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Odpověď je jistě jednoduchá. Všichni se těšíme na léto a každý s nás doufá, že se něco
stane. Někdo čeká na to, až se opije do bezvědomí, někdo až si zlomí nohu a někdo až
potká tu pravou v parku, u rybníka a nebo na vesnické diskotéce. Tak či tak, těm nahoře
přišla tato událost tak důležitá, že jí pokládali za nutné provázat jí s novým číslem
Gutenberga. Na co si přeci vzpomenem na 10 let? Já osobně na nic..moje paměť nění o
nic lepší než paměť mrtvého křečka.
Za celého Gutenberga Vám tedy všem přeji co nejvíce super zážitků, těch není nikdy dost.
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ROZDÍL MEZI ADOBE
ILLUSTRATOR A PHOTOSHOP
Každý by měl vědět, v čem se liší práce
v Photoshopu a Illustratoru dřív, než se
pustí do práce v obou programech. Na
první pohled vypadají velice podobně,
a to je důvod, proč vzniklo toto srovnání. Pokud pracujete s Photoshopem,
absence podobného srovnání vám
může připravit mnoho nepříjemných
chvil, minut, hodin, dní… Na začátku
práce s Illustratorem totiž každý, kdo
předtím pracoval s Photoshopem,
překonává zažité zvyky.
Než se však pustíme
do srovnávání a
polemizování o tom,
v čem je jaký program lepší, je nutné
poznamenat, že
srovnáváme nesrovnatelné (zítra vás
naučíme dělit nulou).
Oba programy jsou
nejen zaměřeny na
jiné věci, ale hlavně
každý program pracuje s něčím úplně
jiným. Photoshop,
bitmapový program,
upravuje, průměruje
a všelijak si hraje
s pixely. Illustrator
dělá to samé, jenže
s vektory. Jak již víte
z předchozích článků, vektor a bitmapa
jsou velice odlišné věci, které se nedají
srovnávat.
My jsme se však nedali odradit, a tak
naše dva rivaly srovnáme. Každý z nich
sice je o něčem jiném, ALE tvůrci
Adobe se nás snaží obalamutit vizuály
programů, abychom si mysleli, že se
jedná o podobný, ne-li stejný program. To, že přizpůsobili uživatelské
prostředí Illustratoru tak, aby vypadalo
podobně jako z Photoshopu, jim nejde
zazlívat, naopak. Ovšem běžného
uživatele tato shoda velmi zmate. Budeme zde tedy porovnávat programy
stylem stejné, podobné, jiné, abychom
rozlišili, které nástroje a funkce by
vám mohly dělat největší potíže. I když
se tvůrci Illustratoru museli vyrovnat
s faktem, že hraní si s vektorem je daleko složitější než s bitmapou, neodradilo je to od toho, udělat nám podobné
funkce jako ve Photoshopu. Na úvod si
dáme trochu historie.
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Photoshop i Illustrator jsou v podstatě
z jedné rodiny, oba dva pochází, jak
všichni jistě dobře víte, od vývojářů
firmy Adobe. Co se týče historie i užití,
Photoshop vede na všech čarách. Snad
každý si někdy zkusil upravit svoji
fotku. Někdo u toho zůstal, někdo
ne. Ale žádný nováček si z ničeho nic
nenamaluje ilustraci ve vektoru, když
ani neví, co to pořádně je.
Jen to, že oba programy pochází od
stejné firmy, dokazuje, že by měly mít
oba dost podobné ovládání. Do jisté
míry tomu tak je. Určitě má Photoshop
blíže k Illustratoru, než třeba ke Corelu.
Základní panely se na první pohled můžou zdát téměř identické. Což obvykle
vůbec není pravda. V tomto článku se
však ještě nebudeme zabývat všemi
nástroji Illustratoru, jen si probereme
ty, co mají hodně společného, nebo
naopak vůbec.
Opakuji, že toto je velmi důležité. Pravděpodobně se k tomuto článku budete
vracet, dokud si nezapamatujete rozdíly, protože nejvíc chyb můžete udělat
tím, když se budete pokoušet aplikovat
některé postupy z Photoshopu na práci
v Illustratoru.
Rady pro začátek
Na rozdíl od Photoshopu má Illustrator
často pokročilé nastavení skryté v rozbalovacím pravém menu – nástroje
někdy zkrátka mají schované nastavení,
na které můžete být zvyklí z Photoshopu, v postranním menu. Jestli jste
na tohle z Photoshopu nebyli zvyklí
(tam také má většina nástrojů či panelů
pokročilá nastavení, ale většinou je ani
nevyužijete – zde to budete využívat,
takže se do těch menu budete muset
vracet), připravte se na změnu. Tudíž
pokud vám něco bude chybět, podívejte se nejdřív, zda blok s nástrojem
nemá další nastavení, které postrádáte.
Mnoho věcí lze dělat až po výběru
objektu, samotná vybraná vrstva nic
neovlivňuje.
Budeme rozlišovat na 5 základních
kategorií, které postupně probereme:
1. Co se chová stejně/podobně.
2. Co se tváří stejně.
3. Co se chová jinak.
4. Co je pouze v Photoshopu.
5. Co je pouze v Illustratoru.

