
Výstavný projekt, 2020
klient Taliansky kultúrny inštitút

Koronavírus nás dostal do zložitej situácie, v ktorej sme museli časť nášho pro-
gramu zmeniť alebo upraviť. Výstava 8 a pol Federica Felliniho sa preto konala  
v exteriéri prostredníctvom siete citylightov — 50 v Bratislave a 30 v Košiciach  
— a bola úvodným podujatím festivalu Dolce vitaj. Takýmto spôsobom bolo 
možné tieto nádherné fotografie sprístupniť širokej verejnosti, ktorá sa po dl-
hom období prežitom v „karanténe“ opäť vrátila do ulíc mesta.

Zadanie bolo jednoduché — odlíšiť týchto 50 hrdinov od tých ďalších v záplave 
blikajúcich reklám, ktoré  na nás väčšinou číhajú z nosičov tejto kategórie. Ty- 
pografiu sme preto zvolili striedmu, aby fotografia, ktorá je srdcom týchto 
plagátov, bola čo najvýraznejšia, ale zároveň, aby sme dostatočne odkomu-
nikovali aj názov  celej výstavy  — meno Fellini. Vznikla tak séria starosvetsky 
farebných plagátov, ktoré prostredníctvom reklamných nosičov komunikujú 
nie tak úplne bežné posolstvo.

8 a 
1/2
FEDERICA
FELLINIHO









Citylight kampaň v uliaciach Bratislavy



Citylight kampaň v uliaciach Bratislavy



Citylight kampaň v uliaciach Bratislavy



Citylight kampaň v uliaciach Bratislavy



séria vizuálov pre 2 ročníky festivalu
klient Taliansky kultúrny inštitút

Festival Dolce Vitaj, od roku 2007 prináša v mesiaci júni to najlepšie z kultúry, umenia  
a životného štýlu Made in Italy.
Mojou úlohou je už štvrtý rok vytvárať jednotný vizuálny štýl pre túto akciu, ktorý vždy 
korešponduje hlavnou myšlienkou, resp. hlavnou postavou festivalu pre daný rok.
Rok 2021 bol venovaný Federicovi Fellinimu, rok 2021 architektovi Aldovi Rossimu.
Každý rok pracujeme s motívom znaku J, ktorý je od už začiatku zaužívanou značkou  
a poznávacám znamením festivalu. 

DOLCE VITAJ
2020 — 2021



A1 postery

2020



Android tablet banner



Citylight poster



Website banner



iphone banner



Pozvánka



A1 postery

2021



Beachflag 



Billboard 



iphone banner 



Záložka do knihy



Citylight kampaň



TALIANSKO
Krajina   Film   Fotografia

Výstavný projekt, 2021
klient Taliansky kultúrny inštitút

Vzhľadom na zložitú a pretrvávajúcu epidemickú situáciu Taliansky kultúrny in-
štitút pripravil ďalší počin v exteriéri. Výstava Taliansko: Krajina, Film, Fotogra-
fia sa konala v čase najprísnejšieho lockdownu a bola spojená s online filmovou 
prehliadkou vybraných titulov, objavujúcich sa aj na 52 citylight nosičoch. 

Zadanie opäť znelo — vytvoriť pútavý a jednoduchý dizajn, ktorý by náhodným 
okoloidúcim v rýchlosti predstavil kultové diela talianskeho filmu. Sústredila 
som sa preto na výraznú farebnosť a na typograficky rýchle dekódovanie názvu 
výstavy. A aby bol divák okamžite zorientovaný, kde sa film odohráva, tak na to 
mu slúži geoznačka v zjednodušenej mape Talianska.
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Výstavný projekt, 2021

vizuály Mária Čorejová
verše Zuzana Husárová
kurátorská koncepcia Miroslava Urbanová

Na sérii plagátov pre výstavný projekt RE:REPRO som spolupracovala 
s poetkou Zuzanou Husárovou. Vznikali tak mnohovrstevnaté grafické 
spracovania jej básní, z ktorých sme následne v spolupráci s kurátor-
kou Miroslavou Urbanovou vyselektovali tie, ktoré sa nakoniec ocitli na 
výstave RE:REPRO. Práce vznikali dvomi spôsobmi — ako moja reakcia na 
Zuzanine verše a ako jej verše vytvorené ako reakcia na môj vizuál.
Výsledkom bola kolekcia, ktorá v rôznych formátoch hovorí o reproduk- 
čných právach vo viacerých významoch, úrovniach a podobách. 
Projekt má neobmedzené množstvo variácií, čo sa týka prezentačných 
formátov, od posterov veľkých rozmerov, cez rollupy až po štandardné 
A0 — A1 plagáty.
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Katalóg k výstave
klient Galéria 19

Katalóg vyšiel pri príležitosti výročnej výstavy legendárneho 
1. otvoreného ateliéru v Galérii 19.
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