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FUTURE CRYSTAL – Tisková zpráva
Studio Koncern Design spolu s Rückl Crystal a.s. představuje křišťálovou
kolekci „Future Crystal“
Jedná se o kompletní sofistikovaný výrobek, jenž je vyroben pouze za účelem
zakopání.
Na vázy, mísy a karafy jsme jako dekor umístily kódy naší civilizace, které budou za
1000 let zřejmě nepochopitelné a vzdálené.Možná tím pozvedneme úroveň příští
archeologie a zároveň zkomplikujeme pátrání záhadnými kódy (seznam umístěných
kódů viz. příloha).
Součástí kolekce je speciální zakopávací obal, návod na zakopání, servisní list a
záruční list na 1000 let (při správném zakopání). Dále lopatka s tajným prostorem pro
uložení mapy s místem zakopání, která se poté dědí z generace na generaci.
Tento výrobek je v regulérním prodeji, poskytujeme servis v tomto rozsahu:
1) Kolekci si můžete zakopat sami kam chcete.
2) Je možné si od Koncernu objednat zakopání kdekoli na světě, mimo území, kde
se nám nelíbí.
3) Ve speciálních případech a při exkluzivní finanční nabídce zakopou autoři kolekci
osobně.
Slavnostní zakopání první kolekce proběhlo v sobotu 6.10.2007 v areálu Superstudia
a tím byla výstava předčasně ukončena. Vykopání v roce 3007.
Co o tom Jiří Přibyl a Martin Imrich říkají:
„Vytváříme výrobek v kategorii, jenž zatím na trhu neexistuje. Většinou pracujeme na
výrobku, který má svoji hodnotu a určitou funkci. Přemýšlíme o budoucnosti
v horizontu 1 roku. V tomto případě jsme měli vzácnou příležitost se zamyslet nad
tím, co se stane za 1000 let.“
A co budoucnost?
„Toto představení je začátkem rozsáhlejší práce, kolekce bude mít cca 20 motivů.
Záměrem je tento projekt zakopat na různých místech světa u příležitosti výstav.
(Londýn, Milano, Honk Kong, Tokio,…)“
Skleněné části projektu vyrábí Rückl Crystal a.s. (www.ruckl.cz)
Fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení na www.koncern.cz v sekci press release

Try this
Po vykopání kolekce lze využít seznamu webových stránek
světových muzeí k odevzdání archeologického nálezu do
některého z nich.

99,98 %
Struktura molekuly hormonální antikoncepce

Year 3007
Zániky jednotlivých civilizací na časové ose, která obsahuje i
data zakopání a vykopání kolekce Future Crystal, budou po
vykopání doplněny o další tři zaniklé etapy lidstva.

Virus source code
Zdrojový kód počítačového viru Melissa

Média
Vis konsilii expers mole ruit sua (Síla bez rozumu se vlastní silou
hroutí)

Začátek třetího tisíciletí dle kalendáře po Kristu. Zlomový
moment pro lidstvo. Sdělovací prostředky si uvědomily samy
sebe a otočily se proti člověku. Obrana není možná - každý,
kdo se pokusí o náznak odporu je zostuzen, zadupán,
zničen… Média se stala zbraní, před kterou není úniku, jelikož
jsou živena zájmem těch, které ničí. Pozemské dění již neřídí
politici, ale jejich mediální obrazy, které se mění podle toho, jak
si média usmyslí. Kdo není v médiích neexistuje, kdo se v nich
zjeví, je odsouzen k veřejnému lynči.
Začíná 21. století, věk mediokracie přechází v mediototalitu.

Náhledy fotografií