Co se chová stejně/podobně
Klávesové zkratky: Základní klávesové zkratky pro jednotlivé nástroje,
jako B jako Brush (štětec), mají oba
programy víceméně stejné. Horší je
to s těmi pokročilými, které, ač jde
obvykle o stejnou věc, se liší (například
už jenom přibližování a oddalování).
Nevidím důvod, proč proboha, asi
schválně. Takže určitě doporučuji
nastavit si je u obou programů stejně,
ať se neustále nepletete.
Text: Pojďme si srovnat oba textové
nástroje Photoshopu a Illustratoru.
První Photoshop.

A teď Illustrator.

Oba panely vypadají poměrně rozdílně, hlavně proto, že Illustrator má
pokročilejší funkce schované v pravém menu. Toto pidimenu má Photoshop také, ale není důvod ho otevírat,
protože máte všechny ikonky rovnou
v panelu. To je věc, která vás může
zmást, protože Illustrator na první
pohled vypadá, že samotné možnosti úprav textu jsou někde jinde.
Ne, jsou v menu… tedy v základním
nastavení, jinak si je můžete zapnout,
že se budou zobrazovat kompletně,
jako v Photoshopu (doporučuji).
Bohužel Illustrator vám nedovolí
přidávat umělou tučnost či kurzívu
jako Photoshop – to je vše, čím se text
liší. Photoshop má navíc ještě funkci
textová maska, kterou stejně asi nevyužijete – Illustrator má zas nástroj text
v ploše, kdy můžete psát v libovolném
vektorovém objektu.

Kreslící nástroje – štětec a tužka:
Hodně podobné nástroje. Nezapomeňte však, že v Illustratoru pracujete
s vektorem. Žádná tvrdost štětce tudíž
nejde nastavit. (Rozostření se docílí
až speciálním efektem.) Štětce se
v Illustratoru chovají tak, jak by se mělo
v Photoshopu chovat pero, když mu
nastavíte cestu od ruky – jako že se tak
nechová a nenakreslíte jím tak pěkně
čisté čáry jako v Illustratoru. Proto
9 z 10ti ilustrátorů doporučuje kreslit
ve vektorech.
A opět, nastavení štětců v Photoshopu a
Illustratoru vypadá výrazně jinak, liší se
ještě mnohem víc než text, který vlastně
jenom vypadá jinak, ale umí skoro to
samé. Opět první Photoshop (budeme
ukazovat jen detailní nastavení).

Vidíte, že máte detailní nastavení
v jednotlivých položkách vlevo. Na něco
podrobného v Illustratoru zapomeňte.

