O co vlastně jde?
Talent designu 2013 je mezinárodní soutěž studentského designu. Její
5. ročník realizuje Nadační fond JUDr. Martina Růžičky ve spolupráci se
studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně.
Kdo může soutěžit?
Talent je soutěž pro všechny studenty, kteří mají zájem se zapojit a kteří
mají co nabídnout. Soutěží se v pěti kategoriích.

Pro designéry, kteří navrhují
výrobky, ať už ze skla, kovu,
dřeva, plastu nebo čehokoliv
jiného, je určena kategorie
Produktový design.

Všichni designéři, kteří se věnují
navrhování strojů, nástrojů,
dopravních prostředků a dalších
technických věciček, spadají do
kategorie Průmyslový design.

Milovníci a hlavně milovnice
módy určitě využijí možnost
soutěžit v kategorii Fashion
design. Do té se mohou zapojit
designéři a designérky oděvu,
obuvi, galanterie či šperků.

Všichni designéři, kteří pracují ve
3D, patří v Talentu do kategorie
Architektura a interiér. Do
té zařadíme návrhy nejen od
architektů a designérů interiéru,
ale i od designérů prostorové
tvorby nebo nábytku.

Ilustrátoři, grafici, vizuální
komunikátoři a také všichni
designéři, kteří mají něco
společného s weby a novými
médii obecně. To je kategorie
Grafický design.

Studenti se mohou účastnit s návrhy na libovolné téma, které vznikly
na akademické půdě po 1. 1. 2010. A co je nejlepší, účast v soutěži je
bezplatná a absolutní vítěz získá finanční odměnu 50.000 korun. Na
mladé designéry, kteří uspějí v jednotlivých kategoriích, potom čeká
10.000 korun.

Jak to celé probíhá?

1

Přihlašovací období
Všechno to začalo už 21. října, to je datum, od kdy mohou studenti zasílat své
práce. Přihlašovací období trvá až do 15. prosince, kdy bude přihlašování
ukončeno. Během tohoto období se chceme vydat na roadshow po českých
školách, plánujeme vylepšit náš web a pořádně rozjedeme komunikaci na
sociálních sítích.

porota
2 Odborná
Až budeme mít všechny návrhy pěkně zaevidované a roztříděné do jednotlivých
kategorií, vybereme vítěze, respektive ho vybere odborná porota. Ta bude složená
z expertů na všechny druhy designu a bude kombinovat slovo zkušených umělců
s názory mladých inovativních designérů. Porota zasedne během března 2014
a vybere ty nejlepší práce, které budou oceněny.
večer
3 Slavnostní
A pak to přijde! Slavnostní večer, na kterém vítěze vybrané porotou vyhlásíme. Ten
proběhne 2. 5. 2014 ve Zlíně a bude to velká show. Slíbit můžeme úchvatnou scénu
navrženou studenty prostorové tvorby FMK UTB ve Zlíně. Určitě proběhne také
módní přehlídka nejlepších prací kategorie Fashion design. Ve foyer vystavíme
nejlepší soutěžní návrhy a hosty pozveme i na bohatý raut.

4 Afterparty
Řekli byste, že Galavečerem celou soutěž zakončíme? Tak to jste na omylu, po něm
bude následovat afterparty a to bude divoká jízda. Hrát bude živá kapela, bude se
mluvit o umění a designu a dobré pití poteče proudem.

Proč to vlastně děláme?
Teď už víte co, jak, kdy a kde děláme, ale možná ještě důležitější je
vědět proč to děláme. Milujeme design a chceme poskytnout podporu
mladým talentovaným designérům, ocenit jejich práci a pootevřít jim
dveře do světa desingu. Zároveň tak navazujeme na tradici města Zlína,
které v minulosti představovalo světovou špičku v oblasti průmyslového
designu a inovativních technologií.
Také my jsme studenti a organizováním soutěže získáváme zkušenosti
do našeho budoucího profesního života, učíme se spolupracovat mezi
sebou i s reálnými partnery. Talent designu pomáhá nejen soutěžícím,
ale i nám, organizátorům.
Pro další informace se mrkněte na náš web, dejte nám lajk na facebooku
nebo nás sledujte na twitteru. Kdyby Vás cokoliv zajímalo, určitě nám
napište.
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