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Kolekce Trash Made již počtvrté na Designbloku představí originální svítidla vyrobená z elektroodpadu
Praha, 30. září 2012
Nová kolekce Trash Made 2012 se v týdnu od 1. do 7. října představí na letošním
Designbloku. Originální šperky vyrobené ze součástek vyřazených elektrozařízení letos
doplní i novinky z oblasti bytových doplňků a svítidel. Kolekci i v tomto roce navrhovaly
designérky Anna Kozová, Jana Chaklosh a Linda Čihařová. Na výrobě se podíleli i klienti
chráněných dílen.
Po dvouleté odmlce se v letošní kolekci Trash Made objeví unikátní svítidla. Jana Chaklosh navrhla
sadu stolního a závěsného svítidla Crystal s krystalickou konstrukcí vypletenou barevnými dráty
pocházejícími z vyřazených elektrických kabelů. Svítidla jsou doplněna luxusními textilními kabely a
úspornými zářivkami. Lampa Tuatara Lindy Čihařové byla vytvořena z fólií LCD monitorů, které při
průchodu světla tvoří fantastické světelné efekty.

„Novou kolekcí se snažíme ukázat posun v projektu a to, že vždy umíme najít nový směr a představit
něco originálního,“ vysvětlila manažerka projektu Trash Made Lenka Kleger ze společnosti REMA
Systém, která projekt zastřešuje. „Vývoj výrobků Trash Made postupuje kupředu stejně rychle, jako
vývoj moderních technologií. Každý nový předmět má už za sebou předchozí život jako starý
elektrospotřebič, proto má každý i své vlastní jméno a vztahuje se k němu krátký příběh, který napoví,
co se v jeho předchozím životě odehrálo,“ dodala Lenka Kleger.
Expozice zahrnuje i oblíbenou kolekci Anny Kozové Kosmos. Náušnice Kosmos byly prezentovány již
na minulém ročníku Designbloku a v letošním roce k nim přibyly také brože. K vidění bude i inovovaná
kolekce Hadi, která je nově doplněna i o náramky. Letošní koncept expozice Trash Made navrhl
atelier VAS, který tvoří tým nezávislých grafiků, inženýrů a architektů s individuálním přístupem ke
všem projektům.

„Neziskový projekt Trash Made jsme letos od června do září prezentovali také v Českém centru ve
Vídni, kde kolekce sklidila velký ohlas veřejnosti,“ sdělila umělkyně Linda Čihařová, která na
Designbloku nově představí kolekci misek Strážníček vyrobenou ze starých plechů vyřazených stolních
počítačů a serverů. „Předměty z kolekce Trash Made také od roku 2009 získaly řadu nominací na Cenu
Czech Grand Design, kterou uděluje Akademie designu ČR,“ doplnila Linda Čihařová.

Fotografie vystavovaných předmětů si můžete stáhnout zde.

Každý z vystavovaných předmětů kolekce Trash Made má svůj příběh:
Kosmos – náušnice a brože
Kosmos, řecké slovo znamenající ozdobu, šperky a také vesmír, je pro nás víc než název. Naše
minulost byla ukrytá v temnotě stejné, jako je v hlubinách vesmíru. Byly jsme uloženy v pevném
disku, kde jsme od sebe oddělovaly kruhové plotny naplněné daty. Když jsme se později staly
nadbytečnými, zdálo se, že náš osud bude pokračovat dál do temnot skládky. Dostali jsme však šanci
dostat se na světlo a symbolika našeho názvu se přeměnou ve šperky uzavřela stejně, jako kruh, který
nás tvoří.
Hadi – náhrdelníky a náramky
Svými ladnými křivkami, ohebným tělem i veselými barevnými proužky připomínáme hady korálovce.
Naše minulost je však přírodě vzdálená na hony. Než jsme byli přeměněni na elegantní náhrdelníky,
naše oficiální jméno znělo „ochranné návleky umožňující svazkování kabelů a jejich ochranu proti
oděru”. Že to nezní moc pěkně? Pěkný neměl být ani náš další osud, kdy jsme se stali odpadem, a
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čekala nás cesta na likvidaci. Nakonec jsme však měli štěstí a získali jsme nový tvar i budoucnost a
slibujeme, že vás nekousneme.
Crystal – lampa
Představte si, že se můžete ponořit do struktury krystalu. Vše je v ní pevně a pravidelně uspořádáno a
panuje v ní pořádek a klid. Pro mě byla podobná myšlenka donedávna nepředstavitelná. Drátky, které
obtáčejí a vyplňují mou strukturu, proudila energická energie a o klidu jsem si mohla nechat jen zdát.
Drátky však časem dosloužily a místo neveselého osudu v odpadu získaly novou funkci. Krystalickým
klidem a mírem teď naplní Vaši domácnost a prosvětlí Vaši večerní pohodu.
Strážníček - misky
Možná Vám budu připomínat okvětní lístky, plovoucí listy nebo jiné přírodní tvary. Podobně jako
rostliny ve svých květech něco ukrývají a zároveň i něco cenného nabízí, budu i já bedlivě hlídat
drobnosti, které ve mě skryjete. Nebude to pro mě nic nového. Ve své minulosti jsem byla částí krytu
stolního počítače a chránila jsem součástky a data ukrytá v jeho nitru.
Tuatara - lampa
Své jméno jsem získala díky mé podobě s šupinami prehistorického zvířete. Tuatara je ještěr, který
žije na zemi téměř bez proměny již tisíce let a tak v sobě, stejně jako já, nese poselství z minulosti.
Mě byste však narozdíl od Tuatary v minulosti poznali jen obtížně. Fólie, ze které jsou mé šupiny
tvořeny, byla ukryta uvnitří LCD monitoru a sloužila k polarizaci procházejícího světla. Mohla bych Vám
toho hodně vyprávět o obrazech, které jsem viděla, než se monitor porouchal. Nyní je však mým
posláním usměrňovat světlo ve vašem pokoji a dodávat mu tajemné odlesky.

O projektu Trash Made
Neziskový projekt Trash Made byl poprvé představen veřejnosti na Designbloku v roce 2009. Od té
doby již jeho předměty posbíraly řadu nominací na Ceny Czech Grand Design. Projekt zaštiťuje
společnost REMA Systém, která se zabývá sběrem a recyklací vysloužilých elektrozařízení. Na projektu
se dále podílí skupina umělců v čele s designérkami Annou Kozovou, Janou Chaklosh a Lindou
Čihařovou. A výrobu pomáhají realizovat klienti několika chráněných dílen, kteří mají díky Trash Made
možnost uplatnit a rozvinout svou zručnost. Výrobky Trash Made jsou designové předměty s vlastním
příběhem. Jsou z materiálů a součástek, které už jednou byly použity a původně měly být
zrecyklovány nebo trvale zničeny. Kolekci tvoří originální šperky a módní a bytové doplňky.
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