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Dizajn pre život
Vízia založená na tradiêných remeslách, ich uchovaní, rozvinutí 

a aplikovaní v biznise, ktorý posilní lokálne komunity 
a ponúkne zmysluplnú zamestnanosČ.

Text: Jana Kumorovitzová/Ústav dizajnu FA STU v Bratislave; Foto: iota
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novuobjavenie tradiêných tech-
ník i remesiel a snaha o ich ucho-
vanie pre nasledujúce generácie 
prostredníctvom moderného pro-
duktu sú jednou z výrazných cha-

rakteristík súêasného dizajnu. Podpora domácej 
produkcie, tradiêných manufaktúr a dielní sa sta-
la akousi novou métou a vyjadrením zmysluplnej 
orientácie vývoja v rámci presýteného trhu. Nielen 
technológie, ale aj signifikantné prepojenie s tradí-
ciou a «správny príbeh» tvoria ducha produkcie. 
Niektoré projekty sa nesnažia iba o zachovanie de-
diêstva, ale jeho prostredníctvom ponúkajú kom-
plexné riešenie hlbších sociálnych problémov. Di-
zajn nevnímajú ako cieü, ale ako nástroj na jeho 
dosiahnutie.
Jedným z výrazných predstaviteüov tejto skupiny 
je iniciatíva iota Izraelêanky Shuly Mozes. V roku 
2014 založila v Tel Avive spoloênosČ zameranú 
na pomoc sociálne slabým prostredníctvom rozvo-
ja domácej produkcie. Iniciatíva iota sa primárne za-
meriava na ženy, ktoré z najrozliênejších dôvodov 
nemôžu opustiČ domov a zamestnaČ sa. Niektoré 
vôbec nesmú odchádzaČ zo svojho domova, iné sa 
starajú o domácnosČ a malé deti. Významný podiel 
majú geografické podmienky, náboženské a kultúr-
ne zvyklosti. Príêiny sa rôznia, no vo väêšine prípa-
dov sa dotýkajú nevzdelaných žien trpiacich poci-
tom menejcennosti. Iniciatíva iota ich vyhüadáva 
a snaží sa zmeniČ ich bezútešný stav prostredníc-
tvom práce z domova, ktorej základ tvoria tradiêné 
textilné techniky prevedené do moderných produk-
tov. Systematickým zbieraním týchto remeselných 

Z

Estetický základ: háêkované výrobky iota sú ruêne 
zhotovené zo špeciálnych, na mieru vyrobených priadzí.
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postupov a ich výskumom sa vytvára bohatý zá-
klad pre následné prepracovanie a etablovanie v no-
vom dizajnérskom jazyku, ktorý reprezentujú rôz-
ne interiérové doplnky. Jednou z takýchto techník 
je háêkovanie. Jeho posunom do nového kontex-
tu sa vytvára zdroj pre moderné prvky s dôrazom 
na neobvyklé hmatové štruktúry. Shula Mozes a di-
zajnérka Tal Zur so svojím tímom uêia ženy jed-
notlivé postupy a prostredníctvom vyrobenej pro-
dukcie im dodávajú pocit osobnej sebarealizácie, 
dôležitosti a zadosČuêinenia. ZároveĀ im pomáhajú 
aj po finanênej stránke, keó sa ženy stávajú ekono-
micky nezávislými a samy dokážu ovplyvniČ pome-
ry vo svojej rodine. HrdosČ z vykonanej práce pod-
poruje oznaêovanie každého výrobku menom ženy, 
ktorá stojí za jeho vznikom.
Portfólio vyrábaných produktov je široké. Okrem 
kobercov s hodvábnymi strapcami rôznych veükostí 
ponúka iota sedacie vankúše na neformálne sedenie, 
vytvorené základnou háêkovacou technikou krát-
keho stúpika. Povrchová štruktúra sedacích vakov 
je výraznejšia. Skladá sa zo stoviek nahusto umiest-
nených «kvetov» vytvárajúcich jedineênú štruktúru. 
Rovnakým povrchom disponujú aj stoliêky s kovo-
vou alebo drevenou podstavou.
Iným ekvivalentom kovových podstáv stoliêiek a la-
víc je háêkovaný behúĀ kopírujúci prevýšenie kon-
štrukcie. Prechádza zo zeme cez sedaciu êasČ a zno-
va klesá nadol. Vytvára jednoduchý dynamizujúci 

kompoziêný prvok interiéru, a zároveĀ plynulo pre-
pája jeho jednotlivé súêasti.
Netradiêným a hravo pôsobiacim dizajnom je in-
teriérová závesná hojdaêka. Drevenému minima-
listickému sedeniu dominuje štvorica lán slúžiacich 
na zavesenie. Ich povrch po celej dúžke zdobia rôz-
ne háêkované útvary a strapce vytvárajúce jedineê-
nú snovú atmosféru.
Samotný názov «iota» pochádza pôvodne z latinêi-
ny a oznaêuje výraz «po troške». Reprezentuje fi-
lozofiu postupných krokov vedúcich k zdarnému 
výsledku. Najnovším úspechom je úêasČ na aprílo-
vom Týždni dizajnu v Miláne – iota sa prezentova-
la v rámci výberového podujatia Multiplex v Teat-
ro Manzoni. Ĥ

Spoloêensko-prospešný dizajnérsky podnik iota je postavený 
na troch základoch: uplatĀovaní ruêných prác (tradiêných 
remeselných postupov), využívaní prepychových, na mieru 
vyrábaných priadzí a – predovšetkým – zacielení na so-
ciálny rozmer svojich aktivít. Jeho zakladateükou je Shula 
Mozes, ktorá sa v Izraeli venuje aj óalším podobným akti-
vitám: okrem ioty vedie dobrovoünícke filantropické združe-
nie LAMERHAV. Podüa jej vyjadrenia však poskytovanie 
vzdelávania, mentorstva a pracovných príležitostí v rámci 
premyslenej schémy iota nemá byČ obmedzené len na región 
Blízkeho východu. Jej princípy sa dajú preniesČ aj do rozvi-
nutých oblastí západného sveta v rámci aktivizácie óalších 
sociálne znevýhodnených skupín. iota.iotaproject.com

Beduínske ženy zamestnané 
háêkovaním
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Tal Zur, iota project: «Naše kolekcie sú založené 
na jedineêných textilných materiáloch, ktoré sme

 vyvinuli špeciálne pre túto príležitosČ. Samotný dizajn 
produktov je odvodený z tradiêných remeselných 

postupov háêkovania.»
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