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ANOTACE VÝSTAVY
A.GALERIE 
Populárně naučná výstava seznamuje s historií tvorby vizuálního atelieru Drawetc. Představuje veškeré formy aktivit: 
ilustraci, storyboard, fotorealistický airbrush, 3D a foto postprodukci, komiks, animaci, grafický design, nová média… Na 
jednotlivých panelech je obrazový materiál ke každému druhu tvorby s jednoduchým výkladem a příklady. Např. vznik vizuálů 
a reklam pro O2, Radegast, Kingswood Cider… Poslední panel zaplnily ukázky tvorby pro komiksové nakladatelství Big Book 
Brothers, návrhy pro módní značku Urban Legend (potisk triček, čepic, prken…) a záběry z Raw Art Wrestling (série kreslí-
cích akcí digital i analog naživo). Na protější zdi jsou UL trika v černé a bílé s originálním potiskem. V prodejní nabídce jsou i 
UL hrací karty, pexesa, poker chips, plakáty a papírky, vše v dokonalém provedení DRAWců. Čelní zeď je jedna velká ilustra-
ce světa potvor mistrů ilustrátorů.

B.FESTIVALOVÝ PROGRAM 
Raw-Art-Wrestling /kreslení naživo na plátno + dražba 
Urban Legend Fashion brand 
Big Book Brothers komiksové nakladatelství + portrétování zájemců  

C.PODCHODY
„Plakáty“ skupiny šesti ilustrátorů na téma slavní hrdinové/hrdinky světové kinematografie. Uchvátily jak návštěvníky KVIFF 
a fanoušky DRAWců, tak i ostatní – Varáky, turisty, lázeňské hosty, děti, mládež. Autoři: Vladimír Strejček, Miko Škapa -Tron, 
Jan Vajda, Filip Štorch, Milan Plumm Martinec, Triu Phi Long.   

D.FASÁDA 
Mistr Škapa předvedl dokonalou dekoraci fasády galerie „technickými divy“ v modré na žluto-oranžovém podkladu.  

ZÁVĚR
Velmi úspěšná výstava společně s probíhajícími akcemi i atmosférou během festivalu i po něm. Nejvíce všichni hodnotili pro-
měnu podchodů a fasád. Obdiv sklidili umělci během tvorby i souboje či portrétování.  

Z knihy návštěv citujeme:
Úžasný umělecký zážitek! Jsou to borci! Takhle pěkný podchody…super! Dík. Skvělé nápady. Zdraví PRAHA 2015…   
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