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Vnitřní okruhy univerzitní
kreativity

The Internal Circles
of University Creativity

Katalog DESIGN jako odezva
univerzitních impulzů

The DESIGN Catalogue as a Response
to University Impulses

Před dvěma lety, s rozšířením politiky podpory kulturních a kreativních průmyslů a skrze jejich osvojení
v chystané dlouhodobé strategii Univerzity Palackého
v Olomouci, byla jako propagačně-informační platforma
nastartována série katalogů Kreativní Olomouc – DESIGN.
Hnacím impulzem, jenž byl průběžně naplňován s každým dalším dílem, bylo zviditelnění kvalit regionální tvorby se světovým přesahem a potenciálem, která vyvěrá
jak z profesionálního milieu, tak z populární DIY amatérské činnosti, jež se v poslední době dostává do středu
dění širší komunity.
Katalogy mají nicméně také nezpochybnitelný utilitární rámec a mnoha způsoby souvisejí s vydavatelskou
institucí, tedy s univerzitou a jejími bezprostředními
partnery. Jsou také částečnou odezvou DizajnTrhu Olomouc a univerzitního obchodu UPoint, které spojuje

Two years ago, with the expansion of the policy of support for
cultural and creative industries and by means of its development in the prepared long-term strategy of Palacký University in
Olomouc, the series of catalogues Creative Olomouc – DESIGN
were launched as a promotional-informative platform.
The driving impulse, which has been gradually supplemented
with each additional issue, has been to make the quality of
regional creativity, of world significance and potential, more
visible. This quality arises from not only the professional milieu,
but also from popular DIY amateur activity, which has found its
way of late into the centre of activity of the wider community.
The catalogues also undoubtedly have a utilitarian framework and are linked in many respects with the issuing institution, that is the university and its immediate partners. They
are also partially a response to DizajnTrhu Olomouc and
the university shop UPoint, which are linked by the name
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jméno Anny Janské. Jak DizajnTrh, tak UPoint od počátku
činnosti akcentují lokální produkty s mimořádnou přidanou hodnotou, které jsou nezřídka navázané na absolventy univerzity. Anna Janská je ostatně rovněž alumni
dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
a v činnosti obou značek uplatňuje nejen obchodní
a manažerské zkušenosti, ale také vlastní akademickou
odbornost.

Anna Janská. Both DizajnTrh and UPoint have emphasised,
from the very beginning, local products with a remarkable
added value and which are frequently connected with graduates from the university. Anna Janská is also an alumni of
the Department of Art History at the Faculty of Arts of
Palacký University. She makes use of not only her business
and managerial experience, but also her own academic expertise in the activities of both brands.

Kulturní a kreativní průmysly
a jejich koncepční podpora

The Cultural and Creative Industries
and their Conceptual Support

V mezidobí od vydání prvního čísla katalogu na domovské univerzitě vznikla či byla zesílena celá řada činností
s koncepčními rysy, které prozrazují dlouhodobou vizi
a jsou provázány se státní či regionální politikou. Členové
užšího týmu, jenž vzešel z projektu TAČR zaměřeného
na fenomény brain drain a brain gain v oblasti kulturních
a kreativních průmyslů (KKP), byli začleněni do poradních či rozhodovacích boardů formulujících strategické
plánování a oborovou advokační linii: Statutární město
Olomouc i Olomoucký kraj vyzvaly k participaci na tvorbě kulturní koncepce, připomínkování probíhalo rovněž
na úrovni Ministerstva kultury v rámci přípravy Národního plánu obnovy a v neposlední řadě má tým ambasadorské zastoupení i v platformě Kreativní Česko, prosazující
posílení státní podpory KKP na evropskou úroveň. Komunikačním bodem a produkční jednotkou těchto procesů
se na Univerzitě Palackého v Olomouci stala značka Creative University, sdružující interní i vnější oborové impulzy
napříč fakultami a tvořící rozhraní pro vyjednávání tématu s potenciálními i stávajícími partnery. Creative University zařazená do gesce prorektorátu pro vnější vztahy má
přitom vytyčeny stěžejní body jednání, jimiž jsou:

An entire range of activities with conceptual features, which
manifest the long-term vision and are linked with state or
regional politics, have emerged or been strengthened at
the university over the period from the publication of
the first number of the catalogue. The members of the narrower team, which grew out of the project TAČR focused on
the phenomena of brain drain and brain gain in the areas
of cultural and creative industries (CCI), were incorporated
into the advisory or decision-making boards which formulate the strategic planning and professional advocacy line.
The City of Olomouc and the Olomouc region encouraged
participation in the formation of the cultural concept, while
recommendations also took place on the level of the Ministry of Culture as part of the preparations of the National
Plan for Renewal. There is finally a team of ambassadors
also represented in the platform of Creative Czech, pushing
for the strengthening of state support for CCI on the European level. The communication point and production unit
for these processes at Palacký University in Olomouc has
become the trademark Creative University, which links up
both the internal and external professional impulses across
faculties and which forms an interface for negotiating about
the theme with both potential and existing partners. Creative University, included under the umbrella of the Vicerectorate for Regional Affairs, has established the key point
for negotiations, these being:

Propagace
Nejviditelnějším výstupem je pokračování edice katalogů DESIGN, jejichž vydávání je sledováno a podporo
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váno mimo jiné Okresní hospodářskou komorou, Olo
mouckým krajem, Inovačním centrem Olomouckého kraje či Statutárním městem Olomouc a probíhá v kooperaci
se sdružením Kreativní Olomouc. Po úspěchu jesenicko-šumperské edice jsou v plánu i další speciální edice zahrnující aglomerace Prostějov/Přerov/Šternberk, kde se
současně počítá s odborným mapováním tamějších KKP.

Projektové zajištění dosavadních aktivit
Byť je v tuto chvíli značka Creative University bez
dalšího vnějšího zajištění, probíhají intenzivní snahy o začlenění témat KKP do programu Horizont, vyjednávání
partnerských klastrů se zahraničními univerzitami či
začleňování KKP témat do struktur RIS3 a NPO v rámci
univerzity.

Edukační činnost
V návaznosti na brand Creative University vznikla
ve spolupráci s Kariérním centrem UP série prezentací
nabízející stávajícím studentům úvod do problematiky
KKP a jejich praktických realizací. Kurzy, které budou
i nadále rozvíjeny, měly výrazně manažerský a ekonomický charakter a zaměřovaly se na event management
a start vlastní podnikatelské činnosti.

Podpora akreditačních snah v programech
zahrnujících KKP
Nyní na Univerzitě Palackého existují dva nové studijní programy, které se přímo vážou k uvedeným oblastem
a jejich vznik je spojený s moderním pojetím kreativity
a jejího výzkumu. Jsou jimi Průmyslový design v bakalářském cyklu a doktorský program Studia kulturních průmyslů. Aktuálně je přitom jako přímý důsledek podnětů
a spoluprací Creative University připravován bakalářský
program Management kreativních průmyslů, v plánu jsou
rovněž inovativní kurzy workshopů věnované praktické
audiovizuální průpravě a dalším oborovým specializacím
v rámci alokace NPO.

Promotion
The most visible output is the continuation of the series of
DESIGN catalogues, the publication of which is supervised and
supported by, among others, the District Chamber of Commerce, the Olomouc Region, the Innovation Centre of
the Olomouc Region or the City of Olomouc and comes about
in cooperation with the association Creative Olomouc. After
the success of the Jeseník-Šumperk edition, additional special
editions are also planned which will include the agglomeration
of Prostějov/Přerov/Šternberk, which will also include
the specialised mapping out of CCI there.

Project Provision of the Previous Activities
Although the trademark Creative University does not have
additional external status at this time, intensive efforts at incorporating the themes of CCI into the Horizont programme
are taking place. Negotiations are taking place with partner
clusters with foreign universities or the incorporation of CCI
themes into the structures of RIS3 and NPO within the framework of the university.

Educational Activity
A series of presentations were designed in connection with
the Creative University brand in cooperation with the Career
Centre of UP. These offered existing students an introduction
to the issue of CCI and its practical realisations. These courses
will involve further development and will be of a marked
managerial and economic character. They focused on event
management and starting one’s own independent entrepreneurial activities.

Support for Accreditation Efforts
in the Programmes Including CCI
Two new degrees currently exist at Palacký University
which are directly linked with the above-mentioned area.
Their foundation is linked with the modern concept of creativity and its research. These are the programmes Industrial
Design on the bachelor’s degree level and the doctoral pro5

Diseminace know-how a PR Univerzity
Palackého
Prostřednictvím kreativní tvorby, péče o ni a didaktické průpravy i výzkumu lze sekundárně budovat obraz
mateřské instituce. Příkladem může být konference věnovaná municipalitám a vysokým školám, kterou si přímo
vyžádaly partnerské subjekty, či streamovaná debatní
aktivita europoslankyně Martiny Dlabajové, kde je mezi
výraznými aktéry UP pravidelně zastoupená. Kreativním
průmyslům se věnovala rovněž nedávná konference Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP, která
dokazuje možné extenze přes páteřní obory k nově zainteresovaným a obohacujícím disciplínám.

Brain gain a talent hunting
Koncepční a setrvalá činnost na vytyčeném poli by
měla samozřejmě vést k upoutání talentovaných a kreativních studentů, zvýšení informovanosti akademické
obce a zaměstnanců o možnostech zapojení do kreativních procesů a zatraktivnění prostředí univerzity. Souměrně se obdobným aktivitám vedoucím k zesílení aktivity univerzitní komunity a v důsledku i k byznysovému
úspěchu věnují Nadační fond UP, Kariérní centrum UP či
Vědeckotechnický park UP.

Potenciál a limity KKP a Univerzity
Palackého
Koncept zvláštního vydání katalogu, v němž je většina
prezentovaných osobností absolventy, učiteli nebo úzkými partnery a spolupracovníky Univerzity Palackého, je
založen na předpokladu, že je Univerzita Palackého živým
hubem kreativních činností, jež je možné koncentrovaně
představit. Při praktické realizaci ovšem taková sumarizace odhaluje jisté limity, které jsou dány jak povahou instituce, tak i typem dominantních aktivit a možností jejich
grafického zachycení a textového zpracování. Předně je
zapotřebí připomenout, že již předešlé díly edice přinesly
6

gramme Study of Cultural Industries. The bachelor degree
Management of Creative Industries is being prepared at
present as a direct result of the concepts and cooperation
with Creative University. There are also plans for innovative
courses and workshops dedicated to practical audiovisual
preparation and additional areas of specialisation with
the framework of the allocation of NPO.

