
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 3. září 2013

                                    Nejde o život, jde o umění. Právě o umění!

Projekt JUSTART představuje mladé české umění novým způsobem. Nabízí  umělecké tisky v limi-
tovaných edicích za dostupnou cenu. Projekt se rozhodl využít potenciál mladých českých umělců,
spolupracuje např. s Janou Babincovou, Anežkou Hoškovou, Jaroslavem Matulou nebo s Ludmilou
Smejkalovou a Vendulou Chalánkovou.  Díla jsou ručně vyráběna a lze si je pořídit jako grafické
tisky, fotografie,  plakáty,  tapety či  jako originální uměleckou reprodukci.  Autoři svá díla vytváří
přímo pro projekt JUSTART.

Cílem JUSTART je vnést umění do běžných českých domácností a podpořit mladé umělce. Zakladatelka
projektu Hana Kocmanová k tomu říká: “Při výběru obrazové dekorace byvá zákazník, který se neorientuje
v  umění,  odkázán  převážně  na  nabídku  anonymních  obrazů  neznámého  původu  prodávaných  v
neomezeném množství. My sázíme na spolupráci s talentovanými umělci, limitované edice a ruční výrobu
děl.“

Autoři JUSTART vždy vytváří ucelenou kolekci  osmi  grafických návrhů, která vyjadřuje charakter tvorby
každého z nich.  Osloveni jsou umělci, jejichž tvorba je osobitá, nápaditá a vhodná do interiéru. Originální
tisky vznikají formou počítačové grafiky, koláže, ale i sítotiskem, malbou a kresbou. V nabídce se pravidelne
objevují noví zajímaví tvurci a postupne pribývají další kolekce. 

Pečlivý výběr autorů a úzká spolupráce s nimi dává zájemcům o umělecký tisk jistotu, že si domů odnesou
dílo s jasným původem: “Zákazník má možnost koupit si obraz od konkrétního  autora a seznámit se tak s
jeho tvorbou. Kupec jednoduše ví, co mu doma visí.” říká Kocmanová.

Na webových stránkach www.justart.cz je možnost prohlédnout si vybrané dílo ve dvou typech interiéru,
kde je možné měnit barvy stěn a nábytku. Pro designéry i jednotlivce je k dispozici barevný test, který
popisuje významy a působení barev na lidskou psychiku a jejich působení v interiéru. Vedle nabídky e-
shopu realizuje tým JUSTART také individuální zakázky, vytváří unikátní abstraktní velkoformátové obrazy,
originální tapety nebo malby na stěnu. 

Přání Hany Kocmanové je jediné: “Ráda bych, aby se JUSTART stal první volbou pro zákazníky toužící po
kvalitním  a dostupném uměleckém díle.”
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