Čeští studenti vystaví své produkty v Tokiu
5. 10. 2015, Zlín
Studenti průmyslového designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vystaví své produkty v
japonském Tokiu. Ve dnech 24. 10. - 28. 10. 2015 a následně 30. 10. - 3. 11. 2015 budou mít
návštěvníci z celého světa možnost shlédnout českou výstavu Pairs In Squares na 30. ročníku
TOKYO DESIGN WEEK.
Pairs In Squares je hravá výstava, která interaktivní cestou propojuje typickou českou hru pexeso
(vycházející původně z japonské hry Kai Awase a oslavující 50. výročí v roce 2015) se samotným
představením designových produktů studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Prostřednictvím 8 párů designových produktů expozice Pairs In Squares představí
české tradice, zvyky a záliby.Celý festival designu proběhne ve dnech 24. 10. - 28. 10. 2015 a
následně pak 30. 10. - 3. 11. 2015.
TOKYO DESIGN WEEK se během svých 30 let existence vyvinul v mezinárodně uznávaný a
navštěvovaný festival designu, v rámci kterého se prezentují designéři a umělci z celého světa.
Návštěvníkům festivalu je na jednom místě představen design z několika oblastí: architektura,
interérový, grafický, produktový design a umění. TOKYO DESIGN WEEK se stává čím dál
populárnější a v posledních letech jej ročně navštíví na 100 000 lidí. Festival je tedy obrovskou
příležitostí pro mladé talentované designery představit jejich produkty a český design na mezinárodní
půdě.
,,Přesně před rokem proběhl na ateliéru Průmyslový design ve Zlíně workshop, kterého se zúčastnili
pedagogové a studenti vybraných japonských škol Musaschino Art University a Yamaguchi
Prefectural University. Během prohlídky prací studentů našeho ateliéru byli zahraniční pedagogové
překvapeni vysokou kvalitou produktů našich studentů. Zmínili se o chystaném TOKYO DESIGN
WEEKu 2015, my se přihlásili s našimi produkty a jedeme je prezentovat.Téma letošního ročníku je
INTERAKTIVITA, která je především spojována s elektronikou. My jsme se rozhodli jít alternativní
cestou a v Japonsku představit tradiční české materiály jako je porcelán a sklo netradiční formou.
Současně se česká tradice promítla do samotných produktů a jejich účelu. Mezi exponáty tak můžete
najít např. neobvykle pojatou láhev na utopence, likérku na slivovici či sypátko určené k dochucování
ovocných knedlíků a jiných českých pokrmů. Všechny produkty jsou spojeny s českou tradicí, zvyky či
stereotypy.Studenti na projektu pracovali převážně ve svém volném čase, čehož si velmi vážím. Z
pestré palety návrhů v průběhu času vznikla nebývale ucelená kolekce, která bude vystavena nejen v
Tokiu, ale i v lokalitách pro českou veřejnost dostupnějších.” říká Ondřej Puchta, supervizor české
kolekce.
Pairs In Squares je jedinou studentskou výstavou, která bude v Tokiu zastupovat celou střední
Evropu, návštěvníci z celého světa tak budou mít možnost shlédnout produkty studentů Fakulty
multimediálních komunikací, která je v rámci RedDot hodnocena na 11. místě v celosvětovém
žebříčku.
Nemůžete-li se dostavit osobně, prohlédněte si produkty a práce na webových stránkách či sociálních
médiích exhibice Pairs In Squares.
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