Grafický dizajn „péefka“- PF 2021
Blíži sa vzácny sviatočný čas,
keď viac ako inokedy slová lásky balíme do srdečných prianí.
Nie vždy sa môžeme spolu stretnúť.
Urobte preto radosť blízkym, aj vzdialeným vytvorením blahopriania,
novoročenky - péefka.
V tomto zadaní sa budete venovať grafickému dizajnu - úžitkovej grafike - navrhnutiu
formátovo malého výtvarného dielka PF 2021 – autorskej novoročenky.

Skratka PF - péefko - novoročenka predstavuje francúzske slová „pour féliciter“ v preklade do slovenčiny, blahoželanie
k“ alebo „pre šťastie“.
Nech ste kdekoľvek na svete, každý si touto skratkou praje šťastný nový rok.
Traduje sa, že písomne novoročné želania - pozdravy s magickou skratkou PF začal používať ako prvý v Rakúsko-Uhorsku český
gróf Karel Chotek. Mal veľa známych a vždy ich chcel navštíviť, aby im osobne zaželal všetko najlepšie do nového roku. Nie
vždy mu to počasie dovolilo. Aby dodržal bontón, tak sa rozhodol, že blahoželanie bude posielať písomne ako „gratulačné
lístky“.
Prvými tvorcami PFiek boli výtvarní umelci, v súčasnosti aj grafický dizajnéri.
Tak ako existuje veľké množstvo výtvarných programov jednotlivých umelcov, tak isto v ich PFkách sa prezentuje široká škála
rôznych prístupov, či využitia nespočetných výtvarných techník a postupov (od litografie, rytín, leptu, mezotinty, drevorytov
a linorytov, či rozšírenej PC-grafiky a tiež zinkografie perokresieb).

Úžitková grafika je grafika k praktickým účelom. Patria sem napríklad novoročenky, ex librisy, pozvánky, plagáty, knižné
obálky....
Grafický dizajn je:
- umenie vizuálnej komunikácie, ktorá spája grafické prvky a texty pre prezentáciu informácie, myšlienky alebo názoru.
- všade, ovplyvňuje všetko, čo vidíme, kupujeme, s čím prichádzame do kontaktu, jednoducho je to umenie vizuálnych
nápadov s účelom zapôsobiť na svojho pozorovateľa.
- úplne všade, sú to vlastne všetky grafické prvky, ktoré začínajú farbami, pokračujú cez tvary, ktoré nakoniec tvoria obrazce,
obrazy či nejaké symboly.
Výtvarné návrhy grafického dizajnu sú vytvorené na objednávku za určitým účelom.

https://player.vimeo.com/video/84759194

Autorské PFko obyčajne reprezentuje svojho autora a odráža spôsob, či zameranie jeho tvorby.
Do spracovania vlastného autorského PF 2021 pretavte svoje zážitky, vedomosti z rôznych oblastí poznania,
výtvarného umenia (od umeleckých slohov, smerov, štýlov, umelcov, žánrov, techník, výrazových prostriedkov)
s esenciou vášho výtvarného talentu. Pokúste sa obrazom vyjadriť to, čo by ste chceli želaním povedať, napísať
slovom. Novoročenka by mala byť odľahčenejšia, dobrosrdečná, mierny humor jej neuškodí - vtipný nápad.
Samostatne si vyberte:
-

námet, vymyslite nápad, ktorý bude vami navrhnutý originál - autorské PFko,
farebnosť a techniku napr. kresbu, maľbu, odtláčanie, monotyp, koláž, roláž, fotografiu, grafický program,
rôzne experimenty.....,
- vhodnú kvalitu papiera (farbu, hrúbku,..),
- formát A4, A5 15x21 cm, kresba môže byť menšia, než je papier, aby vznikla pasparta – orámovanie.
Na autorskom PFku nemôže chýbať signovanie - vlastnoručné označenie ceruzkou PF 2021 a podpis.
PF 2021 si môžete rozmnožiť cez PC tlačiareň, xerox, digitálnymi technológiami.

Ukážky PF vybrané z hľadiska známych slovenských a českých autorov, dizajnérov, výtvarníkov, či využitia
rôznorodosti grafických techník a dizajnu.
Autorské PFko od výtvarníkov reprezentuje okrem želania, aj výtvarné majstrovstvo reflexiou prežitého spolu
s posolstvom a víziou o budúcnosti.
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Ukážky kontinuity dizajnu autorského PFka s vlastnou tvorbou výtvarníkov.
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Želám Vám, nech je vaše PF 2021 darom svetla a radosti.
Učiteľka Helena Migrová
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