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_SŠUP_ŽILINA_ MATURITY
_VÝBER _2020_2022
Po dlhšej prestávke predstavujeme
žilinskej verejnosti práce žiakov
Súkromne školy umeleckého
priemyslu v Žiline. Tentokrát sme
siahli po najlepších maturitných
prácach, ktoré žiaci realizovali
v postcovidovom období. Uplynulé
dva roky boli poznačené prerušovaním prezenčnej výučby
a hľadaním možností v bezpečí
online priestoru. Avšak pre umeleckú školu je osobný kontakt
pedagógov so žiakmi a praktické
vyučovanie, osvojovanie si zručností a techník nesmierne dôležité.
Školské práce sú len prípravou pre
ich ďalšie smerovanie.
Jednotlivé odbory školy sú zamerané na rôzne podoby dizajnu sú to grafický dizajn, grafický
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a priestorový dizajn, fotografický
dizajn, reklamný dizajn a najnovší
odbor, v ktorom ešte žiaci nie sú
v maturitnom ročníku - interiérový
dizajn. Žiaci svoje maturitné práce,
v zmysle zadaní realizovali
v určenej dobe približne šiestich
týždňov, pod vedením pedagógov
- výtvarníkov a výtvarníčiek.
Od návrhov cez realizáciu sa
dostávajú až k obhajobe prác,
pričom výstava v priestoroch
Rosenfeldovho paláca tým najlepšie zvládnutým prácam dáva
možnosť konfrontovať sa aj
s odbornou alebo laickou verejnosťou. Zároveň to návštevníkom
umožní malý vhľad do smerovania
a výsledkov umeleckej školy,
ktorá už nastúpila do druhej dekády svojej existencie.
_DARINA ARCE

_KLAUDIA HEGYIOVÁ
ODBOR_GRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA_KNIHA, KTORÚ NOSÍM V HLAVE
Chcela som vymyslieť originálnu a jedinečnú
knižku na tému, ktorá ma samotnú zaujímala,
ktorá by mohla byť zaujímavá aj pre moje okolie.
Návrhy som postupne upravovala tak, aby
ako celok tvorili zladený vizuál. Po dokončení
layoutu som knižku vytlačila, zlepila a poslala
na profesionálnu tlač. Ako posledný krok som
vymyslela nálepky, plagát a krátku animáciu pre
lepšiu prezentáciu knižky, ktorú po naskenovaní
QR kódu nájdete aj online.
_VERONIKA TAMÁŠIOVÁ
ODBOR_GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN_2022
TÉMA_VŠETKO ČO MÁM RÁD
Téma tohtoročnej maturitnej práce bola Forma
nasleduje funkciu. Keďže je to naša posledná
práca v tomto školskom roku a zároveň na tejto
škole, rozhodla som sa ju poňať hlavne v tom čo
ma baví. Inšpirovala som sa funkcionalizmom
a vetou - forma nasleduje funkciu. Výsledný objekt
sa stala kolekcia šperkov založená na miminalizme, gravitácii, ťažisku, rovnováhe-nerovnováhe,
symetrií - asymetrií. Prínosné informácie v týchto
oblastiach sa mi stali oporným kameňom počas
celej realizácie.
_REBEKA ZACHAROVÁ
ODBOR_GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN_2022
TÉMA_VŠETKO ČO MÁM RÁD
Renesancia, jej neprekonateľná krása a božskosť.
Jej stálosť, harmónia, dokonalosť a vzdušnosť.
To všetko ma inšpirovalo pri tvorbe maturitnej
práce. V súčasnosti predstavuje socha skôr
symbolickú funkciu. Účelom mojej práce nebolo
vyrovnať sa renesančnému lesku či siahať do jej
výšin. Naopak, hľadám len nové verzie. Pátram
po rôznych obdobách jedného objektu. Snažím sa
len o zachytenie jej odrazu. Nenásilne a nezávisle
sa pokúšam zaradiť jej charakteristické črty
do súčasnej tvorby. Výrazne štylizujem a prostredníctvom novodobých materiálov prepájam históriu
so súčasnosťou. Objekt veľkostne dominuje
priestoru a svetlo dopadajúce naň zjemňuje strohosť
plastu. Celkový dojem pôsobí jednotne a harmonicky.

