Soutěž Best in Design i letos
pomáhá mladým tvůrcům
k vysněné kariéře
11. prosinec, Zlín

Startuje devátý ročník mezinárodní soutěže Best in Design, která
je určena studentům, designérům a všem nadšencům designu do
30 let. Ve čtyřech soutěžních kategoriích se designéři mohou utkat
o celkem 10 000 € a stáž v designérském studiu.
Soutěž je organizována studenty Fakulty multimediálních komunikací
v rámci projektu Zlin Design Week, vyhlašovatelem je Nadační fond
Martiny a Martina Růžičkových.
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webového formuláře,
a to do 31.1. 2018.
„Už se velmi těším na soutěžní práce devátého ročníku. Kdo by to byl před lety řekl, že naše
soutěž vydrží tak dlouho a bude úspěšná doslova po celém světě. Na jejím pořádání mě
zejména baví, že reálně pomáhá mladým designérům zviditelnit se v ostré konkurenci na
trhu. A tedy získat něco velmi praktického do života,“ říká Martin Růžička, zakladatel
soutěže.
Celá soutěž se sestává ze 4 soutěžních kategorií – Industrial design, Product design,
Fashion design a Communication design. Šanci zviditelnit se a ukázat světu svůj talent
mají jednotlivci i autorské kolektivy, jedinými podmínkami je, že se soutěže mohou
účastnit designéři do 30 let, kteří mohou posílat návrhy vzniklé od 1. 1. 2016.
Přihlašování do soutěže je zdarma.
O vítězích v jednotlivých kategoriích bude rozhodovat odborná porota, která bude
odhalena před zasedáním. Soutěž stejně jako v minulých letech vyvrcholí slavnostním
vyhlášením vítězů na Galavečeru Best in Design. Motivací pro začínající designéry
bude finanční výhra a také stáže v předních designérských firmách.
V minulých ročnících zaznamenala soutěž obrovský zájem i ze zahraničí. Přihlášky
putovaly nejen napříč Evropou, některé dorazily až ze Singapuru, Jižní Koreje,
Íránu, USA, Indie či Brazílie. Porota tak měla opravdu z čeho vybírat. Kromě neotřelosti
a originálnímu přístupu k řešení bude stejně jako v loňských letech přihlíženo k ekologické stránce zaslané práce.
Soutěž Best in Design se už čtvrtým rokem stala neoddělitelnou součástí projektu Zlin
Design Week, který proběhne 4. – 11. května 2018. Letošním tématem celého Zlin
Design Weeku je Hra. Věříme, že si i letos soutěžící se svými návrhy patřičně „vyhrají“
a porota bude mít z čeho vybírat.
Více informací o soutěži najdete na Facebooku Best in Design nebo na stránce
www.bestindesign.cz, kde najdete také přihlašovací formulář.
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