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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI NAŠEHO AMOSE,
v letním čísle jsme se zaměřili na taková 3 hlavní témata.Tím prvním jsou výrobky z našich speciálních materiálů, se kterými vás budeme postupně více seznamovat. Nemusíte se bát, nebudou to žádné velké složitosti, ale povýšíme výtvarné hraní zase kousek dále,
vyzkoušíme si tvorbu jednoduchých forem ze silikonu, odlévání keramických hmot, tvarování Colourplastu do plochých forem i prostorových objektů, cínování nebo třeba indonéskou batiku a další
řemesla. Z našich materiálů se snažíme vyrábět vždy věci praktického charakteru, které váš domov nejen zkrášlí, ale budou
také dobře sloužit. Potřebné materiály výhodně koupíte v našem
e-shopu na www.tvorivyamos.cz. Dalším letním tématem je dětská
oslava narozenin. Najdete tu tipy na dekorace a zábavu pro veselou dětskou párty. Nechybí balónky, dobroty ani ovocné brýle
nebo třeba ledová flotila lodí, při jejíž výrobě si oslavenci užijí spoustu zábavy. Posledním velkým tématem, které nás teď bude nějaký
čas doprovázet, je recyklace. Máme rádi naši planetu a chceme ji
zatěžovat svými odpadky co nejméně. Takže nás to logicky nutí
přemýšlet, jak by se materiály určené k naplnění popelnice daly
ještě smysluplně využít, jak jinak než nějakým originálním výtvarným způsobem. Vše, co se nevejde do časopisu, najdete na našem
novém blogu www.myamos.cz. Přejeme pěkné léto plné tvořivých
nápadů a inspirace!
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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KRÁSNÉ TVOŘIVÉ LÉTO
Přejeme krásné léto a pohodové prázdniny a dovolené všem našim milým čtenářům a rádi bychom představili další čtyři zajímavé české tvůrce. Navštivte
jejich virtuální obchůdky a udělejte radost sobě nebo svým přátelům.V případě zájmu o vaši vlastní prezentaci pište na e-mail smikmi@tvorivyamos.cz.

Keramické šperky a drobnosti zaměřené na detail – Jana Chudáčková / www.fler.cz/rolnicka

Přírodní kosmetika ze srdce Pálavy – Ingrid a Tomáš Holoubkovi / www.fler.cz/mydlarna-na-palavskem-vrsku

Ručně modelovaná keramika, šperky, nádoby, drobnosti – Jana Žabková / www.fler.cz/loliti

Šperky vyráběné různými metodami z provazu a českých korálků – Barbora Bílková / www.bibisperky.cz
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KOSÍ SESTRY

Autor / Lucie a Alena Neuwirtovy, foto / M. Kozubková, Lucie Neuwirtová
Kosí sestry jsou ve skutečnosti maminka Alena a dcera Lucie, které se pustily do
společného podnikání a tvoření. Zázemí a podporu našly v rodinné grafické firmě,
kde také řada věcí vzniká a projde rukama všem členům rodiny. Sítotisk, linoryt, tisk
na textil, akvarel, tyto techniky dámy bravurně ovládají a zdobí pomocí nich svoje
kuchyňské zástěry, polštářky, trička, taštičky a další milé drobnosti praktické i zdobivé.
Originální tisky, plakáty, akvarely, obrázky na zeď jsou také významnou součástí tvorby Lucie a Aleny. Všechny jejich výrobky se vyznačují dlouhou životností, precizním
zpracováním do posledního detailu, použitím přírodních materiálů a souzněním
s principy Slow designu. Jaké to je, když se maminka s dcerou vrhnou do společného
podnikání? Zeptali jsme se za vás!
Kdo jsou Kosí sestry a jak se dostaly k tvoření?
Spřízněné duše, Alena a Lucie Neuwirtovy, maminka a dcera s potřebou tvořit a obklopovat se kvalitními, výtvarně pojatými věcmi denní potřeby. Souzníme s principem Slow design. Společně navržené a vytvořené pak nabízíme podobně naladěným
lidem pod značkou Kosí sestry. Původnost, osobitost, kvalitní ruční práce, dlouhá životnost, malé a limitované kolekce, přírodní materiály, vstřícnost k zákazníkům, to
je základní koncept naší značky, jen s ním má naše práce smysl.
Jak máte ve svém maličkém týmu rozděleny úlohy? Podílíte se na všem
společně?
Pracujeme společně na návrzích, Alenka promýšlí střihy a materiály, Lucie grafické
prvky, motivy a prezentaci. Nápady plynou, práci přizpůsobujeme životnímu tempu
a chodu našeho grafického studia. Rodina se zapojuje, pomáhá a podporuje, spolehnout se můžeme i na osvědčené spolupracovníky. I proto nás práce naplňuje, baví
a spojuje již deset let.
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www.fler.cz/kosi-sestry

Jaké jsou vaše stěžejní výtvarné techniky?
Jsme rodina grafiků, přirozené bylo užití grafických technik pro potisk textilu. Začali
jsme technikou linorytu. Je to zdánlivě prostá technika, hravá, každý otisk má mírně jiný
charakter. Postupně jsme se dopracovaly k sítotisku. V principu je sítotisk jednoduchá
technika, ale v praxi kus alchymie. Hlavním alchymistou – tiskařem je Lucčin manžel
Vladimír. Všechny motivy jsou autorské, postupujeme od návrhu ke kresbě, vyrytí do
lina, následuje tisk, případně sken a příprava na osvit síta a sítotisk.
Co všechno ve vaší dílně vzniká a co každou z vás nejvíce baví?
Na začátku jsme se rozhodly vytvářet praktické, užitné předměty ve spojení s ručním
potiskem. Vznikají tak sady kuchyňského a jídelního textilu, tašky, kabelky, polštáře, ale
také grafiky, plakáty a z volnější tvorby, například akvarely. Alenka se vyžívá v praktických detailech a vychytávkách, střizích a kombinacích materiálů, Lucie v kreslení motivů
pro potisk a celkové grafické podobě výrobků i vizuálu značky.
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