_ANEŽKA MAJDIŠOVÁ
ODBOR_FOTOGRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA_DEEP DREAM (SPLYNUTIE A KONTRAST)
Priblížim jeden z jej procesov - Deep learning
(hlboké učenie) a zameriam sa na ich koreláciu
v oblasti fotografie a v oblasti audiovizuálnych diel.
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_LUCIA SILBEROVÁ
ODBOR _ GRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA _ KNIHA, KTORÚ NOSÍM V HLAVE
Vytvorila som digitálnu knihu s názvom Uncover.
Moja práca sa skladá z viacerých podôb. Prvou je
samostatná digitálna kniha, druhou formou sú
hracie karty a poslednou je animácia, ktorá je aj
ukážkou aplikácie. Je určená na spoločenské
akcie a vzájomné poznávanie sa - jej úlohou je
zabaviť, spájať, spoznávať a prehlbovať vzťahy
ľudí. Hra sa skladá z dvoch kategórii DO IT TO ITurob to alebo DRINK DRANK DRUNK - Piješ, ak..
Pri oboch kategóriách sa nachádzajú pravidlá.
Dominantou je vizuál tejto hry s 3D dizajnom.
ABSTINENT

Pije ten, kto je abstinent.

_NINA BARÁNKOVÁ
ODBOR_FOTOGRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA_SVET PREDSTÁV
Moja práca za zameriava na skúmanie vnútorného
sveta ľudí trpiacich mentálnymi poruchami. Cieľom
tejto práce bolo poukázať na problém väčšiny ľudí
s mentálnymi poruchami čím je skrývanie svojich
skutočných pocitov kvôli nepochopeniu. Mojimi
fotografiami som chcela ukázať skutočné emócie,
ktoré takíto ľudia zažívajú bez toho, aby sme my
o tom vôbec vedeli. Zároveň som sa pokúsila odhaliť
svet predstáv ľudí s mentálnymi poruchami.

ABSTINENT

Pije ten, kto vie hrať na
hudobný nástroj.

Pije ten, má bielé ponožky.

NEW POST!
NEW POST!
NEW POST!

GAME
OVER

Pije ten, kto si pridáva
prvé cereálie potom mlieko

FITNESS

LET S
PLAY

Odfoť fotku a postni ju
na Instagram.

GAME
OVER
Povedz, aká bola tvoja
obľúbená hra v detstve.

Pije ten, kto si pridáva
prvé cereálie potom mlieko

FITNESS

Pije ten, kto cvičí.

HEARTBREAKER
PHONE
DOWN

Pije ten, kto cvičí.

PHONE
DOWN

Pije ten, kto sa narodil
párny deň.

Pijú ženy, slečny, dievčatá.

Ruky hore !
Posledný dostáva úlohu.

Ľudia, ktorí majú v ruke
mobil sa na minútu obíjmu.

Pije ten, kto sa venuje
nejakému špotu.

BLUE
EYES
BABY

Pije ten, kto má modré oči.

Povec každému z miestosti
jednu negatívnu a pozitívnu
vlastnosť.

Pije ten, kto sa narodil
párny deň.

_TERÉZIA KRIŽANOVÁ
ODBOR_PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO_2020
TÉMA_Z DÁT DO REALITY
Moja práca spočívala vo vytvorení vhodných
počítačových dát pre 3D tlačiareň a laser. Cieľom
pri vytváraní dát bolo vytvorenie minimalistického
šperku. Vytvorila som kolekciu brošní, inšpirovanú
Slovenskými výšivkami a Čičmianskym vzorom,
ktorý sa nachádza na domoch v Čičmanoch.
Tieto vzory som zjednodušovala, kreslila si ich
do počítača za pomoci grafického tabletu.
Po vytvorení dát vytlačili jednotlivé segmenty 3D
tlačiarne. Materiál brošní pozostáva z dreva a eko
plastu. Brošne som navrhla tak, aby boli variabilné, jednoducho kombinovateľne.

BIELE PONOZKY

_NATÁLIA
NEMČEKOVÁ
BATTERY
ODBOR_GRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA_AKO SA TO ROBÍ?
Ako moju prácu som sa rozhodla spracovať
postup pri tvorbe animácie. Moja celá práca by
sa dala
zhrnúť do jedného známeho porekadla:
LADIES
„Kto sa hrá s ohňom, môže sa ľahko popáliť“.
Túto pomyslenú spojitosť, ktorú mi vnukla knižka
To Build a Fire‘ od J. Londona, som sa rozhodla
zobraziť v štvorminútovom klipe, rozdelenom
na päť základných krokov ako predísť tomu, aby
animátorovi vládol jeho oheň. Návod zároveň
v sebe skrýva niekoľko tipov, ako založiť ohnisko
bez zápaliek, ktoré využijú nielen jaskynní ľudia,
ale
možno niekedy aj vy...
BLUE
Pije ten, kto má najmenšie
percento batérie.

