Podporili sme mladý slovenský dizajn
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Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
po tretíkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu.
Naším cieľom bolo podporiť vizionárske a kreatívne projekty - predovšetkým tvorbu
mladých slovenských dizajnérov, či mimovládne organizácie a školy, ktoré v tejto oblasti
pôsobia.
„Nadácia Tatra banky dlhodobo
podporuje tvorivé aktivity v oblasti
umenia. Grantový program na
podporu mladého slovenského
dizajnu je pre nás strategickým
doplnením
podpory
tvorivosti
šikovných mladých ľudí. S radosťou musím skonštatovať, že nás každý rok prekvapujú
projekty svojou vysokou profesionalitou. Našou ambíciou je hodnotné a kreatívne
myšlienky podporovať aj naďalej,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra
banky a sponzoringu.
Do prvého grantového kola sme prijali 28 projektov, z ktorých sme podporili 14
sumou 13 731 eur. Výška celkových financií sa skladala nielen z vyčlenenej sumy, ale aj
zo zbierky cez aplikáciu VIAMO. O túto sumu sme navýšili projekt Zuzany Zmatekovej za
originalitu a vysokú kvalitu pôvodnej autorskej tvorby.
Okrem autorskej tvorby a jej prezentácie sme podporili taktiež vzdelávacie workshopy v
nasledovných oblastiach: odevný a textilný dizajn, grafický dizajn, autorský šperk a dizajn
verejných priestorov.
Kto je Zuzana Zmateková:
Zuzana Zmateková sa po absolvovaní štúdia odevného dizajnu na Strednej umeleckej
škole v Trenčíne rozhodla vo svojej tvorbe vstúpiť na predtým nepoznanú pôdu textilného
dizajnu. Toto rozhodnutie spečatila v roku 2009 prijatím na Vysokú školu výtvarných umení
v Bratislave. Ateliér textilného dizajnu jej pomohol naplno rozvinúť nielen maliarske a
kresliarske schopnosti, no i koncepčné myslenie. Nadobudnuté skúsenosti s textilnými
technikami ako sieťotlač, digitálna tlač, žakárové tkanie či pletáž mala možnosť ďalej
rozvíjať počas viacerých zahraničných stáží.
Okrem výmenného študijného pobytu na Lodz University of Technology v Poľsku, mala
možnosť absolvovať šesťmesačnú stáž v dizajnérskom štúdiu automobilky Volkswagen
v Nemeckom Wolfsburgu. Počas tejto pracovnej stáže spolupracovala na vývoji nových
textílií a interiérovom dizajne. Za jeden z jej najväčších úspechov považuje stáž v
prestížnej módnej značke Alexander McQueen v Londýne. Tu sa v roku 2012 stala na štyri
mesiace súčasťou dizajnérskeho tímu, ktorý navrhoval textilné potlače na odevy a šatky.
K ďalšiemu profilovaniu jej osobného dizajnérskeho štýlu bezpochyby prispel i trojmesačný
študijný pobyt na anglickej škole Nottingham Trent University v roku 2014 v ateliéry Textile
Design Innovation.

Projekt Data tex-styles
Projekt Data tex-styles vznikol ako spolupráca medzi programátorom Matejom Fandlom
a dizajnérkou Zuzanou Zmatekovou. Mladá dizajnérka o spoločnom projekte:
„Našim spoločným zámerom je prepojiť technológiu s výtvarnou kreativitou a
programovaním. Objavujeme možnosti RGBD senzora Microsoft Kinect, ktorý je v
populárnej kultúre známy ako pohybový senzor pre prirodzené používateľské rozhrania k
videohrám. Kombináciou technologického zariadenia, Matejových programátorských
schopností a môjho kreatívno-umeleckého vstupu chceme vytvoriť kolekciu digitálnych
textilných návrhov. Cieľom projektu je dosiahnuť istý stupeň interaktivity medzi dizajnérom,
používateľom/spotrebiteľom a výsledným textilným návrhom. Prvotné návrhy projektu
chceme rozvinúť do podoby, v ktorej budú mať spotrebitelia umožnené interaktívne
vstupovať do tvorivého procesu vzniku textilných návrhov.
Projekt Data tex-styles je experimentom, v ktorom spolu s Matejom vytvárame program
schopný generovať originálne a špecifické textilné potlače. Tento program chceme
premietať na plátno, na ktorom je ďalšia tvorba dizajnu ovplyvnená individuálnym
interaktívnym zásahom používateľa. Používateľ si bude môcť prostredníctvom programu
vytvoriť svoj vlastný návrh látky.“
Druhé kolo grantového programu:
10. 9. – 30. 10. 2015 (pre projekty realizované do 30. 6. 2016)
Viac informácií o grante Viac dizajnu a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na:
www.nadaciatatrabanky.sk
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