Typografické prednášky
v prednáškovej miestnosti VŠVU č. 135, na Hviezdoslavovom nám. 18
v Bratislave vo štvrtok 27. 10. 2011 od 16:00 hod. do 20:00 hod.

Výstava a párty
v galérii Freedom v Báhoni
v sobotu 29. 10. 2011
od 17:00 hod.

medzinárodný typografický workshop
pre študentov vizuálnej komunikácie krajín V4

Typografia topografie
či topografia typografie?
workshop – 24. 10. - 30. 10. 2011 – FreeDom – Báhoň (SK)
Účastníkov workshopu budú viesť Ondrej Jób a Jan Filípek (SK),
mladí absolventi VŠVU (2008) a magisterského štúdia odboru
Type and Media (2009) na Kráľovskej akadémii v Haagu - Royal Academy
of Arrt – Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK).
www.urtd.net www.dizajndesign.sk a Áron Jancsó (HU), mladý maďarský
grafický dizajnér, ktorý rád hľadá nové spôsoby vyjadrenia v zmesi
modernizmu, street culture a kaligrafie. aronjancso.com
Výsledky workshopu – lettering, fonty, specimeny, kaaligrafie
a ručné nápisy – budú prezentované formou putovnej výstavy kolekcie
plagátov, DVD a webovej prezentácie. Workshop Typo Topo nadväzuje
na úspešný projekt Rural Poster z roku 2009.
organizátor:

partneri:

(SK) O. Z. Poster

(SK) Slovenské centrum dizajnu
designum
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
(CZ) Univerzita Tomáša Baťu, Zlín
(PL) Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach, Katowice
(HU) Moholy – Nagy Univesity of Art and Design (MOME), Budapest

mediálny partner:

Tematické workshopy O. Z. Poster mapujú
oblasti, ktoré predchádzajú a vedú k tvorbe kvalitnej vizuálnej komunikácie a kráľovskej disciplíne grafického dizajnu – plagátu. Ich výstupy vo verejnosti propagujú grafický dizajn a kvalitnú a estetickú vizuálnu komunikáciu
v medziobdobí medzi jednotlivými ročníkmi Trienále Plagátu
v Trnave. Sú primárne určené pre talentovaných študentov odborov vizuálnej komunikácie z výtvarných akadémií v priestore
V4 a strednej európy. Lektormi sú mladí grafickí dizajnéri, ktorí
už vo svojom odbore dosiahli významné úspechy a majú vekovo
blízko k študentom a môžu tak nadviazať priamejší kontakt so
študentami a zároveň na nich pôsobia ako pozitívny vzor.
O.Z. Poster sa snaží vytvárať medzinárodne pestré skupiny
študentov, ktoré musia hľadať formu efektívnej komunikácie
v medzinárodnom tíme a rešpekt ku vzájomným odlišnostiam.
Miestom konania workshopov je už tradične Galéria FreeDom
v obci Báhoň, ktorá poskytuje študentom inšpiráciu, domácke
prostredie a podmienky na sústredenú prácu.

www.multitalent.in/typotopo
podpora:

Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo kultúry SR,

