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16 / 05 / 2015 — 10:00 - 22:00 h
KORSO KRYMSKÁ
01 / 05 / 2015
ORIGINAL COFFEE
23 / 03 / 2015
ZRNKA ŠTĚSTÍ
14 / 02 / 2015 — 10:00 - 22:00 h
AMERIKA V NÁS
01 / 01 / 2015
HEZKÝ NOVÝ ROK
14 - 21 / 12 / 2015
DESIGNSUPERMARKET 2015
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01 / 05 / 2015

ORIGINAL COFFEE
instalace
„Když máte šperk na sobě, vypadá to,
jako by vám malé zrnko kávy uvízlo
na uchu nebo mezi prsty.
Poetické objekty povzbuzují fantazii
a nad šálkem kávy se samy mohou
stát námětem konverzace,“
říká Anna Steinerová, dvaatřicetiletá
designérka a absolventka Vysoké
školy uměleckoprůmyslové, kde
studovala obor kov a šperk.
Chceme Vám toto pátrání usnadnit.
Vybíráme pro Vás to nejlepší, co
jsme objevili na našich cestách za
designem po veletrzích v Evropě,
nebo u výrobců a designérů. Některé
produkty jsou také přímo z naší
produkce.
Chceme Vám toto pátrání usnadnit.
Vybíráme pro Vás to nejlepší, co
jsme objevili na našich cestách za
designem po veletrzích v Evropě,
nebo u výrobců a designérů. Některé
produkty jsou také přímo z naší
produkce.
www.originalcoffee.cz
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O projektu
Tisková zpráva
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KAA-WA ... ŠPERKY S PŘÍBĚHEM
Projekt Kaa-wa propojuje svět příběhů, šperku, ilustrace a dobré kávy. Autorkou konceptu je šperkařka Anna Steinerová,
která navrhla a vytvořila kolekci šperků inspirovaných kávovými zrny. Její šperky doplňují poetické příběhy s vůní kávy od
spisovatele Jiřího Dvořáka. Obaly a ilustrace jsou dílem ateliéru NaPOLI – Alžběty Skálové, Alžběty Zemanové a Martiny
Kupsové, která je zároveň autorkou grafické koncepce projektu. Kaa-wa nejen chutná, ale také pomáhá: koupí každého
šperku přispíváte na aktivity Klubu Afasie.
Projekt Kaa-wa propojuje svět příběhů, šperku, ilustrace a dobré kávy. Autorkou konceptu je šperkařka Anna Steinerová,
která navrhla a vytvořila kolekci šperků inspirovaných kávovými zrny. Její šperky doplňují poetické příběhy s vůní kávy od
spisovatele Jiřího Dvořáka.
Obaly a ilustrace jsou dílem ateliéru NaPOLI – Alžběty Skálové, Alžběty Zemanové a Martiny Kupsové, která je zároveň
autorkou grafické koncepce projektu. Kaa-wa nejen chutná, ale také pomáhá: koupí každého šperku přispíváte na aktivity
Klubu Afasie.

„Když máte šperk na sobě,
vypadá to, jako by vám malé
zrnko kávy uvízlo na uchu
nebo mezi prsty. Poetické
objekty povzbuzují fantazii
a nad šálkem kávy se samy
mohou stát námětem
konverzace,“
říká Anna Steinerová, dvaatřicetiletá
designérka a absolventka Vysoké
školy uměleckoprůmyslové, kde
studovala obor kov a šperk.

ukázky z projektu

studovala obor kov a šperk.

KAA-WA

„Samotné balení šperků bylo
velkou výzvou. Obal tak propojil
spisovatele, ilustrátory, grafika,
šperkaře, tiskaře, kteří jej
vyrobili srdcem a s velkou péčí.
Z předání daru se tak stane
nezapomenutelná událost...“
říká Anna Steinerová, dvaatřicetiletá
designérka a absolventka Vysoké
školy uměleckoprůmyslové, kde
studovala obor kov a šperk.
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ŠPERKY KAA-WA S PŘÍBĚHEM NEJEN NA OBALU
Projekt Kaa-wa propojuje svět příběhů, šperku, ilustrace a dobré kávy. Autorkou konceptu je šperkařka Anna Steinerová,
která navrhla a vytvořila kolekci šperků inspirovaných kávovými zrny. Její šperky doplňují poetické příběhy s vůní kávy od
spisovatele Jiřího Dvořáka.
Obaly a ilustrace jsou dílem ateliéru NaPOLI – Alžběty Skálové, Alžběty Zemanové a Martiny Kupsové, která je zároveň
autorkou grafické koncepce projektu. Kaa-wa nejen chutná, ale také pomáhá: koupí každého šperku přispíváte na aktivity
Klubu Afasie.
ukázky z projektu
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Náušnice závěsné
ZLATO

