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c: Posudek na grafické zpracování výstavy Fotbal jménem Masopust

Hlavním zám rem autor výstavy Fotbal jménem Masopust bylo vytvo it jednoduchou a
zárove trochu rafinovanou instalaci, která by na symbolické rovin korespondovala
s jednoduchým p dorysem fotbalového h išt a složitými d ji, jež se na n m odehrávají, a
z praktického hlediska co nejmén omezovala prostor relativn malých výstavních sál .
Grafickému studiu ViaGaudium, které získalo zakázku na grafické zpracování výstavy, se
poda ilo velmi citliv rozvinout tento zám r. Nást nné informa ní panely jsou vyvedeny
pouze v zelenobílé a ervenobílé kombinaci a úprava textových a obrazových prvk na nich je
rovn ž pom rn jednoduchá. O to více však panely dávají vyniknout starým, v drtivé v tšin
ernobílým fotografiím, jejich r zným odstín m šedi i jejich r zné kvalit , což bylo v
intencích autor výstavy. P i kone ném výb ru a zpracování fotografií poskytli auto i
grafickému studiu relativn volnou ruku, což se ukázalo být ku prosp chu v ci. Fotografie
jsou na jednotlivých panelech i v rámci tematických celk rozvrženy velice promyšlen a
tvo í tak jednu z dominant výstavy.
Vedle nást nných informa ních panel p ipravilo studio ViaGaudium také obrazový potisk
st n výstavních sál v podob postav známých fotbalist minulosti a textový potisk oken
v podob krátkých citát fotbalových celebrit. Tyto prvky slouží k odleh ení p i p echodu
mezi jednotlivými panely, sou asn však vizuáln p sobí jako spojovací lánky mezi nimi a
umoc ují ú inek velkorozm rových fotografií na panelech.
Pro propagaci výstavy vyrobilo grafické studio plakáty, pozvánky na vernisáž, informa ní
letáky a velkorozm rový banner, které m ly jeden jednoduchý, ale výrazný a vtipný motiv –
Josefa Masopusta v syt zeleném poli driblujícího se zlatým mí em. Sep tí fotbalu a hravosti
a zá ící zlatý mí by tak mohly jen na základ letmého pohledu vyvolávat zv davost a p ilákat
na výstavu i mladou generaci, která jméno Masopust nemusí znát. Práv takto sev ená a
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provázaná grafická koncepce m že nejlépe plnit ú el pozvat ve ejnost na výstavu a výstavou
ji nevtíravou formou provést.
Spole nost ViaGaudium svým zpracováním zadání zcela naplnila o ekávání autor výstavy.

Za autorský tým
Petr Jechort
komisa výstavy
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