
 

DRAWetc. útočí 
3.7. 2015 ve 20:30hodin zahájí galerie SUPERMARKET wc výstavu v rámci MFF Karlovy Vary 
vernisáží pod taktovkou vizuálního arteliéru DRAWetc. Výstava potrvá od  3.7. do 11. 9. 2015, během 
které budou mít návštěvníci možnost si prohlédnout průřez 13 let tvorby arteliéru DRAWetc. a 
podrobně se seznámit se všemi jeho projekty.  V prodeji budou také vybrané výrobky jejich módní 
značky URBAN LEGEND. 
 
Kdo je DRAWetc 
DRAWetc. je vizuální arteliér, který se specializuje na veškeré formy ilustrace, storyboardy, 
fotorealistické airbrushe, 3D a foto postprodukci, komiks, animaci, nová média a grafický design. 
Arteliér založil v roce 2002 Vladimír Strejček, od té doby se tým DRAWců rozrostl o široké portfolio 
autorů, kteří se věnují celému spektru kreativní ilustrace a designu. Za tu dobu posbírali DRAWci 
mnohá ocenění za svou práci. Ateliér DRAWetc. stojí také za vizuály pro CIRK Kofola, cider Kingswood 
i Gambrinus Excelent. Více se o DRAWcích můžete dozvědět na http://www.drawetc.com, 
 
DRAWce přivádí do Karlových Varů sdružení PROTEBE live. "Jsme rádi, že DRAWci přijali pozvání do 
Karlových Varů, kde při populárně-naučné výstavě  budou mít příchozí  možnost dozvědět co je 
storyboardy,  jak vzniká fotorealistické airbrushe, ilustrace, komiks a animace," uvádí Tereza 
Bredlerová, spoluzakladatelka sdružení PROTEBE live. 
 
 
 

Program galerie - Raw Art Wrestling 
Od 3. 7. do 8. 7. 2015 se představí DRAWetc. a jeho projekt RAW - Raw Art Wrestling poprvé na 
festivalovém menu. A bude to velkolepé! Během festivalu vznikne na místě galerie SUPERMARKET wc  
kreativní prostor, pop-up spot, kde se můžete těšit na dny i noci plné živého kreslení, hudby a zábavy.  
Ilustrátoři dají nový kabát galerii SUPERMARKET wc. Šedivé podchody, které k ní vedou ožijí barvami 
a motivy na témata filmových plakátů. 
 
Každý večer bude na programu ANALOG RAW bitva ilustrátorů - živé kreslení na plátna. 
Která si budou moci zájemci koupit při dražbě 8. července. 
RAW crew bude složená z 6 ilustrátorů, ze všech koutů republiky v čele s principálem 
studia DRAWetc. Vladimírem Stejčkem, streetovým Tronem panem Škapou a ilustrátory 
Longyim, Milanem Martincem, Filipem Štorchem a Janem Vajdou. 
 
O projektu RAW 
Raw Art Wrestling je kreativní klání, kde odborná porota zadává téma, které soutěžící musí v průběhu 
120-ti minut zpracovat na počítači, naživo a před publikem. Je dovoleno vše, co vede ke zdárnému 
výsledku, mohou se použít zdroje z internetu, písma, barva, rastry nebo fotky. Porota spolu s diváky vše 
sleduje na plátnech a rozhoduje o vítězi. Soutěž můžete sledovat na www.r-a-w.cz 
 
 
Tiskovou zprávu najdete na http://www.supermarketwc.cz/vystavy/drawetc-utoci#content 
 
 
Více informací k výstavě: 
Galerie SUPERMARKET wc  
Nám. Republiky 1, Karlovy Vary 
Otevřeno pondělí - pátek od 13h - 18h, době festivalu každý den od 10h do....až vyjdou hvězdy 
www.supermarketwc.cz 
facebook: SUPERMARKET wc 
email: pro@tebe.cz/GSM: +420 774 232 048 

Tisková zpráva 
Pavla Vyskočilová, email: pavla@tebe.cz 
+420 773 682 847 
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OFICIÁLNÍ PROGRAM - POP-UP SPOTU 
 
pátek 3. července 
20.30 open party studia DRAWetc. 
 
sobota 4. července 
11:00 RAW - ilustrace na fasádě a v tunelech 
17:00 DRAWbox - karikaturista 
20:00 Raw Art Wrestling 30x30 analog, téma: filmový hrdinové 
 
neděle 5. července 
11:00 RAW - ilustrace na fasádě a v tunelech 
18:00 Cinepur party 
20:00 Raw Art Wrestling 30x30 analog, téma: filmové hrdinky 
 
pondělí 6. července 
11:00 RAW - ilustrace na fasádě a v tunelech 
17:00 DRAWbox - karikaturista 
20:00 ilustrátorská párty 
 
úterý 7. července 
11:00 RAW - ilustrace na fasádě a v tunelech 
17:00 DRAWbox - karikaturista 
19:00 RAW 30x30 analog, téma: krajinka a následná aukce děl 
 
středa 8.července 
11:00 RAW - ilustrace na fasádě a v tunelech 
17:00 DRAWbox - karikaturista 
17:00 vernisáž Raw Art Wrestlingu KVIFF, closing party 

 

 

 

Detailní informace k jednotlivým projektům Vám podá: 

Vladimír Strejček 
illustration evangelist 
+420 608 650 750 / +420 224 936 332 
Natálie Sahulová 
managing director 
+420 725 803 771 / +420 224 936 332 
 

 

Program 
Pavla Vyskočilová 
+420 773 682 847 

 

30. 6. 2015 
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