připojte se k nám

STŘÍBRO

PATINA

PRYSKYŘICE
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Náušnice závěsné

ZLATÉ ZRNO
kód
materiál
rozměr
cena

NAG1000k01
Ag 925 / 1 000
- pozlaceno
8 x 6 mm
2 400 Kč
objednat

Popis prosuktu. Chceme Vám toto pátrání
usnadnit. Vybíráme pro Vás to nejlepší,
co jsme objevili na našich cestách za
designem po veletrzích v Evropě, nebo u
výrobců a designérů. Některé produkty jsou
také přímo z naší produkce.
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KAA-WA

AKTUÁLNĚ

Náušnice závěsné

ZRNKO MEZI PRSTY
kód
materiál
rozměr
cena

NAG1000k01
Ag 925 / 1 000
- pozlaceno
8 x 6 mm
2 400 Kč
objednat

Popis prosuktu. Chceme Vám toto pátrání
usnadnit. Vybíráme pro Vás to nejlepší,
co jsme objevili na našich cestách
za designem po veletrzích v Evropě, nebo
u výrobců a designérů. Některé produkty
jsou také přímo z naší produkce.

související produkty
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rozměr
cena

- pozlaceno
8 x 6 mm
2KAA-WA
400 Kč
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objednat
Popis prosuktu. Chceme
Vám totozávěsné
pátrání
Náušnice
usnadnit. Vybíráme pro Vás to nejlepší,
co jsme objevili na našich cestách
za designem po veletrzích v Evropě, nebo
u výrobců a designérů. Některé produkty
jsou také přímo z naší produkce.

související produkty
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Anna Steinerová
jewellery designer

annasteinerova.cz
info@annasteinerova.cz
+ 420 608 372 003
adresa
Šperkova 15
180 00 Praha 8 - Vršovice
IČO 0000000
DIČ CZ0000000000

Irena Svobodová
pravá ruka
info@kaawa.cz
t +420 731 511 619

spolupráce

Jiří Dvořák
autor textů
www.artel.cz
Martina Kupsová
ilustrace, grafický design, koncept obalu
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Jiří Dvořák
autor textů
www.jiridvorak.cz
NaPOLI
Martina Kupsová
ilustrace, grafický design, koncept obalu
Alžběta Zemanová
ilustrace
Alžběta Skálová
ilustrace
www.napolistranky.cz

podpora směřuje

Klub Afasie
Část výtěžku z prodeje směřuje na podporu chodu
a činnosti Klubu afasie.
Klub afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá
efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské
komunikace, psychické adaptaci na handicap i
sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží
zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje
problematiku afázie mezi odbornou i laickou
veřejností.
www.klubafasie.cz

webdesign Martina Kupsová / NaPOLI
realizace oncubator
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O projektu
Tisková zpráva

2015
2014

05 / 2015
RESPEKT
05 / 2015
ELLE
03 / 2015
ŽENA A ŽIVOT
02 / 2015
MARIANNE
01 / 2015
DOLCE VITA
01 / 2015
ELLE DECORATION
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KAA-WA S PŘÍBĚHEM
05 / 2015
ELLE
Projekt Kaa-wa propojuje svět příběhů, šperku, ilustrace a dobré kávy.
Autorkou konceptu je šperkařka Anna Steinerová, která navrhla a vytvořila
kolekci šperků inspirovaných kávovými zrny. Její šperky doplňují poetické
příběhy s vůní kávy od spisovatele Jiřího Dvořáka. Obaly a ilustrace jsou dílem
ateliéru NaPOLI – Alžběty Skálové, Alžběty Zemanové a Martiny Kupsové,
která je zároveň autorkou grafické koncepce projektu. Kaa-wa nejen chutná,
ale také pomáhá: koupí každého šperku přispíváte na aktivity Klubu Afasie.
Projekt Kaa-wa propojuje svět příběhů, šperku, ilustrace a dobré kávy.
Autorkou konceptu je šperkařka Anna Steinerová, která navrhla a vytvořila
kolekci šperků inspirovaných kávovými zrny. Její šperky doplňují poetické
příběhy s vůní kávy od spisovatele Jiřího Dvořáka.
Obaly a ilustrace jsou dílem ateliéru NaPOLI – Alžběty Skálové, Alžběty
Zemanové a Martiny Kupsové, která je zároveň autorkou grafické koncepce
projektu. Kaa-wa nejen chutná, ale také pomáhá: koupí každého šperku
přispíváte na aktivity Klubu Afasie.
www.elle.cz/2015_05/kaawaspribehem
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