Dissemination of the Know-how and PR
of Palacký University
By means of creative work, care for it and didactic preparation and research, the picture of the mother institution can
be be secondarily built up. Examples of this would be the con
ference dedicated to municipalities and universities which
was directly requested by the partner bodies or the streamed
debate activities of the European parliament member Martina
Dlabajová, who is regularly represented among the prominent
personages at UP. Creative industries have also been the focus
of the recent conference by the Department of Geoinformatics of the Faculty of Science UP, which demonstrated possible
extensions from the mother subjects to newly interested and
enriched disciplines.

Brain Gain and Talent Hunting
The conceptual and ongoing activity in the above-mentioned field should, of course, lead to attracting talented and
creative students, increasing the level of information of
the academic community and employees concerning the possibilities of involvement in creative processes and the attractiveness of the university environment. The Endowment
Fund of UP, the Career Centre of UP and the Science and
Technology Park of UP are also focused on activities leading to
strengthening the activities of the university community and
also consequently helping with business success.

medailonky o absolventech či členech akademické obce,
jejichž činnost je zachytitelná nám známým a jednotným
způsobem – ať už jde o grafickou tvorbu akademického
sochaře Tomáše Chorého, studio BastArt Design, kolektiv
Ateliér ASO, Pavlu Baštanovou, Terezu Tomaštíkovou,
kreativní multitalent Evu Chupíkovou, či absolventskou
dvojici Couple of Sand.
Ke zmíněným limitujícím aspektům řadíme i fakt,
že Univerzita Palackého soustředí kreativní dění pod
teoretické, historické a pedagogické zařazení; chybí jí
tedy klasické, ryze umělecké obory, které by směřovaly
k bezprostřední volné tvorbě či aplikacím jako k hlavnímu
profilu absolventa. Umělecká tvorba je nicméně pochopitelně bází některých dílčích studijních programů, nelze
tedy rozhodně říci, že by tvůrčí výstupy – ať již z oblasti
volného umění, nebo z oblasti aplikované tvorby – vznikaly jen náhodou nebo jako vedlejší zájem jednotlivých
osobností. Byť Univerzita Palackého doposud neusilovala
o akreditaci čistě uměleckých programů, specializovaná
výtvarná tvorba je například pevnou součástí přípravy
studentek a studentů programů Výtvarná výchova se
zaměřením na vzdělávání a Učitelství výtvarné výchovy.
Není náhodou, že přední osobnosti olomoucké výtvarné
scény působí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty UP (v katalogu je představena tvorba některých
z nich: Roberta Bučka, Davida Jedličky a Magdaleny
A. Turzové), jejíž ateliérové a technické zázemí je plně
srovnatelné s předními uměleckými fakultami a jež garantuje výše zmíněné programy. Specializované ateliéry nabízejí studentům realizaci jak v klasických uměleckých disciplínách (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba), tak
v disciplínách zasahujících do oblastí intermediální tvorby, akční tvorby, tvorby s využitím nových médií apod.
Rovněž aplikovaná tvorba je zastoupena samostatnými
ateliéry: jde o ateliér keramiky, fotografie, textilní tvorby,
grafického designu nebo ateliér kovu a šperku. Ateliéry
přitom fungují nejen jako klasické učebny, ale také jako
prostor pro vlastní realizaci v časech mimo výuku a pro

The Potential and Limits of CCI
and Palacký University
The concept of the special publication of a catalogue, where
the majority of the presented persons are graduates, teachers or close partners and colleagues of Palacký University, is
based on the assumption that the University is a living hub of
creative community which can be presented in a concentrated
fashion. During the practical realisation, however, this kind of
summary reveals certain limits which are given by the character of the institution, as well as the type of predominant activities and possibilities of their graphic depiction and textual
treatment. It should be recalled that the previous volumes of
the catalogues already provided profiles about graduates or
members of the academic community whose activities can be
depicted in a known and unified way. These consist, for example, of the graphic art of the sculptor Tomáš Chorý, studio
BastArt Design, the collective Studio ASO, Pavla Baštanová,
Tereza Tomaštíková, the creative multi-talent Eva Chupíková
or the alumni duo Couple of Sand.
The above-mentioned limiting aspects also include
the reality that Palacký University contains creative aspects
under theoretical, historical and teaching classifications; classic, purely artistic, degrees, which would focus specifically on
art work or the applications as the main profile of the graduate are missing here. Art work is, however, understandably
the basis for certain other degrees, and it is certainly not
the case that artistic outputs – whether in the area of
the visual arts or in the area of applied art – only come about
by chance or as a side interest by the interested persons.
Although Palacký University has not pursued as yet accreditation in purely artistic programmes, specialised art work is,
for example, a firm part of the preparations of students of
degrees in Art Education with a focus on education and in
Teaching of Art. It is no coincidence that leading figures on
the Olomouc artistic scene work at the Department of Art Education of the Faculty of Education UP (the art work of some
of them is represented in the catalogue: Robert Buček, David
7

přirozený networking. Právě z této báze a přirozeného
propojování studentů a pedagogů vyrostla řada dílčích
nejen uměleckých, ale také komunitních a kurátorských
počinů a výstavních projektů (v katalogu prezentujeme
např. tvorbu Chaos company, Kateřiny Janků, Petra Nováka, Robina Michenky a Davida Bartoše nebo Lukáše Ondráška či Dagmar Rýdlové, jež výuka v rámci zmíněných
ateliérů formovala).
Nelze samozřejmě opomenout ani performativní umělecké projevy, jako je např. hudba nebo divadlo. Ty mají
na Univerzitě Palackého své kreativní podhoubí na Katedře hudební výchovy nebo na Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v sekci věnované dramaterapii či muzikoterapii. Tady působí jako učitelé uznávané umělecké
osobnosti, tady dostávají talentovaní mladí lidé možnost
realizovat se během studia v praktických uměleckých
činnostech.
Samostatnou kapitolou jsou pracoviště, jež se uměním a kreativními odvětvími zabývají z perspektivy uměleckohistorické a teoretické a jež jsou tradičně zakotveny
na Filozofické fakultě UP. Ani zde nechybí osobnosti,
které opouštějí teoretickou pozici a realizují se ve vlastní
tvorbě nebo kreativních projektech. Na každé z příbuzných kateder, jež mají k umění nejblíže, je přitom nějakou
měrou zastoupen také management kultury – ten nechybí na ekonomických studiích, stejně jako na katedře bohemistiky, žurnalistice či lingvistikách, kde je navíc často
přítomná mediální nadstavba se sobě vlastními výstupy
a aktivitami. Toto zaměření je důvodem, proč je mapa
kultury v Olomouci, a především v okolí univerzity silně
založena na eventech, které absorbují a profesionalizují
talenty. S touto zkušeností se většinou rekrutují vysoce
hodnocení produkční, vedoucí štábů, dramatičtí a literární autoři, dramaturgové, svůj tréninkový prostor zde
nacházejí také zdokonalující se fotografové, grafici, DJ´s
a jiné, bezprostředně tvůrčí profese. Jako byproduct vznikají při výuce filmy, divadelní inscenace, podcasty, grafický design i volná výtvarná tvorba, stejně jako jsou při
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Jedlička and Magdalena A. Turzová), whose studio and technical facilities are fully comparable with leading art faculties and
which guarantee the above-mentioned degree programmes.
The specialised studios provide students with realisations
both in classic art disciplines (drawing, painting, graphics, spatial creations), as well as in disciplines moving into the areas of
intermedia art, action art work, working with the use of new
media, etc. Applied art is also represented by separate studios:
ceramics, photography, textiles, graphic design or a studio of
metal and jewellery. The studios function not only as classic
classrooms, but also as space for students to work outside of
class and for understandably networking. This was specifically
the basis for the natural cooperation between students and
teachers for a range of not only artistic, but also community
and curatorial activities and art projects (the art work of, for
example, Chaos company, Kateřina Janků, Petr Novák, Robin
Michenka and David Bartoš or Lukáš Ondrášek or Dagmar
Rýdlová, which was formulated in the teaching in the abovementioned studios, is represented in the catalogue).
One should also mention, of course, performing artistic expressions, such as, for example, music or theatre. These have
their creative home at the Department of Music Education or
at the Institute of Special Education Studies at Palacký University in the sections dedicated to drama therapy or music therapy. These departments have recognised artistic personages
and talented young people have the opportunity to realise
their skills in practical artistic activities during their studies.
A separate chapter would deal with the workplaces where
art and creative branches are dealt with from the perspective
of art history and which are traditionally anchored at
the Faculty of Arts of UP. There are also individuals here who
abandon the theoretical position and make or their own art
work or creative projects. Management of culture is also
represented to some extent at all of the related departments
which have an affinity with art. These involve economic studies as well as the Czech language department, journalism or
linguistics, which also often contains the media aspect with its
own outputs and activities. This focus is the reason why

katedrách pořádány koncerty a hudební festivaly. Coby
extenze pak na katederních základech stojí studentské
aktivity mimo výukovou náplň, které oživují město nezaměnitelným způsobem.
K výběru kreativců jsme s těmito mantinely přistoupili
zcela otevřeně a bez ohledu na oborové zaměření pracovišť. Několikrát opakovaná výzva směřovala nejen k akademické obci, ale i k THP pracovníkům a reakce na ni byly
doplněny editorskou volbou osobností z řad absolventů
či pracovníků UP, jejichž činnost je s univerzitou doposud
spojená, reprezentuje ji a dosahuje přinejmenším republikové úrovně.