Pije ten, má bielé ponožky.

Ľudia, ktorí majú v ruke
mobil sa na minútu obíjmu.

Pijú ženy, slečny, dievčatá.

LET S
PLAY

Pije ten, kto sa venuje
nejakému špotu.

EYES
BABY

Pije ten, kto má modré oči.

Odfoť fotku a postni ju
na Instagram.

HEARTBREAKER

Povec každému z miestosti
jednu negatívnu a pozitívnu
vlastnosť.

POSLEDNÁ SPRÁVA?

Ukáž svoju poslednú
odoslanú správu z mobilu.

POSLEDNÁ SPRÁVA?

Ukáž svoju poslednú
odoslanú správu z mobilu.

_ANDREA JÁNOŠÍKOVÁ
ODBOR_FOTOGRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA_KTO SOM?
Ako môžem lepšie spoznať samu seba?
Nepozerať sa na seba cez ružové okuliare, ale
ako z hľadiska nejakého kritika. Mojou úlohou
bolo tému spracovať tak, aby som vystihla
podstatu svojho ja, aby som sa pozrela na svoje
nedostatky a chyby. Rozmýšľanie, ako správne
vystihnúť seba a vymyslieť presnejšiu definíciu
opisu seba, bolo veľmi náročné. Výsledkom mojej
práce sú fotografie, prezentácia s fotografiami
na danú tému, a tak isto aj audiovizuálne dielo.

_NATÁLIA KRIŠŤÁKOVÁ
ODBOR_GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN _2021
TÉMA_FORMA NASLEDUJE FUNKCIU
Vďaka tejto možnosti práce som sa obohatila
o skúsenosti s elektrotechnikou, vibrujúcim
mechanizmom, výpočtom statiky a rozmerov,
fúkaním skla, zváraním, ako sa materiály správajú
v určitých situáciach, ako je prítlak, gravitačná
sila, atď, pracovaním s neónom a jeho zapájaním
do elektrickej energie. Pri tejto práci som chcela
nechať rezonovať hlavne samú seba, svoje
filozofie postoju k životu. Zistila som aká je veľmi
tenká hranica medzi víziou a jej pretvorením
do reality. A je v poriadku, keď sa veci zlomia.
Chyby mi ukazujú, kde sú hranice. A tieto hranice
mi dokazujú kde sa dá ešte posunúť. Každopádne,
práca ma obohatila o veľa skúseností spomínaných vyššie, za ktoré som vďačná a určite ich
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SPRINGPEACE TROUSERS

Jaro Mír Nohavica (jar mier a nohavice) once said: Pam-pampa-dam pam-padá-da pam-pampa-dam pam-padada da-dam pada-dadam pada-dadám. Pam-pampa-dam pam-padá-da-dadam pam-padam-pam padáda pam
pada-dadam pam-pam padám. ale fakt už
Našel jsem včera hvězdu, devět rudých cípů měla. Někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela, někomu prostě
slítla a on si toho ani nevšim, tak je to s každou láskou, tak je to prostě se vším.Vzhlídl jsem do vesmíru a
viděl na obloze díru, boží trest pro tebe, kdo pyšně saháš na nebe! Oblohou táhla mračna, já vzpomněl na tebe
dědo. Zda vskutku všechny cesty tím správným směrem vedou. Do kapsy dal jsem tu hvězdu a pak mi velmi
smutno bylo, že se to krásné něco ve mně tak pokazilo. Vzhlídl jsem do vesmíru a viděl na obloze díru, boží
trest pro tebe, kdo pyšně saháš na nebe! Proč jste mi do očí lhali, kosmičtí loupežníci? Nebe je potrhané, válí
se po ulici. Našel jsem včera hvězdu, ležela v mazlavém bahnu, na nebe bych ji vrátil. K nebi však nedosáhnu.
Tak vzhlížím do vesmíru a vidím na obloze díru. boží trest pro tebe, kdo pyšně saháš na nebe! Našel jsem včera
hvězdu, vyhaslou hvězdu.

foto: Gacoperky

zvyku utierať svoje masné horné končatiny do tých

s vodou bolo predvčerom, keď na štvorcovom pršalo.

máte dlhodobé črevné problémy alebo máte vo

Nakoniec však informácia: tento priečin skutkov

v žiadnom prípade neodporúčam absolvovávať ak

styku s Pervolom alebo nedajbože avivážou, je nutné

nevyhnutne nutné vyložiť aj to, že posledný kontakt

podotknúť že je vo veľmi dostačujúcom stave. Je

majetku som od roku 2016. Zakúpila som si tento pár

jednej veci v miestnom, ďalekom obchode so sekáčmi.

