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Za módou
do moravské
metropole?
Možná vám tohle místo při
výběru designových kousků
na mysl hned nepřijde,
ale stojí za to mu dát šanci.
Brno, but make it fashion!
p ř i p r av i l m a r t i n vá š a
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1. Že i šperky je možné
tvořit pomocí recyklace,
dokazuje Queen’s Wood
Studio; 2. návrhářka
Denisa Nová má ve svém
rodném městě butik
a často ji v něm můžete
potkat; 3. módu nemusíte
pouze nosit, stejně
zábavné je o ní i číst.
A není lepšího místa
v Brně, kde takovou
literaturu sehnat, než
Book Therapy.

„Jsem potěšena, že Brno vzkvétá,“ říká módní návrhářka
Liběna Rochová, když přichází řeč na její rodné město. „Sice mě
práce před desítkami let odvála do Prahy, protože v počátku ka
riéry jsem v Brně podporu neměla, tedy kromě rodičů, ale nadobro
jsem ho nikdy neopustila a trávím v něm každý víkend. Mám zde
manžela a syna s rodinou. Miluji procházky lesním parkem pár
minut od našeho domu, festival duchovní hudby, Janáčkův festival
a místní divadlo i balet, které mají vysokou úroveň.“
Také jste v něm dlouho nebyli? Jakmile zde vystoupíte z vlaku
(protože nejkomfortnější způsob, jak se sem dostat, je po kolejích),
ocitáte se ve světě, kde jako by hodiny tikaly pomaleji… Přesto
vás může překvapit, jak progresivním se město stalo. Uvolněnou
atmosféru umocňuje fantastická gastronomická scéna, a ať už se
rozhodnete pro sklenku vína ve stínu stromu na klidném Špilberku
nebo si raději půjdete zaplavat do skandinávsky elegantního
bazénu na Kraví hoře (obojí s výhledem na metropoli), je nemožné
se do Brna nezamilovat. Existuje k tomu ovšem ještě jeden velmi
dobrý důvod – a tím je místní móda.
Muzejní moc?
Začněte třeba vloni zrekonstruovaným Uměleckoprůmyslovým
muzeem Moravské galerie (Husova 14), jež dokazuje, že návštěva
muzea nemusí být jen cestou do minulosti. Jeho expozice dává do
kontextu české umění s designem a módou. Zblízka zde můžete
poznat jak vizionářskou tvorbu právě Liběny Rochové, která něžně
stírá hranici mezi módou a uměním, tak i dalších designérů, jako
jsou Tereza Rosalie Kladošová, Jakub Polanka, Cosmo man Jan
Černý nebo šperkařka Janja Prokić.
Než odejdete, nezapomeňte si dát kávu v Café Robot. Tušíte
správně: Připraví vám ji robotická ruka, a budete-li chtít, můžete si
od ní nechat do pěny cappuccina vykreslit vlastní portrét. Protože
zamilovat se do svého odrazu na vodní hladině a pak se v něm
utopit is sooo yesterday!

Malý prostorem, ohromný
nabídkou, concept store
Object vyniká výběrem
módy, autorských šperků
i niche kosmetiky.
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pokaždé hned pryč,“ popisuje zakladatelka a kreativní ředitelka
obchodu Jana Longaverová. „Zákazníci k nám jezdí z celé České
republiky, to mi dělá velkou radost. Zprofanované slovní spojení
‚osobní přístup‘ je u nás denní realitou.“
V Objectu seženete mimo jiné i značku Queen’s Wood Studio,
pod níž dává šperkařka Hattie Wragg vzniknout božským šperkům
organických tvarů. Využívá přitom recyklované stříbro a vintage
kameny. Než se před pandemií Hattie vrátila do rodné Británie, žila
a pracovala v Brně, kde je dosud možné si její tvorbu vyzkoušet či
vyzvednout osobně, stačí si domluvit schůzku. Kontakt i kompletní
nabídku najdete na queenswoodstudio.com.
Slow fashion vyznává také značka Jaza by And, za kterou stojí
Andrea Poslužná. Její ateliér leží v samém centru města (Orlí 5),
založila ho její babička před více než třiceti lety coby zakázkovou
krejčovskou dílnu. Andrea šije z přírodních, často zbytkových mate
riálů a upcykluje. „Základy šití mi předala babička. To nejlepší, co
jsem se od ní naučila, je, jak důležité je dbát na každý detail a nic
neuspěchat,“ vypráví. „Dodnes mám také zbytkové látky ještě z dob,
kdy dílnu vedla ona.“
Nevynechte ani butik další z legend české módy pocházející
z Brna, a sice Denisy Nové (Veselá 4), jež byla svou vysoce kvalitní,
nadčasovou tvorbou známá už dlouho předtím, než se „udržitel
nost“ stala jedním z nejskloňovanějších slov. O městě svého původu
hovoří Denisa s láskou. „Brno je přátelské. Mám tady kamarády.
Butikový hotel Passage
(Lidická 23) je stylovou
reinkarnací legendárního
stejnojmenného hotelu.
Sídlí v paláci z roku 1928
od architekta Bohuslava
Fuchse a nemá chybu.
Vlastně vám v něm hrozí
jediné – kvůli naprostému
komfortu se jen velmi
těžko opouští.

Udržitelné nákupy
Tolik k teorii, nejvyšší čas na praxi. Jen ještě jemné varování: Hned
první tip způsobuje závislost. A víte co? Klidně si s ním začněte.
V concept storu Object (Údolní 25) se setkávají značky lákavé
svou estetikou, kvalitním i udržitelným přístupem. Móda, kosme
tika, design. „Na konci srpna nás čeká velký výběr podzimní
a zimní módy, bude to krása! Nově máme také modely od české
návrhářky Anny Tran. Dodává nám je průběžně, protože jsou
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Tuhle důvěru a samozřejmost jsem si v Praze nikdy nevytvořila.
Když jsem v brněnském butiku, přes výlohu mávám a zdravím
několik kamarádů denně. Jen tak. Prostě vždy někdo ulicí projde.
V Praze si setkání domlouváme složitě a většinou vyjdou až poně
kolikáté.“ Během konzultačního dne se zde s Denisou můžete sejít,
a přestože se dnes do Brna vrací pouze pracovně, stále v ateliéru
nedaleko butiku realizuje většinu svých modelů. „Brno, udrž si svou
autenticitu, kterou, jak sleduji, v průběhu svého života vždy na chvíli
ztratíš a pak zase s veškerou silou nalezneš!“ dodává. „Nemáš to
lehké. Chybí ti velká řeka. Ale zato máš dvě pokorné a mělké a také
spoustu zeleně v pěší blízkosti a Zelný trh s Boží úrodou, samozřej
mou, a s dobrotami z okolních vesnic. A každý den! Žádné trendy
bio farmářské trhy, i když díky za ně!“
Všechno souvisí se vším
Když už budete na Zelném trhu, zamiřte do knihkupectví Book
Therapy, které (skryté ve dvoře Paláce opata žďárského kláštera)
skýtá výbornou nabídku knih i časopisů věnovaných módě, mnohé
z nich zde přitom seženete exkluzivně. Nákup vám milý personál
ne náhodou zabalí do hedvábného papíru – výjimečné publikace
si zaslouží výjimečné zacházení.
Dál pokračujte do floristického ateliéru Tamáse Vígha, nachází
se prakticky za rohem (Starobrněnská 20). Pokud Book Therapy
prodává knihy a časopisy, jako by se jednalo o exponáty v galerii,
pak Tamás obdobně přistupuje ke květinám. „Chtěl jsem vytvořit
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8. Novoretro je ráj pro
všechny, kdo věří v druhý
život krásného nábytku;
9. designérka Andrea
Poslužná pod značkou
Jaza by And navazuje
na řemeslný odkaz své
babičky; 10. Whiskey bar,
který neexistuje. Tak se
jmenuje. Existuje a my
rádi existujeme v něm.
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svobodný tvůrčí prostor, kde bych mohl nabídnout své floristické
dovednosti spojené s estetickým prožitkem široké veřejnosti,“
říká. Tamás pochází z květinářské rodiny, je již čtvrtou generací
květinářů a zahradníků. Otevřením ateliéru si před sedmi lety
splnil sen a od té doby plní sny svých klientů. Nakupuje výhradně
od evropských producentů, aby snižoval uhlíkovou stopu, a co
si od přírody vypůjčí, se jí snaží vrátit kompostováním, recyklací
odpadu nebo třeba používáním recyklovaného papíru.
Protože do módy neodmyslitelně patří i to, jak oblékáme svůj
domov, udělejte si čas na návštěvu Novoretra (Palackého třída 51),
obchodu s renovovaným nábytkem a designem z druhé poloviny
minulého století. „Naším zájmem není nabízet něco extrémně
drahého a speciálního, ale opravit a nabídnout poměrně běžné
věci z minula – a ukazovat tím, že je není třeba vyhazovat, proto
že mohou vypadat dobře i v našem moderním světě.“ Síto, jímž
ovšem taková obyčejná věc musí projít, je husté a Novoretro si za
dvanáct let své existence ne náhodou vybudovalo silnou komunitu
zákazníků z Česka i zahraničí.
A co by to bylo za fashion výlet, kdyby nebyl zakončený sklen
kou Cosmopolitanu? Jedním z nejosobitějších brněnských barů
je Whiskey bar, který neexistuje (Gorkého 58). Zamilujete si ho,
i když whiskey zrovna nepijete. Snová obsluha umně míchá také
twisty na klasické koktejly. Ten na Cosmo se zde jmenuje Srdcová
sedma a obsahuje americký bourbon v kombinaci s ořechovkou,
portským vínem a citronovou šťávou. Tak na Brno!
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foto: archiv značek, Jakub Čáp (Object), Michal Ureš (denisa nová), jakub čáp (Book Therapy), boysplaynice (moravská galerie),
tereza ikon photography (Tamás vígh), Michael Dvořák (Denisa nová), Evgenia Shamrikova (jaza by and); text: martin váša

4. V Brně ručně šité
spodní prádlo značky
Corpus (Veveří 4) je
šetrné k tělu i planetě;
5. móda v Moravské
galerii; 6. ateliér Tamáse
Vígha; 7. z aktuální
kolekce Denisy Nové.