Talenty uvnitř instituce a alumni sféra
zastoupená v katalogu
Vedle Alex Monhart, která stála jako studentka filmové
vědy na počátku univerzitní kolekce UniWearCity a stala
se módní ikonou s vlastní globální značkou, jsme přizvali
Petra Nováka alias Ticho 762, jenž se (většinou spolu se
scenáristou Martinem Šinkovským aka Bohumírem Tabákem) podílí na celé škále komiksově zaměřených výstupů
univerzity. Pedagogicky pak působí na Katedře výtvarné
výchovy PdF UP Robert Buček, jehož sochy a plastiky
často originálně ozvláštňují veřejný prostor a jehož tvorba otevírá naléhavé otázky dotýkající se archetypálních
a duchovních vrstev člověka, ale i společenských a environmentálních problémů.
K zajímavému zjištění vedla komunikace s několika
PR specialisty na fakultách: Jejich hlavní i vedlejší činnost
občas dosahuje špičkových výsledků a je konkurenceschopná mimo zdi akademie. Kristýna Navrátilová,
vedoucí Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty tělesné kultury, se orientuje na sociální sítě a vypracovala
si nezaměnitelný, čistý rukopis fotografií i instagramové
grafiky. Lukáš Ondrášek ze stejného úseku kombinuje sportovní fotografie z horského prostředí, grafiku
a práci s videem, k tomu si pohrává s přírodními mate-

the cultural map in Olomouc and first and foremost in the surroundings of the university is strongly based on events which
absorb and make talent professional. With this experience,
there is mostly recruitment of highly valued producers, heads
of crews, dramaturges and literary authors. Photographers,
graphic artists, DJs and other immediately creative professions
also perfect their crafts in the training spaces here. Films,
theatre stagings, podcasts, graphic design and visual artwork
come about here during teaching as a by-product, while
concerts and music festivals are organised at other departments. Student activities outside teaching content also serve
as an extension of the department foundations, enlivening
the city in an essential manner.
With these boundaries, we approached the selection of
the creatives in a completely open manner and without respect to the specialised focus of the department. The several
times repeated appeal was aimed not only at the academic
community, but also at THP employees, with the reaction to
this being a supplement to the editorial choices by personages
from the ranks of graduates or UP employees whose activities
were linked with the university up until now, who represent it
and who at least exceed in impact the borders of the country

Talents Inside Institutions and the Alumni
Sphere Represented in the Catalogue
Apart from Alex Monhart who was behind the beginning of
the university collection UniWearCity as a student of Film
Studies and became a fashion icon with her own global brand,
we also invited Petr Novák alias Ticho 762, who (usually along
with the scenarist Martin Šinkovský aka Bohumír Tabák) contributed to an entire range of comics focused outputs of
the university. Robert Buček, whose sculptures and statues
often decorate public spaces in an original fashion, teaches at
the Department of Art Education of the Faculty of Education
UP. His work opens up key questions concerning the archetypal and spiritual layers of humans, as well as social and environmental problems.
9

riály při výrobě dřevěných hodin. Ceněným grafikem je
dlouhodobě Radim Měsíc, jenž před nedávnem určoval
značnou část vizuálních výstupů UP jako celku a dnes
svoji pozornost dělí jako kreativec mezi prestižní značky,
gastronomickou činnost a grafický design. Podnikání
založené na kreativním uchopení elementárního, kdysi
ještě studentského nápadu je doménou Davida Holuba,
který svoji startupovou firmu Turistické známky proměnil v globální fenomén. Specifickou jednotkou univerzity
je Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP
s plejádou kolektivních výstupů na pomezí programování a designu.
Audiovize je zastoupena uskupením Nakamero a Danem Tyrlíkem, kteří nacházejí alternativní možnosti u vícero formátů a stylů a dokládají, že se profesionální filmové aktivity nemusí odehrávat pouze v hlavním městě.
Velmi specifickou, temně mystickou i hravě víceznačnou
vizualitu rozvíjí Kristýna Erbenová, dříve pracující pro
Filozofickou fakultu UP, nyní působící v Austrálii. Představiteli malby a dalšími reprezentanty Katedry výtvarné
výchovy PdF UP jsou Magdalena Turzová a David Jedlička, jimž se výjimečně daří spojit klasické techniky s ryze
aktuálními postupy a výrazivem. Paletu současných
forem vizuality doplňuje tvorba mladých umělců a umělkyň Chaos company, jejichž doménou je street art, nebo
osobité ilustrace a digitální grafiky Kateřiny Janků, jež
se profiluje jako tvůrkyně oboru ilustrace a příbuzných
forem na pomezí volného umění a aplikované tvorby
a aktuálně je členkou PR týmu Filozofické fakulty UP.
Výtvarně je orientována také keramická tvorba Dagmar Rýdlové ze stejné „školy“, na originální polštářové
hračky se zaměřuje značka NatyNaty Renáty Chalupové
a obdobnou cílovou skupinu si zvolila Markéta Králová
a její Vzora. Eva Adler se zaměřuje na ozvláštněnou
polygrafii.
Zcela svébytnou kapitolu pak tvoří ambiciózní dění
ve Vydavatelství Univerzity Palackého, které se pod
vedením Aleše Prstka vydalo cestou nekompromisní
10

Communication with several PR specialists at the faculties led to an interesting finding. Their main and side activities
sometimes contain excellent results and are competitive even
outside the walls of academia. Kristýna Navrátilová, head of
the Department for Development and External Relations at
the Faculty of Physical Culture, focuses on social networks
and has created an unmistakeable, pure style of photography
and Instagram graphics. Lukáš Ondrášek, from the same department, combines sports photography from the mountain
environment, graphics and video, thereby playing with natural
materials when creating wooden clocks. Radim Měsíc, who up
until recently defined a significant part of the visual outputs of
UP as a whole, has been a respected graphics artist for a significant period of time. He is currently dividing his attention as
a creative between prestigious brands, gastronomic activity
and graphic design. A business based on a creative understanding of an elementary, initially student, idea, is the focus
of David Holub, whose startup company of Hiking Stamps has
become a global phenomenon. The Department of Geoinformatics of the Faculty of Science UP is a specific unit of
the university with a a wide range of collective outputs on
the border between programming and design.
Audiovision is represented by the grouping Nakamero and
Dan Tyrlík which finds alternative possibilities in a number of
formats and styles and which demonstrates that professional
film activity is not only limited to the capital city of the country. A truly specific, darkly mystical ambiguous visuality is
being developed by Kristýna Erbenová, who earlier worked at
the Faculty of Arts of UP and who now lives in Australia. Magdalena Turzová and David Jedlička, who remarkably combine
classic techniques with truly contemporary approaches and
expressions, are involved in painting from the Department of
Education of the Faculty of Education UP. The palette of contemporary forms of visuality is supplemented by the art work
of young artists in Chaos company, whose focus is on street
art. The distinct illustrations and digital graphics of Kateřina
Janků are in the area of illustrations, and related forms on
the border between the visual arts and applied art; she is cur-

kvality, formální dokonalosti a tvarového, materiálového
i grafického experimentu. Je tak novým magnetem pro
motivované talenty a stále více vyžadovaným nakladatelským domem jak pro akademický personál, tak pro vnější
partnery.
Katalog je tak pestrou přehlídkou typově i účelově
rozrůzněné tvorby s několika přirozenými těžišti. Má doložit rozsah zdejšího dění, schopnosti individuálních talentů i magnetismus univerzity coby základny a meeting
pointu pro výchovu, vývoj a dorůstání dalších kreativních
generací.
Zároveň by měl být i podnětem: Ne každý z tvůrců
najde dostatek odvahy k sebeprezentaci, či dokonce
k rozvoji samostatné kariéry založené na práci s vlastním
kreativním potenciálem. Přitom motivací může být právě
předkládaná přehlídka uměleckých aplikací i vědomí, že
případní školitelé a rádci vycházejí přímo z řad vlastních
kolegů. Těch dřívějších i nynějších.

Průmyslový design jako podhoubí
kreativních talentů
Unikátním zdrojem interdisciplinárně zakotvených talentů by do budoucna měla být skupina studentů oboru
Průmyslový design. Ten byl na základě dlouhodobě formulované veřejné, firemní i státní poptávky komponován
jako čtyřleté bakalářské studium rozprostřené mezi Univerzitu Palackého v Olomouci a Vysokou školu báňskou
– Technickou univerzitu Ostrava. Cílem je kvalifikovat
studenty v širokém základu vědomostí týkající se dějin
umění, teoretické a výtvarné průpravy tak, aby následně
získali odbornost technického a materiálového charakteru. Jejich uplatnění je pak možné hned v několika specializacích, od interiérového designu přes produktový design
až po automotive a přidružené aplikace. Na přípravě se
podílí celkem pět fakult, a obor se tak stává mimořádným
pilotním experimentem s potenciálními, podobně orientovanými následovníky po celé ČR.

rently a member of the PR team of the Faculty of Arts of UP.
The ceramic art of Dagmar Rýdlová is from the same artistic
‘school’, while the brand NatyNaty of Renáta Chalupová is focused on original pillow toys. Markéta Králová and her Vzora
is the focus of a similar target group. Eva Adler is interested in
distinct polygraphy.
The ambitious activity of Palacký University Press, which
has set off in a direction involving uncompromising quality,
formal perfection and visual, material and graphic experimentation under the leadership of Aleš Prstek, is a completely distinct chapter. It has also become a new magnet for motivated
talents and an increasingly popular printing house for both
academic personnel as well as for external partners.
The catalogue is thus a rich overview of varied work in
terms of type and purpose with several natural focuses.
The publication should attest to the range of local activity,
the ability of the individual talents and the magnetism of
the university as a foundation and meeting point for education and growth of additional creative generations.
This should also serve as an encouragement. Not all creatives have sufficient courage for self-presentation or even for
the development of independent careers based on work with
their own creative potential. This overview of artistic applications can specifically serve as motivation and the awareness
that possible teachers and advisors come directly from
the ranks of their own colleagues, both in the past and at
present.

