Sloveniji sploh mogoče? Odgovor na to bi 
bil na žalost prej nikalen kot trdilen, čeprav je tudi 
v Sloveniji v zadnjem času videti velik napredek. 
Prav ta mesec sta se v Ljubljani odprla dva nova 
dizajnerska hotela: Vander Urbani Resort, pod 

Design-o-mania
Na kaj najprej pomislite, ko zaslišite besedo dizajn? Morda na 
presežke v arhitekturi, pregrešno draga oblačila, na lepo dekoriran 
krožnik, Naomi Campbell ali celo na aparat za kavo? Morda na vse 
to hkrati? Slovar slovenskega knjižnega jezika dizajn opredeluje 
kot dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med 
funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom. 
besedilo in fotografije: Drago hrovat

Hotel bella sky – »sanatorij« za dizajnerske 
manijake v kopenhagnu. je samozadosten – sami 
proizvajajo elektriko, odvečno prodajajo naprej.

katerega se je podpisal Vuga, in Design G hotel, 
katerega avtor sem sam. Pravijo, da se počasi daleč 
pride, in močno upam, da bo Slovenija čez nekaj let 
lahko konkurirala drugim državam z dizajnersko 
tradicijo. Do takrat pa je zame najboljše zdravilo, 
da se usedem na letalo in odletim v Kopenhagen, 
preživim en sam vikend v hotelu Bella Sky in mestu 
samem, kjer dobim dovolj velik odmerek dizajna za 
naslednjih nekaj mesecev. 

Seveda pa obstaja tudi cenejša varianta. V 
Sloveniji in na spletu je dostopnih mnogo revij in 
knjig, ki zadostijo še tako zahtevnemu okusu. Prav 
tako nam listanje revije ob kozarcu dobrega vina 
ne vzame veliko časa, vendar pa je ta čas nadvse 
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se v njem dobro počutimo … Nekateri bi rekli, 
da jim preprosto zaigra srce. In natanko tako 
se počutim jaz, ko sem obkrožen z dizajnom. 
Ni važno, ali gre za avto, restavracijo ali celo 
za ljudi. To je resnično življenjski stil oziroma 
nekaj, s čimer se rodiš in skozi življenje 
razvijaš in nadgrajuješ. Nekaterim ljudem se to 
morda ne zdi pomembno in so mnenja, da se 
iz tega dela velik cirkus čisto po nepotrebnem. 
Toda vsak, ki se z mano strinja, popolnoma 
razume pomen te besede in vso njeno širino. 
In predvsem si ne predstavlja življenja brez 
njega. Življenje brez dizajna je kot življenje 
brez seksa, dolgočasno in nevzdržno.  

sicer že »upokojena«, vendar še vedno greha vredna super manekenka naomi 
Campbell je strastna ljubiteljica dovršenih oblik. njen trenutni spremljevalec, 
ruski multimilijarder vladislav doronin ji je zgradil futuristično hišo v obliki 
vesoljske ladje, ki jo je projektirala ena najbolj znanih arhitektk na svetu, Zaha 
Hadid. Hiša je še v delu, naomi pa jo bo dobila, ko se bo poročila vladislavom.

Capital Hill residence je v Moskovski četrti rublyovka in meri 2.500 m2. 
dva stolpa v sredini sta visoka 22 m. notranjost je narejena v t. i. ekostilu, 
arhitektko je inspiriralo delo legendarnega španskega mojstra antonia gaudija. 

doronin očitno ustreže vsaki muhi naomi Campbell, saj ji je pred letom dni 
kupil otok kleopatrina plaža v turškem morju in na njem zgradil sodobno vilo z 
imenom »Horusovo oko«. Hišo je projektiral španski mojster luis de garrido.  
Horus je bil egipčanski bog, ki so ga upodabljali v obliki jastreba, Horusovo oko 
pa je simbol zaščite, kraljeve moči in zdravja.

dragocen, saj nas popelje na vse konce sveta, nas 
seznani z mnogo novostmi ter poteši našo željo po 
odkrivanju novega, zanimivega in drugačnega. 

Veliko ljudi povezuje estetiko in stil z denarjem, 
kar za dandanes na žalost tudi res velja, saj gresta 
dizajn in visoka cena z roko v roki. Vendar pa to ni 
nikakršen izgovor, da zato to ni za vas. Dizajn niso 
samo draga oblačila in avti. Tudi manj denarja in 
malo selektivnega pogleda nas lahko pripelje do 
lepih kosov, ki jih z veliko okusa sestaviš v celoto. 

Zame je dizajn predvsem življenjski slog in 
ni važno, ali gre za hrano, pohištvo ali uro. 
Ko pridemo ljudje v neko mesto, prostor ali 
restavracijo, preprosto vemo, da nam ustreza, da 

+DRAGO HROVAT, 
u.d.i.a. je …