Napriek tomu že objekt absolútne nikdy nebol v

spodných. Inak by to malo byť tak povediac olrajt.

r. 2018 - 2022

NECHÁVAM NA NICH TEN VEČER

svätá pravda. Priamy vlastník tohto neodcudzeného

Vďaka bohu alebo bohužiaľ? Tak či onak, je to

SLEDUJTE MA

NEW POST!
NEW POST!
NEW POST!

HANDS UP!

LADIES

Povedz, aká bola tvoja
obľúbená hra v detstve.

HANNAH ZAJACOVÁ
ODBOR_FOTOGRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA _SPLYNUTIE A KONTRAST
Táto práca poukazuje na splynutie a kontrast očí
s obrazom. Môžeme vidieť, ako farby očí odzrkadľujú časti prírody. Čím ide doba ďalej, tým sa ľudia viac
uchyľujú k moderným technológiám a novodobým
výdobytkom ľudskej spoločnosti a zabúdajú na to,
že ľudská bytosť by mal byť v súlade s prírodou a byť
s ňou za jedno.

Pije ten, kto má najmenšie
percento batérie.

HANDS UP!

Ruky hore !
Posledný dostáva úlohu.

Pije ten, kto vie hrať na
hudobný nástroj.

BIELE PONOZKY

MUZIKANTI

BATTERY

Pije ten, kto je abstinent.

MUZIKANTI

DŽÍNY NEPERU

_MARTINA ZEMÁNKOVÁ
ODBOR_GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN_2021
TÉMA_INŠPIRÁCIA PRÍRODOU
Včely sú malými architektmi svojho vlastného sveta.
Inšpiráciu v ich spôsobe stavby a konštrukcie našlo
veľa umelcov a architektov. Pre mňa samotnú sú
inšpiráciou v ich vytrvalosti a schopnosti tvoriť niečo
tak úžasné z minima. Pracovala som s nimi na
kolekcii váz, kde majú absolútnu voľnosť. Mojím
zámerom bolo využiť ich schopnosti a dokázať,
že oni sami vedia byť umelcami. Vázy sú tvorené
z čistých včelích materiálov, ako je včelí vosk
alebo propolis. Vďaka skvelým vlastnostiam, ako
je vodeodolnosť, tento materiál je skvelý pre vytváranie objektov pre domácnosť, ktoré nie sú vystavené
vysokým teplotám. Bola som skôr divákom - umelcami boli samotné včely, ktoré som len koordinovala.

_KATARÍNA ZÁCHENSKÁ
ODBOR_PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO_2021
TÉMA_PROCES
Pod touto témou si môžeme predstaviť čokoľvek,
preto som si ju zvolila, aby som mala voľnosť pri
tvorbe práce. Rozhodla pre tvorbu knihy ako
mojej osobnej výpovede formou kresieb a textov.
K tomu aj séria obrazov obsahujúca koláže figúr
z knihy. Názov práce je ANI OBRAZ, ANI RÁM.
Nemám rada konvenciu, ale voľnosť. Vytvorila
som sériu plagátov nesúcich sa v duchu celej
knihy a jemnosti a čistoty. Taktiež som vytvorila
prezentačný web, niečo ako digitálne portfólio.
Celá práca je založená na figúrach a fascinujúcom ľudskom tele.