Industrial Design as a Breeding Ground
for Creative Talents
The group of students of the degree Industrial Design should
be a unique sources of interdisciplinary anchored talents in
the future. This was designed as a four-year bachelor’s degree
on the basis of long-term formulated public, business and
state demand. The degree will be shared by Palacký University
in Olomouc and VSB Technical University of Ostrava. The goal
is to give students qualifications in a wide area of expertise
11

Již startovní ročník prokazuje, že o podobný typ oborového zaměření bude velký zájem, a to s mezinárodním
přesahem a širokým zájmovým zaměřením. Vzájemně zde
na sebe působí skvělý grafik, detailní znalec závodních
automobilů, fotografka a zainteresovaná obdivovatelka
oděvní módy, společné diskuze odhalují přínos názorových střetů a estetického tříbení a rozvíjejí skupinovou
dynamiku směřující ke kreativní průraznosti.
Další ročník, jenž právě nastupuje, zaznamenal podstatně zvýšený počet uchazečů, a Univerzita Palackého se
tak může vbrzku stát regionálním lídrem v oblasti, kterou
doposud mohla ovlivňovat jen dílčím způsobem. Edice
katalogů je určena mimo jiné právě pro pedagogy a studenty Průmyslového designu – jako přehled inspirativních
tvůrců, kteří jsou dostupní „na dosah“, coby rezervoár
případných externistů či mentorů, jako spojnice s praxí
a adresář kooperujících firem a jednotlivců.
Petr Bilík, Petra Šobáňová

concerning art history, theoretical and artistic preparation,
with this to be followed by know-how of a technical and material character. The application will be possible immediately in
several specialisations, from interior design to product design
to automotive and related applications. Five faculties in all
contributed to the preparations and the degree has thus become a remarkable pilot experiment with potential, similarly
oriented, successors throughout the country.
The initial year has demonstrated that there is a great interest in a similar type of specialised focus, and this with
an international scope and with a wide range of interests.
Excellent graphic artists, individuals with detailed knowledge
about race cars, photographers and an involved admirer of
clothing fashion all impact one another and through shared
discussion discover the value of exchange of ideas and aesthetic refinement with a developing group dynamic leading
toward creative penetration.
The next school year, which is around the corner, saw
a significant rise in the number of applicants and Palacký
University can consequently soon become a regional leader in
areas which it previously only influenced to a smaller extent.
The editions of catalogues are aimed, among other things, at
specifically teachers and students of Industrial Design – as
an overview of inspirational creatives who are accessible ‘at
hand’, a kind of reservoir of possible external instructors or
mentors, as a link with practice and a directory for cooperating companies and individuals.
Petr Bilík, Petra Šobáňová
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Eva Adler

Barevná vůně černého
na bílém
The colourful aroma of black
on white

E

adleref@seznam.cz

T

+420 721 288 188

W

www.adlereva.art
www.facebook.com/adlereva.art

#

papir | paper
grafika | graphics
polygrafie | polygraphy
design | design
autorska_tvorba | authorial_work

L
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„ Největší radost mám z výtvorů, které jsou nejen krásné,

ale i užitečné. Většina mých prací je černobílá a univerzální, čímž nabízí velký prostor pro fantazii pozorovatele.
Paleta produktů je opravdu široká. Vytvářím pro klienty
loga, merch, nejrůznější tiskoviny, návrhy na kérky i trička,
kalendáře, obálky knih, ilustrace, omalovánky nebo třeba
pohlednice. Kombinací klasických a digitálních technik se
mé obzory stále rozšiřují, stejně jako pestrost toho, co dokážu nabídnout.

“

the greatest joy from creations which are
“notI experience
only beautiful, but also useful. Most of my work is
black and white and universal, thereby providing a great
deal of space for the fantasy of the observer. The palette of
products is truly wide. I create logos, merch, various printed
materials, designs for tattoos and t-shirts, book covers, illustrations, colouring pictures or even postcards for my clients.
Through a combination of classic and digital techniques, my
horizons are continuously expanding, along with the diversity of what I can offer.

”

← ← TrProUnRo = Tričko pro unavené rodiče (mezitím,
co rodiče odpočívají, mohou ratolesti využít jízdní
dráhu na jejich břiše) TrProUnRo = T-shirt for tired parents (while parents are resting, the children
can make use of the driving lane on their bellies)
| Foto Eva Adler | Photograph Eva Adler |
← 	Minimalistický přírodní kalendář 2021 Minimalist
natural calendar 2021 | Foto Eva Adler | Photograph
Eva Adler |
↑	Poznámkové bločky z polygrafického odpadu
Notepads from polygraph waste | Foto Eva Adler |
Photograph Eva Adler |
→	Vlastní domácí chutney s autorskými etiketami Own home-made chutney with authorial
labels | Foto Eva Adler | Photograph Eva Adler |
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Eva Adler

1, 2 Perokresby doplněné akvarelem pro kalendář na rok 2022 Pencil
drawings supplemented by aquarelle for a calendar for the year
2022 | Foto Eva Adler | Photograph Eva Adler |
Soubor pohlednic v dárkové sadě Collection of postcards in a gift
3
set | Foto Eva Adler | Photograph Eva Adler |
Dárková dopisní sada Gift letter set | Foto Eva Adler | Photograph
4
Eva Adler |

1|2
3|4
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ALEXMONHART
Trvalé součásti vašeho bytí
A Permanent Part
of Your Being

Alexmonhart s. r. o.
Kozí 3
Praha 1, 110 00

E

alex@alexmonhart.com

T

+420 777 621 296

W

www.alexmonhart.com

#

design | design
moda | fashion
doplnky | accessories
parfemy | perfumes

L
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„ V Alexmonhart vytváříme artikly, které mají za cíl vás

doprovázet celým dnem, doma i na cestách – od malých kožených předmětů jako peněženky nebo pouzdra
na karty přes ledvinky až po cestovní batohy a weekendery. Před dvěma lety jsme se začali věnovat také brýlovým obroučkám, které nyní vyrábíme v Londýně. Na trh
budeme brzy uvádět parfémy a vonné sady do interiéru.
Srdečně vás zveme do eklektického světa Alexmonhart.

“

Alexmonhart, we create items in which are intended
“to Inaccompany
you all day, both at home and on the road.
These range from small leather objects like purses or
card holders to fanny packs and to finally travelling rucksacks and weekender backpacks. Two years ago, we also
began to design frames for glasses, which we currently
produce in London. We will soon be launching perfumes
and scents for interiors on the market. We would like to
welcome you to the eclectic world of Alexmonhart.

”

ALEXMONHART

← ←	ALEXMONHART ART.09 FRAME ALEXMONHART ART.09 FRAME
| Foto Adriana Fialová | Photograph Adriana Fialová |

←	ALEXMONHART X KONSEPTI (Vonná sada) ALEXMONHART X
KONSEPTI (Fragrance set) | Foto Tomáš Slavík | Photograph Tomáš Slavík |

→	ALEXMONHART X.01 LUCIE KOLDOVA ALEXMONHART X.01
LUCIE KOLDOVA | Foto Adriana Fialová | Photograph Adriana Fialová |
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3

ALEXMONHART ART.07 BODYBAG ALEXMONHART ART.07
BODYBAG | Foto Adriana Fialová | Photograph Adriana Fialová |
ALEXMONHART X.03 MIRAROMANIV ALEXMONHART X.03
MIRAROMANIV | Foto Ivan Kašša | Photograph Ivan Kašša |
ALEXMONHART ART.09 FRAME ALEXMONHART ART.09
FRAME | Foto Adriana Fialová | Photograph Adriana Fialová |
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Robert Buček

Sochařina a instalace
s příběhem
Sculptures and installations
with a story

E

robertbucek@email.cz

T

W

www.robertbucek.cz

#

umeni | art
socharstvi | sculpture
keramika | ceramics
instalace | installations

L
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„ Pro mou tvorbu je charakteristická práce s příběhem.

Potřeba znovu jej prožít, procítit nebo jen vnímat. K tomu
využívám ryze výtvarných prostředků. Zhmotňování
momentů a procesů prožitých v krajině pramení z prosté
lidské potřeby věci vlastnit nebo si je jinak osvojit. Právě
tyto momenty kreslím, modeluji, sekám do kamene, a tím
je částečně znovu prožívám.

“

Working with a story is characteristic for my art.
“I need
to experience it again, feel something or at least
perceive it. I used pure artistic means for this. Making
manifest the moments and processes experienced
in the landscape which arise from the simple human need
to own things or to in contrast liberate them. I draw,
model, cut into stone these moments and in this fashion
partially experience them again.

”

Robert Buček

← 	Kde nebudeme bydlet (keramika, ocel) We won’t live here (ceramics, steel) | Foto Robert Buček | Photograph Robert Buček |
↑
Vanished (břidlice) Vanished (slate) | Foto Robert Buček | Photograph Robert Buček |
↓
Postel (keramické střešní tašky) Bed (ceramic roof tiles) | Foto Robert Buček | Photograph Robert Buček |
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1

1	
A river is my favourite neghbour (dřevo, sklo) A river is my favourite
neghbour (wood, glass) | Foto Robert Buček | Photograph Robert Buček |
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Kristýna
Erbenová

Svět noci na středním formátu
The world of night
on a medium format

E

info@kristynaerbenova.com

T

+61 477 233 145 (WhatsApp only)

W

www.kristynaerbenova.com

#

umelecka_fotografie | artistic_photography
fotografie | photography
stredoformatova_fotografie | middle-format_ photography
analogova_fotografie | analog_ photography
fotograficke_printy | photographic_prints

L
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„ Jsem kutnohorská rodačka a umělecká fotografka

ovlivněná modernistickou fotografickou tradicí světově
uznávaných osobností, jako jsou Jaromír Funke, Josef
Sudek či Eugen Wiškovský. Fotím převážně na střední
formát a ve své autorské tvorbě se snažím o introspektivní nazírání reality a filozofický přesah. Inspiraci nacházím
především ve tmě a noční krajině – pátrám v ní po auten
tických, zvláštních a neobvyklých místech, snímám je
dlouhou expozicí a probouzím v nich intuitivní a instinktivní rovinu. Objevuji pro sebe i pro nás, jak by vypadal
svět, kdybychom viděli v noci.

“

“

I am a native of Kutná Hora and an artistic photographer influenced by the Modernist photographic tradition
of world renowned figures such as Jaromír Funke, Josef
Sudek or Eugen Wiškovský. I primarily take photographs
of a middle-sized format and work at capturing
an introspective perception of reality with a philosophical dimension in my authorial work. I find inspiration,
first and foremost, in the dark and the night landscape –
seeking out there authentic, specific and unusual places.
I use long exposure when taking photos and awaken
the intuitive and instinctual level in them. I discover both
for myself and for others what the world would look like
if we saw it at night.

