Design Against Fur (DAF)
Designem proti kožešinám je mezinárodní
studentská výtvarná soutěž v navrhování plakátů
a tvorbě ﬂashových animací. Studenti mají za úkol
vymyslet originální plakát či animaci vyslovující
se proti kožešinové módě, které by zároveň
m
mohla některá ze světových organizací na ochranu
zzvířat využít ve své protikožešinové kampani.

Kdo DAF v ČR koordinuje?
K
S
Svoboda
zvířat ji každoročně vyhlašuje
vve spolupráci s koalicí organizací na ochranu
kkožešinových zvířat Fur Free Aliance (FFA), jíž
je členem. FFA v současné době sdružuje 35
organizací na ochranu zvířat z celého světa. Jejím
o
posláním je ukončit zabíjení zvířat kvůli kožešinám.
p
Svoboda zvířat je členem FFA již od roku 2003.
Pravidelně se zúčastňuje setkání zástupců jejích
členských organizací na ochranu zvířat téměř
ze všech světadílů, a spolupracuje na dalších
mezinárodních projektech.

Komu je soutěž určena?
Soutěž je určena jak vysokým, tak také středním
uměleckým školám. Studentům se naskýtá
jedinečná příležitost vyjádřit názor na nošení
kožešin skrze svá umělecká díla. Zapojit se
mohou jednotlivci nebo celé třídy či ročníky.
m
Učitelé často využívají naší soutěž jako zadání
U
sseminárních prací a domácích úkolů. Soutěž
je otevřena především, ale ne výhradně,
sstudentům, kteří se věnují oborům jako
n
například design, výtvarné umění, reklamní
ttvorba, marketing, graﬁcký design a další
u
umělecké obory.

Ohlas soutěže v roce 2006
V roce 2006 jsme zaznamenali rekordní počet registrací z celé České republiky.
Také proto se Svoboda zvířat rozhodla vyhlásit poprvé v historii soutěže kromě
mezinárodního kola ještě internetové a také národní kolo, v němž vítěze vybrala
odborná porota z reklamní agentury Publicis (www.publicis.cz). Hlavní výhru
pro vítězky představovala týdenní stáž právě v této agentuře, což studentky
velmi ocenily, neboť zkušenosti, které díky praxi v Publicis získají, jsou dle nich
nedocenitelné. Slovy Katky Soudkové (3. místo v českém kole DAF 2006):
„…veškeré mé působení v Publicisu by dokonale vystihovala pohádka Alenka
v Říši divů… bylo mi umožněno sledovat chod celé agentury a aktivně se
zapojit…Dostalo se mi úžasné příležitosti získat praktické zkušenosti v oboru
a na vlastní oči vidět, jak že to v praxi vlastně všechno funguje.“

DAF 2007
V roce 2007 se soutěž rozšířila také na asijský kontinent, když se do ní poprvé
zapojila Čína. Na mezinárodní úrovni se do soutěže zaregistrovalo přes 7 000
studentů. V České republice jsme obdrželi registrace od 170 studentů z více
než 30 škol. Vyhlášení vítězů českého (národního) kola proběhlo v rámci vernisáže
putovní výstavy (vítězných i jiných) plakátů FASHION VICTIMS v Galerii Cesty
ke Světlu (www.cestykesvetlu.cz) za účasti Zdeňka Hajného, Jaroslava Duška
a odborné poroty z agentury Publicis, která vítězi předala hlavní cenu v podobě
týdenní stáže. Tuto putovní výstavu nabízíme k zapůjčení. Koncem roku 2007
jsme spustili nové internetové stránky věnované soutěži DAF www.dafcr.cz.

DAF 2008
V roce 2008 se kromě navrhování plakátů soutěžilo také v tvorbě ﬂashových
animací. Také z návrhů z ročníku 2008 jsme vytvořili mobilní výstavu DAF 08
obsahující 15 nejlepších prací, kterou nabízíme zdarma k zapůjčení.

DAF 2009
V roce 2009 jsme otevřeli registrace prostřednictvím českých stránek také pro
studenty na Slovensku.

Více informací najdete v českém jazyce na stránkách www.dafcr.cz, kde se také
můžete zaregistrovat do nového ročníku, v anglickém jazyce na stránkách
koalice FFA www.inFURmation.com.
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit na koordinátorku
soutěže pro ČR Lucii Moravcovou:
mobil: 736 766 188 | email: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz

