Tisková zpráva

Úspěšná kolekce Trash Made se v letošním roce rozrostla o předměty
určené pro pány i do domácnosti
Neziskový projekt Trash Made, který již dva roky přitahuje pozornost veřejnosti, v tomto roce
rozšiřuje svou kolekci nejen o šperky, ale také o předměty určené pro pány či do domácnosti.
Návrhy pochází od designérského týmu tvořeného návrhářkami Annou Kozovou, Lindou
Čihařovou a Janou Krovovou. Jejich návrhy byly každoročně nominovány na cenu Czech Grand
Design. Zaujaly také návštěvníky Bukurešťské galerie Atelier 35, kde Trash Made vystavoval pod
záštitou Českého centra.
Trash Made se opět nechal inspirovat materiály skrytými pod povrchem elektrických zařízení a
pro letošní Dny Designu připravil celou řadu novinek. „Inspiroval nás zájem ze strany pánských
návštěvníků, se kterým se často setkáváme, a proto jsme se rozhodli rozšířit naši kolekci o
výrobky určené právě jim,“ uvedla manažerka projektu Lenka Drápalová.
V nové kolekci tak uvidíte například nože „Jack“ z dílny Anny Kozové, flash discy „Upside down“
navržené Janou Krovovou, či netradiční otvíráky na pivní lahve „Mouthful“, které představí Linda
Čihařová. Chybět však nebudou ani novinky z oblasti šperků, kde zazáří například kolekce
náhrdelníků „Hadi“ od Anny Kozové. Tyto, i další novinky bude navíc možné zakoupit přímo
v Superstudiu Designbloku, či po konci výstavy na webových stránkách projektu
www.trashmade.cz.
Posláním těchto originálních doplňků však není jen zdobit své nové majitele. Všechny předměty
jsou nositeli příběhu, vyprávějícího o jejich minulosti i o přerodu, při kterém získaly nový tvar,
funkci i energii. „Snažíme se připomenout, že i věci, které se stanou odpadem, mohou najít další
využití a překvapit svou krásou, originalitou i funkčností,“ doplňuje Anna Kozová, která vloni se
svým návrhem Duhových hodin získala 6. místo v prestižní soutěži Czech Grand Design.
Projekt zaštiťuje společnost REMA Systém, která se zabývá sběrem a recyklací vysloužilých
elektrozařízení. Na projektu se podílejí také klienti několika chráněných dílen, kteří mají díky
Trash Made možnost uplatnit a rozvinout svou zručnost.

Prezentaci Trash Made najdete ve 3. patře Superstudia Hybernská (místnost 306). Zároveň si
Vás dovolujeme pozvat na koktejl a setkání s autorkami ve čtvrtek 6. 10. od 19 hodin.
Pro bližší informace kontaktujte manažerku projektu Lenku Drápalovou na e-mail:
info@trashmade.cz nebo na tel.: 225 988 029/001 nebo 608 240 804.
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