”

Kristýna Erbenová

← ← 	Almost Breathless | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna
Erbenová |

←	The Limit of Blue | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna
Erbenová |

↑	The Limit of Blue | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna Erbenová |

→	
In the Darkless | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna
Erbenová |
1
2
3
4
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Moondust | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna Erbenová |
Moondust | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna Erbenová |
Fragile Moments | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna
Erbenová |
In the Darkless | Foto Kristýna Erbenová | Photograph Kristýna
Erbenová |

1|2
3|4
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Chaos company
Řízeným chaosem
ke svobodě a kreativitě
Through controlled chaos
to freedom and creativity

E

chaoscompanycze@gmail.com

T

W

www.chaoscompany.art
www.instagram.com/chaoscompanyart
www.facebook.com/chaoscompanycze

#

streetart | streetart
graficky_design | graphic_design
ilustrace | illustrations
multimedia | multimedia

L
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„ Jsme skupina umělců, která se zabývá širokým spek-

trem umělecké činnosti už od roku 2012. Chaotičnost
vnímáme ve svobodě vyjadřovat své myšlenky různými
médii, které kombinujeme a rádi s nimi experimentujeme.
Pracujeme s malbou, ilustrací a grafickým designem, fotografií, ale cizí nám není ani street art, land art, sochařská činnost či video. Svou činností přispíváme k pestrosti různých kulturních událostí, pořádáme workshopy
a výtvarné etudy.

“

a group of artists who have been involved
“in aWewidearespectrum
of art activities starting back in
the year 2012. We view chaos as the freedom to express
one‘s thinking through various media which we combine
and which we enjoy experimenting with. We work with
painting, illustrations, graphic design and photography
but are even interested in street art, land art, sculptural
activity and video. Through our activities, we contribute
to the variety of various cultural events, organising workshops and artistic etudes.

”

Chaos company

←	Mural pro pivnici Doga; autoři Dosy Doss (Jiří Dosoudil) a Věra Kopková Mural for the pub Doga; authors Dosy Doss (Jiří Dosoudil) and Věra Kopková | Foto Chaoscompany | Photograph Chaoscompany |

↓	
Ilustrace Palas Athéna; autor Věra Kopková Illustration of Pallas Athena; author Věra Kopková | Foto Chaoscompany | Photograph Chaoscompany |
→	Skrytá křehkost; autorka Věra Kopková Hidden fragility; author Věra Kopková | Foto Chaoscompany | Photograph Chaoscompany |
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2

Mural pro Koupark Ostrava od Dosy
Doss Mural for Koupark Ostrava by
Dosy Doss | Foto Chaoscompany |
Photograph Chaoscompany |
Umělci v procesu Artists in
the process | Foto Martin Kurek
(Just Martin) | Photograph Martin
Kurek (Just Martin) |

1
−
2
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Kateřina Janků
Ilustrace a grafika
v atypické perspektivě
Illustrations and graphics
in an atypical perspective

E

kat.janku@gmail.com

T

+420 739 080 989

W

katerinajanku.com

#

ilustrace | illustrations
graficky_design | graphic_design
digitalni_ilustrace | digital_illustrations
autorska_tvorba | authorial_work
knizni_ilustrace | book_illustrations
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„ Zajímám se o ilustraci a grafický design. V ilustracích

často zobrazuji atypické či deformované tvary lidských
i nelidských hmot, ve kterých ráda kombinuji různé barvy
a struktury. Tento způsob práce začínám v současné
době aplikovat i na kůži prostřednictvím autorských tetování. V grafice si zakládám na originálním zpracování,
které reflektuje značku klienta. V budoucnu bych se chtěla více věnovat především autorské tvorbě, tedy ilustraci,
volné grafice a tetování – jednou i ve vlastním ateliéru.

“

I am interested in illustrations and graphic design.
“I often
depict atypical or deformed shapes of human and
non-human matter in my illustrations, combining various
colours and structures. I have also begun to apply this
approach at present on skin by means of authorial tattooing. In my graphic art, I place an emphasis on an original approach which reflects the brand of the client.
I would like to focus primarily on authorial work in
the future, that is illustrations, free graphics and tattooing – one day in even my own studio.

”

Kateřina Janků

← ←	Plavba – digitální tisk a ilustrace pro Pedagogickou
fakultu UP na téma Well being Cruise – digital
print and illustration for the Faculty of Education (Palacký University) on the theme of Well
being | Foto Monika Abrhámová | Photograph
Monika Abrhámová |
←	
Ilustrovaný design brožury „AFO Adaptovník“ pro AFO
junior Illustrated design for the brochure „AFO
Adaptationist“ for AFO junior | Foto Kateřina Janků |
Photograph Kateřina Janků |
↑	
Design obojku pro značku Dolce Hafana Collar design
for Dolce Hafana brand | Foto Petra Urbánková |
Photograph Petra Urbánková |
→	
Autorská ilustrace „Padáčci“ Author's illustration
“Padáčci” | Foto Kateřina Janků | Photograph
Kateřina Janků |
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Ilustrovaný vizuál pro Letiště Festival XOXI Illustration visual for Airport Festival XOXI | Foto Kateřina Janků | Photograph Kateřina Janků |
Vizuální identita pro Vydavatelství Univerzity Palackého Visual identity for Palacký University Press | Foto Monika Abrhámová | Photograph
Monika Abrhámová |
Ilustrace pro značku TVARG.LE Illustration for the brand TVARG.LE | Foto Kateřina Janků | Photograph Kateřina Janků |
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Katedra
geoinformatiky
Přf UP
Svět digitálním pohledem
The world through digital eyes
Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc
E

geoinformatics@upol.cz

T

+420 585 634 516

W

www.geoinformatics.upol.cz

#

kartografie | cartography
geovizualizace | geovisualisation
geoinformatika | geoinformatics
3Dmodelovani | 3Dmodelling
3Dtisk | 3Dprint
dalkovy_pruzkum_zeme | long-distance_research_earth
virtualni_realita | virtual_reality

L
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„ Jsme přední akademické pracoviště v ČR s meziná-

rodním významem. Zaměřujeme se na digitální kartografii, prostorové modelování, dálkový průzkum Země či
praktické využití 3D tisku a virtuální reality. Naše katedra je publikačně nejvýznamnějším geoinformatickým
pracovištěm v ČR. Mezi autory mnoha unikátních map,
tematických atlasů, 3D modelů, interaktivních aplikací
nebo vědeckých monografií patří nejen členové katedry
a externí spolupracovníci, ale také studenti. Realizované
projekty sledují světové trendy a většina z nich je přímo
aplikována v praxi.

“

“

We are a leading academic workplace in the Czech
Republic of international significance. We focus on digital
cartography, spatial modelling, long-distance research of
the Earth or practical use of 3D print and virtual reality.
Our department is the most renowned in the country in
terms of publications. Members of the department and
external colleagues as well as students are the authors of
a number of unique maps, thematic atlases, 3D models,
interactive applications and scholarly monographs.
The realised projects take into account world trends and
most of them are directly applied in practice.

”

Katedra geoinformatiky PřF UP

← ←	Model bývalé olomoucké synagogy Model of the former Olomouc synagogue | Foto Stanislav Popelka | Photograph Stanislav Popelka |
←	Tematické mapy a atlasy z produkční série M.A.P.S. Thematic maps and atlases from the production series M.A.P.S. | Foto Viktor Čáp |
Photograph Viktor Čáp |

↓	Model barokního kostela Model of Baroque church | Foto Viktor Čáp | Photograph Viktor Čáp |
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Katedra geoinformatiky Department of Geoinformatics | Foto Viktor Čáp | Photograph Viktor Čáp |
Tyflomapa olomouckého Horního náměstí v praxi Typhlomap of the Olomouc Upper Square in practice | Foto Viktor Čáp |
Photograph Viktor Čáp |
Tyflomapa České republiky Typhlomap of the Czech Republic | Foto David Motlíček | Photograph David Motlíček |
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Radim Měsíc

Kreativní testování
hranic médií
Creative testing of the borders
of media

E

radim@finalfinal.cz

T

W

www.finalfinal.cz

#

grafika | graphics
artdirecting | artdirecting
finalfinalstudio | finalfinalstudio
comingsoon | comingsoon
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„ Věnuji se grafice a art directingu. Vždy se snažím

testovat hranice daného média tak, aby výsledkem bylo
komplexní řešení, které má přesah mimo běžné spotřební
materiály. Do realizace se nebojím zapojit hned několik
technologií a výrobních procesů. Tyto postupy fungují
díky vzájemně spolupracujícímu kreativnímu kolektivu.
Společně umíme nabídnout kompletní portfolio audiovizuálních služeb – grafiku, 3D render, motion grafiku,
ilustrace, web, tiskařinu, fotografie, video i audio.

“

“

I am involved in graphic art and art directing. I am always interested in testing the borders of the given medium,
in order for the result to be a complete solution, which
actually moves beyond ordinary consumer material. I am
not afraid of including several technologies and production
processes in the realisation. These approaches work thanks
to a shared, cooperating creative collective. Together, we
are able to provide a complete portfolio of audiovisual services: graphics, 3D rendering, motion graphics, illustrations,
web, printed materials, photographs, video and audio.

”

Radim Měsíc

44

1
2|3

← ← ←	Katalog DESIGN Catalogue DESIGN | Design autor | Design author |
← ←	Plakát k 50. výročí kina Metro 70 Poster for the 50th anniversary
of the Metro 70 cinema | Design autor | Design author |

←	Vizuál 57. ročníku Academia Film Olomouc – plakát s odlupovacími
náplastmi Visual of the 57th Academia Film Olomouc – poster with
peel-off patches | Design autor | Design author |
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AFO53 – plast a voda AFO53 – plastic and water | Foto
Jan Andrasch | Photograph Jan Andrasch |
Záložky 6. ročníku veletrhu LITR Bookmarks of the 6th LITR book
fair | Foto graficke-papiry.cz | Photograph graficke-papiry.cz |
Vizuální identita bistra KONVIKT Visual identity of KONVIKT
bistro | Foto Jan Andrasch | Photograph Jan Andrasch |
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NAKAMERÔ

Audiovize ve všech podobách
Audio-vision in all forms

Mgr. et MgA. David Bartoš
Mgr. Robin Michenka

E

info@nakamero.cz

T

+420 728 341 231
+420 702 099 678

W

www.nakamero.cz

#

audiovizualni_produkce | audiovisual_production
aftermovie | aftermovie
spot | spot
reklama | advertisement
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„ Vznikli jsme před pár lety v Olomouci jako audiovi-

zuální a filmová produkce. Zaměřujeme se na tvorbu
kreativního, inspirativního a kvalitního audiovizuálního materiálu, nejčastěji v podobě aftermovies, reklam
a spotů. Věnujeme se také dokumentům a rozhovorům,
podílíme se na live streamech. Do budoucna bychom se
rádi zaměřili na větší produkci u filmu nebo v reklamě.
Snažíme se všemu, co děláme, vetknout originální a autorský přístup.

