
FREESN x 100 TOES 2021 

Timorjeva kuhinja 

O 100 toes: 

100 toes je kreativni kolektiv stirih ustvarjalcev, prijateljev, ki smo trenutno usmerjeni predvsem v fotografijo
in graficno oblikovanje. Nas namen je ustvariti in hkrati spodbujati ostale ravno k temu, jih zdruziti kot
skupnost in ustvariti nekaj vec. Leta 2019 smo svojo vizijo podkrepili se s svojim osebnim fotografskim
studijem, ki hkrati sluzi kot prostor za delo, dogodke, release... za tovrstne namene ga tudi oddajamo. 

Komisija: 

Andraž Fijavž Bačovnik    Marija Klun                        Žiga Leški Kosič               Nina Krajnc
(fotografija)                          (grafično oblikovanje)         (fotografija, grafično in        (fotografija)
                                                                                         spletno oblikovanje)
 

Ideja/tema: 

Si se kdaj vprasal, kaj imajo skupnega banana, telefon in veselje? Tema letosnjega natecaja izhaja iz
koncepta purple cow, ki ga je zasnoval Seth Gordin. Temelji na unikatnosti in drugacnosti izdelka, kar mu
pomaga pri prodaji. Kot kolektiv smo navdihnjeni nad njegovim pristopom in nacinom razmisljanja. Ker
delujemo v poklicu, ki temelji prav na kreativnosti in drugacnosti smo si tako za nase osebno ustvarjanje
prisvojili koncept purple cow in ga prilagodili tako, da je pri nasih delih spodbudil izdajdljivost in drugacnost,
pravtako pa nas prisilil v razmisljanje in ustvarjanje smisla v nesmislu. Posledicno je izdelek na koncu bolj
zanimiv, kreativen, unikaten. Odlocili smo se, da te postavimo pred podoben izziv in preizkusimo kako
freesno je tvoje razmisljanje. Tvoja tema je odvisna od enega samega klika na nasi spletni strani
(https://100toes.si/timorjevakuhinja), kjer najdes random word picker. Po kliku se ti izpisejo trije pojmi, ki
jih potem uporabis kot izhodisce za snovanje ideje svojega izdelka in jih povezes v celoto. It’s as simple as
that!

Zahteve: 

S klikom na zgoraj oznaceno spletno povezavo se bo na ekranu tvojega telefona/racunalnika prikazal
obrazec z imenom “random word picker”, ki ga poganja neutrudljivi stroj a.k.a. spodbujevalnik kreative in je
namenjen iskanju novih idej, izmikanju ze poznani rutini in iskanju drznosti, za katero vemo, da se skriva v
vsakem od pogumnih tekmovalcev, ki ste se nam tokrat pridruzili! 

Njegovo delovanje je precej preprosto! S klikom na gumb “click here” ti obrazec dodeli 3 besede, ki jih zeli
videti uporabljene v tvojem koncnem izdelku (ki mu moras dodati screenshot podanih besed)! Sam se
odlocis kako bos dodeljen nesmisel zabelezil kot celoto (bodisi dobesedno ali pa bolj abstraktno) - velikost
posamezne datoteke naj ne presega 10mb. Z ekipo smo za udelezence pripravili tudi nekaj nagrad, ker pa
med pisanjem texta se nismo vedeli kdo vse se bo prijavil, smo se odlocili da tokrat nagrade podelimo kar
trem najbolse uvrscenim! Spletna stran je pod konstantnim nadzorom znanega sisenskega kuharja Timorja
Bertonclja, ki obcasno pokuka izza obrazca in je povsem brezpredmeten. 

https://100toes.si/timorjevakuhinja


Vizualni primer:

Tehnicne zahteve: 

Pri izbiri medija ti prepuscamo proste roke – lahko se odlocis za digitalno ali analogno izvedbo. Fotografijo
lahko oddas posamezno ali ustvaris serijo (do max 12 fotografij). Velikost posamezne datoteke naj ne
presega 10MB. Izdelku prilozi screenshot pojmov, ki so ti bili doloceni na spletni strani ter dokuent z
besedilom, ki naj zajema naslov dela, seznam pojmov in razlago, kako so v izdelku uporabljeni. V primeru,
da oddajas serijo fotografij oznaci njihov vrstni red (naslov_zaporednastevilka). 

Nagrade: 

• 1. mesto – mentorstvo (izvedba projekta od zacetka do konca s pomocjo profesionalne ekipe, ki jo 
priskrbimo mi) + Polaroidni fotoaparat (oziroma materialna nagrada v vrednosti 100EUR) 

• 2. mesto – brezplacen celodnevni najem studija

• 3. mesto – brezplacen celodnevni najem studia

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na nasi spletni strani ter instagram profilu.

Good luck! :) 



https://100toes.si/timorjevakuhinja

https://100toes.si/timorjevakuhinja

