Axor H2O story 2015 vyzývá studenty: Navrhněte koupelnu pro vesmírnou stanici

(Brno 1. února 2015) Axor H2O story – oblíbená mezinárodní soutěž pro studenty
vysokých technických a uměleckých škol a univerzit v České a Slovenské republice –
postavila budoucí profesionály před skutečnou výzvu. Tématem aktuálního 4. ročníku
je totiž koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici.
Studenti mohou svoje soutěžní návrhy na téma Bathroom for Space station odevzdávat
od 1. 2. do 31. 5. 2015. Autor nejlepší práce, která vzejde z hlasování odborné poroty, získá
možnost úspěšně nastartovat svoji profesionální kariéru. Společnost Hansgrohe zabezpečí
prezentaci vítězného soutěžního návrhu ve fyzické podobě během vyhledávání přehlídky
designu Designblok 2015 v Praze. „Designblok je atraktivní přehlídka, která každým rokem
přitahuje více a více návštěvníků. Sami studenti považují soutěž Axor H2O story za
jedinečnou příležitost, jak se zviditelnit a vstoupit do světa profesionálů. Navíc se svojí
aktivní účastí zapojují přímo do procesu designu a výroby na té nejvyšší profesionální
úrovni,“ vysvětluje přínosy výhry Ladislav Grebec, jednatel společnosti Hansgrohe. Spolu s
prezentací na Designbloku 2015 získá vítěz hlasování odborné poroty i týdenní návštěvu
v německém centru vývoje a výroby značky Axor.
Atraktivní týdenní stáž u značky Axor čeká i na vítěze, který vzejde z hlasování veřejnosti.
Autor návrhu s nejvyšším počtem hlasů, které získá během on-line hlasování na webové
stránce www.h2ostory.cz, bude mít možnost vidět proces tvorby designové kolekce Axor.
Letošní úlohou studentů je zpracovat téma vody a koupelny ve vesmíru: Bathroom for Space
station – koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici. Ústředním tématem
soutěžního návrhu by mělo být řešení konfliktu: kompaktnost a úspornost versus faktor
potřebné psychohygieny a relaxu. Studenti by neměli zapomenout ani na vliv gravitace.
Hlavním kritériem posuzování práce je funkčnost, kreativita, nevšednost návrhu, forma
prezentace a její proveditelnost v rámci výstavy Designblok 2015. „Neustále povzbuzujeme
mladé autory, aby se nebáli opustit tradiční schémata myšlení. Z návrhů by měly být cítit
svoboda, uvolněnost a příběh, který vychází z autorova nitra,“ vyzývá L. Grebec.
O nejlepším návrhu, který bude fyzicky představen veřejnosti na prestižní výstavě
Designblok 2015 v Praze, rozhodne odborná porota v červnu 2015. Všechny přihlášené
návrhy, které splní soutěžní podmínky, budou od června zveřejněny na stránce soutěže
www.h2ostory.cz. Na této stránce bude moci hlasovat o nejlepším návrhu i široká veřejnost.
On-line hlasování bude ukončeno 31. 8. 2015.
Do soutěže se mohou přihlásit studenti vysokých škol s odborným zaměřením na
architekturu, stavebnictví, design a výtvarné umění. Každý účastník se musí zaregistrovat
vyplněním registračního formuláře na webové stránce www.h2ostory.cz, a to ode dne
vyhlášení soutěže 1. 2. až do 31. 5. 2015. Studenti musejí své práce odevzdat nejpozději do
31. 5. 2015 do 16.00 hod. v elektronické podobě.
Výsledky soutěže budou oficiálně zveřejněny na slavnostním vyhlášení výsledků během
výstavy Designblok 2015 v Praze.
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Odborná porota

Jak se zapojit

Členové mezinárodní odborné poroty:
Jaroslav Wertig (ČR)
Jerry Koza (ČR)
Rudolf Netík (ČR)
Kalin Cakov (SR)
Viktor Šabík (SR)

Odborná porota

Za vyhlašovatele:
Manuel Züfle
Matej Šišolák
Ladislav Grebec
Více informací naleznete na www.h2ostory.cz
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