“

were founded several years ago in Olomouc as
“anWeaudiovisual
and film production firm. We focus on creative, inspirational and quality audiovisual material, most
frequently in the form of after-movies, advertisements and
spots. We are also involved in documentaries and interviews, and even contribute to livestreams. We would like
to focus on larger productions in film or in advertisements
in the future. We try to imprint an original and authorial
approach to everything which we do.

← ←	
Rozhovor s kurátory – galerie 8smička Interview with curators – gallery 8smička | Foto Vendula Burgrová |
Photograph Vendula Burgrová |

←	Tým Nakamero Team Nakamero | Foto Vendula Burgrová | Photograph Vendula Burgrová |
↓ 	
Psi malých ras, livestream Divadla na cucky Dogs of small breeds, livestream of the Theatre Divadlo na cucky |
Foto Vojtěch Kapounek | Photograph Vojtěch Kapounek |
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”

David Bartoš, Robin Michenka
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Jan Pfeiffer-Triniti, videoperformance
Jan Pfeiffer-Triniti, video-performance
Michal a David – Pravda, videoklip Michal
and David – Truth, video-clip
New collection, fashion video New
collection, fashion video

1
−
2
−
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NatyNaty

Když se radost přenese
z hračky na dítě
When joy moves from
the toy to the child

E

natynatydesign@gmail.com

T

W

www.fler.cz/natynaty
www.instagram.com/natynatydesignstudio

#

siti | sewing
vysivka | embroidery
rucni_prace | handmade
design | design
autorska_tvorba | authors_work
detske_doplnky | childrens_accessories
detsky_pokoj | childrens_room
zviratka | animals
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„ Šití hraček a doplňků pro děti jsem se začala věnovat

během své mateřské. Nejprve jsem tvořila jen pro sebe
a nejbližší rodinu, pak postupně i pro přátele a známé.
Odtud chyběl už jen krůček k tomu, vytvořit si profil
na Fleru. Svou značku jsem pojmenovala po dcerce, která
mě k tvorbě inspiruje a pro niž jsem vlastně začala šít.
Zajímá mě nejen originalita návrhu, ale také jedinečnost
každého kusu a jeho odlišnost od běžně dostupných výrobků. Proto jsem zvolila ruční práci – výšivku. Věřím, že
péče, preciznost a radost z tvorby se skrze výrobek přenese i na zákazníka. To je pro mě velmi důležité. Hračky
a doplňky proto už od počátku tvořím v menších počtech.
Nejde mi o sériovost, ale předání mé vlastní vize, představy a práce zákazníkovi.

“

to work with sewn toys and accessories for chil“drenI began
during my maternity leave. First I only made things for
myself and the closest family members, and gradually for
friends and acquaintances. It was just another small step to
creating my own profile on Fler. I named my brand after my
daughter who inspires me to create and who I actually began to sew for. I am interested not only in the originality of
the design, but also the unique character of each piece and
its distinctness from regularly available products. I therefore chose hand-made embroidery. I am convinced that
care, preciseness and joy from creative work is transferred
to the customer in the product. That’s extremely important
for me. I therefore created toys and accessories in smaller
numbers from the very beginning. I am not interested in
serial production, but in communicating my own vision,
imagination and work to the customer.

” Renáta Chalupová

← ← ←	Skřítci Elves | Foto Renáta Chalupová | Photograph
Renáta Chalupová |

← ← 	Králinka Rabbit girl | Foto Renáta Chalupová | Photograph
Renáta Chalupová |

← 	Méďa Bear | Foto Renáta Chalupová | Photograph
Renáta Chalupová |

↓ 	Jelínci Deer | Foto Renáta Chalupová | Photograph
Renáta Chalupová |
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Jelínci Deer | Foto Renáta Chalupová | Photograph Renáta Chalupová |
Medvědi Bears | Foto Renáta Chalupová | Photograph Renáta Chalupová |
Opičky Monkeys | Foto Renáta Chalupová | Photograph Renáta Chalupová |
Lvíček Lion | Foto Renáta Chalupová | Photograph Renáta Chalupová |

1|2
3|4

53

54

Kristýna
Navrátilová
flowtecka.cz

Originální strategie ve světě
pomíjivých sociálních sítí
Original strategy in a world
of transitory social networks
E

kristyna@flowtecka.cz

T

+420 728 115 890

W

www.flowtecka.cz

#

digitalni_marketing | digital_marketing
socialni_site | social_network
strategie | strategy
foto | photo
video | video
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„ V době pomíjivých sociálních sítí usiluji o originální

styl, který vtisknu instagramovým a facebookovým profilům. Pracuji s vlastními, emočně exponovanými fotografiemi a grafikou odvozenou z trendy aplikací. Prioritou je
pro mě designová působivost, stejně jako multilevelové
rozšíření obrazové informace prostřednictvím nástrojů,
které umožňují intertextuální hru a náhlé změny původní
optiky. Práci na snové Fakultě tělesné kultury UP doplňuji
školeními a supervizí prezentace firemních klientů.

“

this time of transitory social networks, I aim for
“anAtoriginal
style, which I imprint on Instagram and Facebook profiles. I work with my own, emotionally exposed
photographs and graphics which are drawn from application trends. Impressiveness of design is a priority for me,
along with multi-level expansion of pictorial information
by means of tools which enable an intertextual game and
sudden changes in the original optics. I complement my
work at the Faculty of Physical Culture UP with training
and supervision of the presentations of company clients.

”

Kristýna Navrátilová
← ← Šachovnicový grid, ContaYner Olomouc Chess grid, ContaYner
←

↓
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Olomouc | Foto Adéla Vymazalová | Photograph Adéla Vymazalová |
Instagramový feed, Klub absolventů UP Instagram feed, Club of
Graduates UP | Foto Adéla Vymazalová | Photograph Adéla
Vymazalová |
flowtec. flowtec. | Foto Adéla Vymazalová | Photograph Adéla
Vymazalová |
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Instagramový feed FTK UP Instagram account FTK
UP | Foto Adéla Vymazalová | Photograph Adéla Vymazalová |
Insta Stories z letní kampaně Insta Stories from the summer
campaign | Foto Adéla Vymazalová | Photograph Adéla Vymazalová |
Reels videa Evenpro Reels videos Evenpro | Foto Adéla Vymazalová |
Photograph Adéla Vymazalová |
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Lukáš Ondrášek
Mezi dřevem a „vertikální“
vizuální tvorbou
Between wood and “vertical”
visual art

E

lukasondrasek@seznam.cz

T

+420 721 268 795

W

www.lukasondrasek.cz
www.facebook.com/lukasondrasekart

#

design | design
video | video
fotografie | photography
graficky_design | graphic_design
priroda | nature
alpinismus | alpinism
outdoor | outdoor
lezeni | climbing
paragliding | paragliding
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„ Mnohotvárnost mých sportovních dobrodružství v pří-

rodě přenáším do tvorby fotografií, videa a designu. V mé
tvorbě kladu důraz na autentický zážitek, kterým může
být jak haptická zkušenost se dřevem, tak i dotek studené skály. Zkušenosti v outdoorových sportech a vizuální
tvorba mne dovedly k založení značky Vertical Arts. To mi
otevřelo dveře ke spolupracím s firmami v outdoorovém
odvětví při tvorbě spotů, katalogů a poutavého obsahu.
Zachytit zajímavé situace vysoko v horách mne vždy
lákalo nejvíce. Díky všestranosti natáčím v těžko dostupném zimní prostředí na ledovci i v létě při lezení bigwallu.
Stejně jako lézt do výšek s foťákem mne baví také navrat
k řemeslné tvorbě ze dřeva v kombinaci s epoxidem. Tyto
dva rozdílné světy pohybu a statiky považuji za podstatu
mé tvorby.

“

“

I transition the multiplicity of my sports adventures in
the outdoors into photography, video and design. I always
place an emphasis on an authentic experience which can
consist of a haptic experience with wood or even the touch
of cold rock. My experience with outdoor sports and visual
art led me to the establishment of the brand Vertical Arts.
I cooperate with companies in the outdoor clothing branch
in creating spots, catalogues and attractive content.
Thanks to my versatility, I can even film in hard-to-access
winter environments such as glaciers or when climbing
bigwall in the summer. I not only enjoy climbing to
the heights with my camera, but also the return to
the crafts aspect from wood in a combination with epoxide. I view these two different worlds of movement and
statics as the essence of my creative work.

”

Lukáš Ondrášek

1

← 	Aiguille de la Varapp, Švýcarsko Aiguille de la Varappe, Switzer-

2

land | Foto Lukáš Ondrášek | Photograph Lukáš Ondrášek |
→ 	
Petit Clocher du Portalet, Švýcarsko Petit Clocher du Portalet, Switzerland | Foto Lukáš Ondrášek | Photograph Lukáš Ondrášek |

3
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 dventure Menu, Grossglockner, Rakousko Adventure Menu,
A
Grossglockner, Austria | Foto Lukáš Ondrášek | Photograph Lukáš
Ondrášek |
Kormoráni: Kormoráni, Tromsø, Norsko Cormorants: Cormorants,
Tromsø, Norway | Foto Lukáš Ondrášek | Photograph Lukáš Ondrášek |
Labáček, Labské Údolí, levý břeh Labáček – Elbe valley, left
bank | Foto Lukáš Ondrášek | Photograph Lukáš Ondrášek |
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Dagmar Rýdlová
Pookraj
Hravý porcelánový
mikrokosmos bez hranic
A playful porcelain microcosmos without borders
POOKRAJ
Olomoucká 1895/48
Prostějov 796 01

E

da.rydlova@gmail.com

T

+420 723 878 906

W

www.pookraj.cz

#

porcelan | porcelain
cesky_design | Czech_design
sperk | jewellery
vyrobeno_v_cesku | made_in_Czech
pookraj | pookraj
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„ Hravost, radost, objevování, experimentování, vášeň.

