
Art rezidence U Divadla
Tisková zpráva: Art Meets Design

Art Rezidence U Divadla - je projektem, ve kterém se design a styl snoubí s uměním. Již sama lokalita  

v sousedství historické budovy Národního divadla je velice inspirativní kulturní scénou v podobě divadel  

a galerií či bezbřehou historií této části Prahy.  Proto  se umění stalo důležitou součástí při tvoření samotného 

názvu projektu a prezentaci veřejnosti.

Cílem události “Art meets Design” je předvést spojitost designu s uměním a jejich rolí v našem každodenním 

životě: vytváření interiéru bydlení, zařizovaní uměleckými díly a designovými prvky, vaření a servírování jídla.

Touto událostí si Vám dovolujeme představit a nabídnout tři nově zrekonstruované bytové jednotky  

s rozlohou 110 až 205 m², které svým jedinečným umístěním v 6. a 7. patře bytového domu poskytnou svým 

majitelům idylické výhledy směrem k budově Národního divadla, Petřínu a Akademii věd. Každá z jednotek 

má svůj název: “Mozaika”, “Galerie”, “L’Art de Vivre”, jedinečný styl a charakter. 

Byt „Mozaika“ je inspirován původním dekorem společných prostor domu a byt “Galerie” je vzhledem ke 

přímočaré dispozici ideálním reprezentativním prostorem v případě společenských setkání, vernisáží,  

či hudebních produkcí. “L’Art de Vivre” (v překladu - umění žít) – penthouse s rozlohou 165 m² a neuvěřitelnými 

celkovými 110 m² terasy se nachází v 7. NP domu Art Rezidence U Divadla a je inspirován historií legendární 

nákladové lodi z roku 1917, která byla  přestavěná v roce 1975 na plovoucí luxusní hotel “L’Art de Vivre”, 

který existuje i nyní.  Byt ‘’L’Art de Vivre” má mnoho společného se svou předchůdkyní, ale místo burgund-

ské krajiny se naše loď vznáší nad pražskými zlatými věžemi, ulicemi Starého města a je ideální bytovou  

jednotkou pro ty, kteří touží po něčem skvělém a nezapomenutelném s užíváním si života plnými doušky. 

Pro tento účel jsme připravili pro hosty “Art Meets Design” zajímavý a rozmanitý program společně  

s partnery akce:

Y&T design – design interiéru
Y&T design (součást společnosti Y&T Property Investment s.r.o., zaměřené na prodej a development  

nemovitostí) navrhla design projektu Art Rezidence U Divadla a stojí za jeho realizací, představí hostům akce 

tři designové byty s celkovou plochou 600 m2.
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LABORATORIO, Scuola di Cucina – umění vaření
Škola vaření Riccarda Lucqueho, majitele italských restaurací Aromi, La Finestra, Il Mercato a obchodů  

La Bottega di Aromi a La Bottega di Finestra,  která pořádá kurzy vaření a kurzy o víně jak pro úplné 

„amatéry“ a nadšence, tak i pro profesionály, kteří chtějí prohloubit a zdokonalit své dovednosti, připravila  

v rámci akce kuchařskou show.

Ira Svobodová – abstraktní umění
Česká malířka zaměřující se na geometrickou abstrakci, vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění  

v Praze a na univerzitě v Rio de Janeiro, Brazílii, zastoupena galeriemi v Praze, Berlíně a Los Angeles, 

představí hostům výstavu svých nejnovějších obrazů.

Preciosa – design osvětlení
Česká společnost vyrábějící svítidla, bižuterii a bižuterní kameny. Největší výrobce svítidel ve střední 

Evropě představí v interiérech bytů svou kolekci designových svítidel. Mezi její známé zakázky patří hotely  

Ritz Carlton, Four Seasons, Hilton, Buddha – Bar Hotel Prague, kasino v Monte Carlo.

Kontakt pro média: 

Olena Yakubovych

tel.: +420 732 120 258

email: olena.yakubovych@ytpi.cz
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