MINIMALISTICKÝ
SLOVENSKY
ŠPERK
SRDCOM DOMA
• KLEBETY •

_MICHAL MORDEL
ODBOR_PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTV_2022
TÉMA_STORY
Moja maturitná práca sa vyvinula zo spolupráce
s Podtatranským múzeom v Poprade, ktoré je
momentálne v štádiu realizácie dlho očakávanej
expozície: Knieža z Popradu - zameranú na nedávno
odkrytú hrobku keltského kniežaťa.Táto spolupráca
začala potom, čo som v súťaži o riešenie interiéru
expozície predložil svoje kresby. Tie vzbudili záujem
organizátorov, ktorí ma zahrnuli do projektu. Moja
práca na ňom sa postupne vyvíjala: z návrhov som
bol poverený vytvoriť ilustrácie k informačnej knihe,
ktoré ma následne motivovali k tomu, aby som
vytvoril animáciu. Tento krátky zábavno-vzdelávací
snímok mal za úlohu stručne zosumarizovať históriu
hrobky: od výstavby až po jej nedávne objavenie.
Spôsob animácie je inšpirovaný populárno-edukačnými kanálmi ako Kings and generals
alebo Mythology and fiction explained - kombináciou ilustrácií a dynamickými pohybmi kamery
v 3D priestore.

_MATÚŠ FERRO
ODBOR_PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO_2022
TÉMA_PROCES
Moja práca je inšpirovaná malajským kmeňom
žien, „The Woman of Malaka“, a ich príbehu. Pri
svojej práci som pracoval s filozofiou procesu
20. storočia a snažil som sa o vytvorenie
niečoho, čo by odzrkadľovalo všetky potrebné
faktory práce. Finálny výstup sa skladá z troch
odevov, ktoré symbolizujú alegorické spracovanie hlavnej myšlienky ich príbehu. Odev má
poučiť verejnosť a poukázať na zverstvá, ktoré
sa diali počas druhej svetovej vojny v Malajzii.
Outfity dopĺňajú vzory, ktoré majú ženy vytetované. Symboly vypálené na odevoch sa stali
nosným pilierom estetickej ale aj náučnej stránky
mojej práce.

_DODA /DOMINIKA KUDLÁČKOVÁ
ODBOR_GRAFICKÝ DIZAJN_2022
TÉMA_KNIHA, KTORÚ NOSÍM V HLAVE
Moja posledná práca na tejto škole. Ak by som
mala byť úprimná, som smutná že je to posledná
práca. Na druhej strane nemôžem byť spokojnejšia, pretože som mala šancu vytvoriť čokoľvek.
Téma mi naozaj zapasovala. Ale nebolo to celé
také ľahké. Niekto mi raz povedal, že keď začínam
prácu, skončím niekde úplne inde. A mal pravdu
pretože tentokrát to nebolo inak. Kniha, ktorú
nosím v hlave bola zo začiatku trocha chaotická
a návrhy o tom svedčia. Ale to patrí ku mne.
Musím však povedať, že s finálnou realizáciou
som fakt spokojná. Som rada, že som mala
šancu vyjadriť svoje myšlienky aj takouto, možno
zaujímavejšou formou, aj keď moja kniha, sú
vlastne noviny, ktorým som dala nielen formu,
ale aj obsah :)

NOWINY / č. 69

ODBOR_GRAFICKÝ DIZAJN_2021
TÉMA_I <3 TYPO
Projekt sa venuje môjmu vzťahu k typografii
vo forme abecedy a animácie. Taktiež som
vyhotovila kinetické plagáty, ktoré môj výstup
reprezentujú. Charakter abecedy, ktorú som vytvorila, spočíva v rôznych štruktúrach. Pri tvorbe
formy písma som vychádzala z obdĺžnikového
tvaru a aby jednotlivé písmená nadobudli svoj význam, robila som do nich výrezy z trojuholníkov.
_SAMUEL LONČÍK
Pre písmená, ktoré majú okrúhly charakter som
ODBOR_GRAFICKÝ DIZAJN_2022
FINÁLNAzvolila elipsu
FORMA
ABECEDY
s rozmermi
obdĺžnikového základu.
TÉMA_I <3 TYPO
Animácia, ktorá má reprezentovať písmená,
V mojej maturitnej práci som sa zameral
obsahuje kinetické štruktúry a slová vytvorené
na interaktívne využitie fontu. Vytvoril som
z fontu, ktorý som navrhla.
dva nové fonty s tým, že som myslel na to, aby
boli editovateľné. Vytvoril som vizuál pre web
stránku, ktorá funguje ako editor autorských
fontov. Užívateľ môže s fontami rôzne narábať,
rozťahovať, naťahovať a meniť ich. No keďže
nie som programátor a neviem takýto editor
naprogramovať, tak som vytvoril iba vizualizáciu
pomocou Adobe After Effects a zbierku plagátov
na prezentáciu vytvorených fontov.