To je svět za zavřenými dveřmi. Můj prostor, kde neexistují hranice, kde se snoubí myšlenka s náhodou a klasická technika se střídá s experimentem. Můj mikrokosmos,
kde vznikají porcelánové šperky a drobný interiérový
design. V poslední době se zajímám především o povrch,
strukturu a tvar. Díky použitým materiálům a postupům
dociluji vždy jedinečného a neopakovatelného výsledku.

“

←←
←↑
←
←↓
↓
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Playfulness, joy, discovery, experimentation, passion.
“That’s
the world behind closed doors. My space, without
borders, where an idea meets with chance and a classic
technique alternates with an experiment. My microcosm where porcelain jewellery and small interior design
comes into being. I am especially interested of late in
surface, structure and shape. I am always able to achieve
a unique and special result thanks to the used material
and approaches.

”

Dagmar Rýdlová

Náhrdelník Erupce zdobený kobaltem Necklace Eruption decorated with cobalt | Foto René Planka | Photograph René Planka |
Náušnice a náhrdelníky z kolekce Jídlo Earrings and necklaces from the collection Foodo | Foto René Planka | Photograph René Planka |
Porcelánové komponenty ke kolekci Jídlo Porcelain components for the collection Food | Foto René Planka | Photograph René Planka |
Náhrdelník / náramek Tvary Necklace / bracelet Shapes | Foto René Planka | Photograph René Planka |
POOKRAJ POOKRAJ | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph Michaela Petřek Linhartová |
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Náušnice ve stříbrné a zlaté Earrings in silver and gold | Foto René Planka | Photograph René Planka |
TVAR_Y se zlatými panenkami TVAR_Y with golden dolls | Foto Dagmar Rýdlová | Photograph Dagmar Rýdlová |
Vánoční dekorace / baňka zdobená kobaltem Christmas decoration / ball decorated with cobalt | Foto Dagmar Rýdlová
| Photograph Dagmar Rýdlová |
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TICHO762

Obrázky a mír a láska
a obrázky
Pictures and peace and love
and pictures

E

ticho762@gmail.com

T

W

ticho762.com

#

ilustrace | illustrations
komiks | comics
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„ Kreslím obrázky. Kreslím každý den, celý týden, celý
rok...
“
year...
“ I draw pictures. I draw each day, all week, allTICHO762
”
← ←	Čumíš na mě? TICHO762 Are you staring at me? TICHO762
← 	
Martin Šinkovský, TICHO762, komiksy pro výstavu KOMUNIKACE89
Martin Šinkovský, TICHO762, comics for the exhibition KOMUNIKACE89

→ 	Jaroslav Foglar, Strach nad Bobří řekou Jaroslav Foglar, Fear over Beaver
River

↓ 	Martin Šinkovský, TICHO762, Trikolora Martin Šinkovský, TICHO762,
Trikolora
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Vlak do Sachsenhausenu,
charlesgames Train to
Sachsenhausen, charlesgames
Martin Šinkovský, TICHO762, komiksy
pro výstavu KOMUNIKACE89 Martin
Šinkovský, TICHO762, comics for
the exhibition KOMUNIKACE89
Jaroslav Foglar, Strach nad Bobří řekou
Jaroslav Foglar, Fear over Beaver River
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Turistické známky
Vzpomínky s vůní dřeva
Memories with a scent
of wood

Turistické známky s.r.o.
Julia Sedláka 447/14
Rýmařov 795 01

E

info@turisticke-znamky.cz

T

+420 554 211 203

W

www.turisticke-znamky.cz

#

turisticke_znamky | hiking_stamps
turistika | hiking
sberatelstvi | collecting
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„ Dřevěná kolečka s vypálenou grafikou hradu, zámku,

historické horské chaty či přírodní památky jako stylový
sběratelský kousek nebo dárek z výšlapu, výletu a cest.
Turistické známky zná snad každý, kdo kdy zavítal na nějaké turisticky významné místo v Česku. Málokdo už ale ví,
že tradice jejich výroby začala na konci devadesátých let
v Jeseníkách, kde v podhůrském Rýmařově pokračuje dodnes. Naše známky mají výtvarnou hodnotu, jsou přírodní,
voňavé a inspiraci našly v trampských březových salámcích a foglarovských skautských hrách. Vše odstartovala
turistická známka číslo 1 věnovaná Pradědu. Dnes mohou
sběratelé vybírat ze stovek míst, doplňovat své kolekce,
hlasovat o tom, které zastávky na turistických známkách
přibydou, a především díky turistickým známkám objevovat
krásná zákoutí naší vlasti, kam mnohdy cestovní kanceláře
nejezdí a nikdy jezdit nebudou.

“

“

This wooden circle with a burned graphic image of
a castle, château, historical mountain chalets or natural
monuments is a stylish collector’s item or gift from
a climb, trip or journey. Almost everyone knows the hiking
stamps from a visit to a well-known tourist site in
the Czech Republic. Few people are aware, however, that
their production began at the end of the 1990s in
the Jeseníky mountains where it continues up until the present in the foothills in Rýmařov. Our stamps have an artistic value, are natural, aromatic and found their inspiration
in so-called ‘Tramping’ birch wood slabs and the author
Foglar’s scouting games. Everything began with the hiking
stamp number 1 dedicated to Praděd. At present, collectors
can choose from hundreds of locales, add to their collection, vote about which hiking stamps should be added and
most importantly discover, thanks to the stamps, the lovely
corners of the country where travel agencies usually have
not visited and will never do so.

”

David Holub

← ← Turistické známky Hiking stamps | Foto Karel Pančochář | Photograph
← Karel Pančochář |
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1

David Holub a turistické
známky David Holub and
hiking stamps | Foto Karel
Pančochář | Photograph
Karel Pančochář |
2–4	
Turistické známky Hiking
stamps | Foto Karel
Pančochář | Photograph
Karel Pančochář |
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Magdalena
A. Turzová

Osobní i kolektivní stopy
ve figurativní malbě
Personal and collective tracks
in figurative painting

E

magdalenat@email.cz

T

W

www.instagram.com/turzovamagdalena

#

malba | painting
figurativni_malba | figurative_painting
atelier | studio
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„ Zásadním médiem v mé tvorbě je figurativní malba;

téma se během života proměňuje. V poslední době se
zaměřuji na zachycení procesu pozorování obrazu, který
zkoumám jako objekt i nosič sdělení. Jedná se o obraz
ve formě fotografie, závěsného obrazu, záběru na obrazovce či displeji, papírového archu s textem. Záměrně
jej deformuji, znejasňuji jeho čtení a pracuji s jeho pozicí
v prostředí. Zpracovávám tak vlastní životní situace a zároveň se pokouším definovat kolektivní i osobní vztah
k obrazům, které nás obklopují.

“

painting is the essential medium in my art
“work;Figurative
the themes change over the course of my life. I have
focused of late on depicting the process of observing a picture, which I examine as an object or bearer of a message.
This consists of a picture in the form of a photograph,
a hung painting, an image on the screen or a display,
a paper arch with a text. I intentionally deform them, complicate their reading and work with their position in relation
to the environment. I also process my own life situation and
at the same time attempt to define both the collective and
personal relationship to the pictures which surround us.

”

Magdalena A. Turzová
← ←	
Pohled do ateliéru View into the studio | Foto Michał Patycki | Photograph Michał Patycki |
←	Pohled do ateliéru View into the studio | Foto Michał Patycki | Photograph Michał Patycki |
↓
Revize I Revision I | Foto Zdeněk Sodoma | Photograph Zdeněk Sodoma |
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Řád Order | Foto Zdeněk Sodoma | Photograph Zdeněk Sodoma |
Úvod Introduction | Foto Zdeněk Sodoma | Photograph Zdeněk
Sodoma |
Small talk Small talk | Foto Zdeněk Sodoma | Photograph Zdeněk
Sodoma |

1|2
3
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Dan Tyrlík

Videoprodukce těžící
z tvůrčího potenciálu regionu
Video-production drawing
from the creative potential
of the region
Dan Tyrlík video
Vila Primavesi, Univerzitní 224/7
Olomouc

E

produkce@dtvideo.cz

T

+420 739 400 956

W

www.facebook.com/DanTyrlikVIDEO
www.instagram.com/dantyrlik

#

video | video
rezie | directing
videoprodukce | video-production
reklama | advertisement
promo| promo
event_video| event_video
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„ K audiovizuální tvorbě jsem se dostal díky studiu

kulturní antropologie, během něhož jsem natáčel krátké
dokumenty v Turecku a Namibii. Nyní se věnuji zejména
reklamní tvorbě pro firmy a instituce. Záleží mi na regionu, ve kterém tvořím, a rád rozvíjím spolupráci s místními
institucemi, jako je Statutární město Olomouc nebo Univerzita Palackého. I proto aktuálně zakládáme v Olomouci videoprodukci, která si klade za cíl poskytnout
produkční zázemí předním olomouckým tvůrcům, tvořit
kvalitní audiovizuální výstupy na lokální i celorepublikové
úrovni a pomoci Olomouci dostat se na mapu významných center kreativních průmyslů.

“

I became involved in audiovisual work thanks to my
“studies
of cultural anthropology, during which I made
a short documentary in Turkey and Namibia. I am currently primarily involved in advertising for companies and
institutions. I am dedicated to the region which I create
in, and enjoy developing cooperation with local institutions such as the City of Olomouc or Palacký University.
This is one of the reasons why we are currently establishing video-production in Olomouc which will be aimed at
providing production facilities for leading Olomouc creatives, making quality audiovisual projects on both a local
and country-wide level and helping place Olomouc on
the map of important centres of creative industries.

