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14. 2. – 21. 3. 2014 
VYSTAVUJÍCÍ –  STUDENTKY FUD ÚSTÍ NAD LABEM HANA ŠRADĚJOVÁ A ANNA MACKOVÁ JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL PRO OA KARLOVY VARY
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANOTACE VÝSTAVY
Výstava nového vizuálního stylu karlovarské Obchodní akademie je první vlaštovkou v novém výstavním cyklu Mladé a nové. 
V rámci toho to cyklu chceme návštěvníkům galerie představit mladé designéry– studenty a čerstvé absolventy, kteří navá-
zali úspěšnou spolupráci s klienty a díky své kreativitě a odhodlání dali vzniknout zajímavým projektům a věcem. 
Prvními vystavujícími budou dvě mladé grafičky – studentky Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem – Hana Šradějová  
a Anna Macková, které díky ochotě vedení karlovarské Obchodní akademie dostaly příležitost vyzkoušet si práci na reálné za-
kázce. Naopak jejich zásluhou  dostala karlovarská OA novou vizuální tvář, která je hravá, pestrá a jednoduše rozpoznatelná.    

INSTALACE VÝSTAVY
Vizuál vychází z členění budovy a pak ze složitého názvu školy. Po řadě pokusů, zobrazených na levé zdi galerie vznikla ko-
nečná podoba. Je použitelná na veškerou dokumentaci školy – vizitky, web, dopisní papíry a obálky, razítka, „zeď“… a před-
měty – tužky, trika, tašky… Byla vytvořena stavba a varianty logotypu, písmo, barevné spektrum.  Vše bylo vysvětleno a zob-
razeno v pravé části galerie. Čelní zeď byla připravena podle šablon A a O na domalování návštěvníky během vernisáže a vý-
stavy. Opodál stály štafle a panel s temperami, štětci, vodou. Výstavu doplnilo info o studentkách i výstavě. 

AKCE
Přednášky, workshopy na téma design a designové myšlení.
7. 3. – ZŠ Šmeralova KV 
11. 3. – SŠKS KV 
17.3. – 18.3. – 19.3. – OA KV

ZÁVĚR
Výstava působila esteticky a materiály se nabízely k prostudování. Jen malou část hostů tvořili „šéfové“, náhodným návštěv-
níkům chyběly k porozumění čas a trpělivost. Zajímalo to studenty keramky. Placky OA=úspěch.
Z knihy návštěv citujeme:
„OA Děkujeme za krásnou výstavu a přejeme hodně úspěchů“
„ Úžasný nápad na design naší školy. A krásný placky.“
„ Gymnazium Cheb miluje vaše výstavy.“
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