”

Dan Tyrlík
← ← Okno do praxe, Pevnost poznání Window to Practice, Pevnost poznání (Fortress of Knowledge) | Foto Jenda Andreash | Photograph Jenda Andreash |
← 	
Hladnov rock choir, videoklip Hladnov rock choir, video clip
↓	
MAS Moravská cesta, promo video MAS Moravska cesta, promotion video | Foto Adam Mráček | Photograph Adam Mráček |
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Okno do praxe, Pevnost poznání Window
to Practice, Pevnost poznání (Fortress
of Knowledge) | Foto Jenda Andreash |
Photograph Jenda Andreash |
Statutární město Olomouc, letní spot
Statutory City of Olomouc, summer spot
Dan Tyrlík Dan Tyrlík | Foto Jakub Šnábl |
Photograph Jakub Šnábl |
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Vydavatelství
Univerzity
Palackého

Tvořit knihy, žít knihy
Create books, live for books
Vydavatelství Univerzity Palackého
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc

E

vydavatelstvi@upol.cz

T

W

www.vydavatelstvi.upol.cz
www.facebook.com/vydavatelstviUP
www.instagram.com/vydavatelstvi.up

#

knihy | books
kniharna | bookbinding
tiskarna | printing_house
knizni_projekty | book_projects
umelecke_knihy | artistic_books
bookart | bookart
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„ Už od konce devadesátých let žijeme knihami. Knihy

tvoříme, připravujeme po odborné i grafické stránce a následně posíláme do světa. Naše těžiště leží v učebnicích
a odborné literatuře, ale v posledních letech se stále více
a rádi pouštíme ve spolupráci s různými partnery i do ambiciózních knižních projektů. Díky tomu o našich titulech
ví v britské královské rodině, evropských galeriích i pod
pyramidami v Gíze. V naší knihárně a tiskárně snoubíme
moderní tiskařské postupy s tradiční knihařskou prací,
která vzdává hold původnímu knihařskému řemeslu.

“

We have been living for books since the end of 1990s. We
“create
books, prepare them from the graphics and technical sides and finally send them out into the world. Our focal
point is in textbooks and specialised literature. In recent
years, however, we have increasingly explored more ambitious book projects in cooperation with various parnters. As
a result, our titles are known in the British royal family, European galleries and even under the pyramids in Giza. In our
bookbinding centre and printing house, we combine modern
printing with traditional bookbinding techniques that pay
homage a tribute to the original craft of bookbinding.

”

Tým VUP

←←← 	Na mezinárodně úspěšné edici Olomoučtí fotografové spolupracujeme
s Muzeem umění Olomouc. Získali jsme za ni cenu Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury We cooperate with the Olomouc Museum
of Art on the internationally successful edition Olomouc Photographers.
The edition won the Olomouc Region Award for contribution in the field
of culture | Foto Jakub Čermák | Photograph Jakub Čermák |
←← 	
Rádi realizujeme netradiční nápady. Pro knihu Dějiny židů v českých zemích
jsme nechali speciálně upravit font a vytvořit zcela nové písmeno –
tzv. střední ž. We like to implement unconventional ideas. For
the book History of the Jews in the Czech Lands we specially modified
the font and created a completely new letter – the so-called
middle ž. | Foto Jakub Čermák | Photograph Jakub Čermák |
→ 	
Knihy si někdy zaslouží maximální ruční péči. Při opravě starých knih či
vytváření knih na přání ctíme tradici knihařské práce a používáme stroje
a techniky, které pamatují naše babičky a dědečkové. Books sometimes
deserve the utmost manual care. When repairing old books or creating
books on demand, we honor the tradition of bookbinding and use machines and techniques remembered by our grandmothers and grand
fathers | Foto Monika Abrhámová | Photograph Monika Abrhámová |
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1	
Každému vydání knihy předchází
hledání správného formátu,
papíru, barevné harmonie na
obálce… Neobejdeme se tak bez
maket, nátisků a hodin diskusí.
Each edition of the book is
preceded by a search for
the right format, paper, colour
harmony on the cover...
Mock-ups, drafts and hours
of discussions are therefore
neccesities. | Foto Monika
Abrhámová | Photograph
Monika Abrhámová |
Velkolepá publikace Erby rytířů
2	
Podvazkového řádu mapující
životní dílo významného českého
heraldika Jiřího Loudy. První
dva výtisky putovaly do britské
královské rodiny a král Karel III.,
tehdy ještě jako princ Charles,
nám za ně náležitě poděkoval.
This magnificent publication mapping the work of the
eminent heraldist Jiří Louda is
proud to have a foreword by
the British heir to the throne.
The first two copies went to
the British Royal Family and
King Charles III, at that time as
Prince Charles, thanked us for
them. | Foto Monika Abrhámová
| Photograph Monika Abrhámová |

1
−
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Vzora

Vzor a… něco navíc
Pattern and…
something more

E

marketa@vzora.cz

T

W

www.vzora.cz

#

autorske_latky | authorial_fabrics
originalni_obleceni | original_clothing
slow_fashion | slow_fashion
latky_z_eu | fabrics_from_EU
malovano_v_olomouci | painted_in_Olomouc
sito_v_olomouci | sewn_in_Olomouc
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„ Od malička jsem malovala, na střední jsem se naučila

šít a na mateřské mě napadlo, jak to spojit. Odložila jsem
doktorské studium i život v divadle a tvořím, když dítě
spí. Malování a šití je pro mě práce, odpočinek i ,dávka
kreativity‘, kterou potřebuju k bytí. Mé vzory jsou výrazné, čímž se snažím říct, abychom se nebáli být nepřehlédnutelní. Jsem přesvědčena, že když si lidé šijí, nebo si
nechají vytvořit něco na míru, jen tak to nevyhodí.

“

← ←	
Rybky na látce, ušité rybky s pískátky uvnitř Fish on fabric, sewn fish
with whistles inside | Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph
Michaela Petřek Linhartová |
← 	
Markéta Králová Markéta Králová | Foto Michaela
Petřek Linhartová | Photograph Michaela Petřek Linhartová |
↓ 	
Moře vzorů. Takhle to vypadá u mě v hlavě. Sea of patterns. That’s
what it looks like in my head. | Foto Michaela Petřek Linhartová |
Photograph Michaela Petřek Linhartová |
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have painted since my childhood and learned to sew
“at Isecondary
school. During my maternity leave, I came
up with the idea of combining them. I postponed my doctoral studies and life in the theatre and create when
the child sleeps. Painting and sewing is work for me, but
also rest and ‘a creative dose’ which I need for my being.
My patterns are grand, wherein I try to say that we
should not be afraid to be invisible. I am convinced that
when people sew or have something built to order for
them, they don’t just throw it away.

”

Marketa Králová

1

2

3

Dětský bomber, vzor „zvířátka v lese“ Child’s bomber and pattern
‘animal in the forest’ was one of the first and became the most
popular. | Foto Michaela P
 etřek Linhartová | Photograph Michaela
Petřek Linhartová |
Vzor inspirovaný mým oblíbeným literárním dílem Pattern inspired my
favourite literary work. | Foto Michaela P
 etřek Linhartová | Photograph
Michaela Petřek Linhartová |
Zavinovací kalhoty se lvím vzorem Wrapping trousers with a lion
pattern. | Foto Michaela P
 etřek Linhartová | Photograph Michaela
Petřek Linhartová |

1
| 3
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Database of bodies

DIZAJNTRH
DIZAJNTRH

Konvikt
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Arts Centre of Palacký University Olomouc
Univerzitní 3
771 47 Olomouc
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databaze@kreativniolomouc.cz
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+420 775 143 791
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+420 720 183 841
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www.databaze.kreativniolomouc.cz
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www.dizajntrh.cz

Vítejte v Olomouci – ve světě kultury a kreativity! Ve městě, kde jedinečnou tvůrčí atmosféru vytváří stovky jednotlivců a organizací, kteří jsou špičkami ve svém oboru.
Přesvědčte se o tom sami. Nahlédněte do naší databáze
kreativců a vybírejte si „na míru“: nakupujte, rozvíjejte
svůj talent, tvořte a podporujte kreativní Olomouc!
Welcome to Olomouc – to a world of culture and creativity! To a city where the unique creative atmosphere is
made up of hundreds of individuals and organisations,
who and which are of the highest quality in their fields.
Come see for yourself. Take a look into our database
of creatives and choose a “tailor-made” design: buy, develop your talent, create and support Creative Olomouc!
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Nákupy. Dílny. Workshopy. Přednášky. Filmy. Hudba.
Dobrá káva. Výběrové občerstvení…
Vytváříme ojedinělou akci, která spojuje kvalitní autorský design a hravý doprovodný program v unikátních
výstavních prostorách Uměleckého centra Univerzity
Palackého v Olomouci.
Purchasing. Workshops. Lectures. Films. Music. Good
Cafe. Selected food offerings…
We organise special events which combine a quality
authorial design and a playful accompanying programme
in the unique exhibition spaces of the Arts Centre
of Palacký University in Olomouc.

spolek Kreativní Olomouc
Creative Olomouc Association
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Creative
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magdalena.petrakova@kreativniolomouc.cz
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michaela.jendrejkova@kreativniolomouc.cz
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+420 728 967 220

T

+420 775 143 791
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www.kreativniolomouc.cz
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www.kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/

Kreativní Olomouc zkoumá, informuje a propaguje kulturní a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její
koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby se
kulturní a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala a stala se respektovanou a profilovou oblastí podnikání, image
města a společenského života v Olomouci.

Kvalitní vizuální prezentace elitních kreativců a pobídka
veřejnosti ke zohlednění lokální produkce s vysokou
přidanou hodnotou. V tištěné podobě k dispozici v informačním centru UPoint (Horní náměstí, Olomouc), online
verze k dispozici na webových stránkách Kreativní Olomouce.

Creative Olomouc explores, informs and propagates
the cultural and creative scene in the Olomouc microregion and focuses on its conceptual understanding.
The vision of Creative Olomouc involves development
and cooperation within the cultural and creative branches
and has become a respected and visible area of business,
the image of the city and the social life of Olomouc.

The quality of the visual presentation of the elite creative
artists and the incitement for the public to take into
account local production with a high added value. Available in a printed form at the Upoint Information Centre
(Upper Square, Olomouc), while the online version is
available on the web pages of Creative Olomouc.

Kreativní Olomouc
Creative Olomouc
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