A to je vše, přátelé. Ano, Illustrator vám
bohužel nedovolí se štětci dělat skoro
nic. Sice fungují podobně, ale dělat
s nimi moc nejde. Jedna výborná věc

je to, že při úpravách stop si můžete
hned zvolit jejich aplikaci na existující
objekty, a navíc můžete vidět úpravy
stop na vašich objektech při zaškrtnutí
náhledu doopravdy, ne jako v Photoshopu, kdy se vám vždy ukazuje jenom
testovací náhled v panelu štětců –
rozhodně výhoda.
Guma: Správně, guma gumuje, co víc
na tom hledat. Pár rozdílu by se přeci
jen našlo. První a hlavní, nástroj guma
nenajdete ve starších verzích Illustratoru (starších než Creative Suite).
V Illustratoru si můžete označit jednotlivý objekt, ze kterého chcete gumovat.
V Photoshopu si zas můžete označit
vrstvu. Ve vektorovém editoru opět
nenastavíte gumě minimální tvrdost.

Pero: Nástroj pero je přímým důkazem
toho, že programy pochází ze stejné
rodiny. Pero je vlastně identické,
až na pár drobných detailů. V obou
programech funguje prakticky stejně.
V Photoshopu můžete pero používat
jak na výběr, tak na kreslení „vektorových“ objektů. V Illustratoru můžeme
pero použít pouze na kreslení vekto-

rových objektů, které však zde přináší
další řadu možností. Při kreslení se
ovládá úplně stejně. Když však chceme
zatrhnout táhlo (viz obrázek), musíme

v Photoshopu držet Alt. V Illustratoru
stačí pouze kliknout. V Photoshopu
zase můžete nastavit „Cesta s perem“,
kdy se vám bude ukazovat podoba
křivky, ještě než kliknete a vložíte další
bod – užitečné.
Kapátko: Ve starších verzích Illustratoru nefungovalo kapátko na bitmapu.
Chová se poněkud jinak – má v podstatě stejnou funkci, ale v Photoshopu
se vám nabírá buď barva popředí, nebo
pozadí, a v Illustratoru rovnou barvíte
jednotlivé objekty. Výbornou věcí je to,
že kapátko umí takto brát i přechody a
grafické styly, což je skvělá vlastnost,
která by se hodila
i v Photoshopu.
Kouzelná hůlka: Nástroj se chová
stejně. Pouze v Illustratoru vybírá místo
barevných bodů vektorové objekty a
nebere ohled na vrstvy, pokud není
vrstva zamčená. V Illustratoru si navíc
můžeme nastavit, zdali chceme vybírat
objekty se stejnou výplní nebo tahem.

Rozmazávání: Namítnete, že tento
nástroj Illustrator nemá. Ale má jiný,
který se chová prakticky stejně,
Nástroj Pokřivení. Srovnejme je
pod sebou, první Photoshop, potom
Illustrator – vidíte výrazný rozdíl
v tom, jaké vlastnosti mají?

Skupiny: Systém skupin je další věc,
která vychází z naprosto odlišného
systému vrstev. Systém skupin se
tedy v Photoshopu podřídil vrstvám,
v Illustratoru však nemá skupina
s vrstvou nic společného. Illustrator
bere skupinu jako seskupení objektů,
které potřebujete mít dohromady. Při
výběru nemusíte tedy vybírat každý
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objekt zvlášť, ale vybereme pouze
skupinu (hodí se např. při práci s komplikovanější ilustrací). V novějších
verzích Illustratoru si můžeme skupiny
rozkliknout, přičemž můžeme pracovat
pouze ze skupinou a ostatní objekty
jsou skryty. V Photoshopu je systém
skupin pevně spjat ze systémem
vrstev, funguje vlastně na principu
složek v operačním systému. Abyste na
ploše neměli zbytečně moc souborů,
rozřadíte si je do složek. Podobně to
funguje i v Photoshopu. Stejně jako
v Illustratoru velice usnadňují práci.
Zvlášť vhodné jsou u webdesignu, nebo
u mnohavrstvých souborů.
Co se tváří stejně
Vrstvy: U vrstev najdeme rozdílů mnohem víc. Základní je asi ten, že vrstvy
v Illustratoru mají s Photoshopem
společné jen slovo vrstvy. V Illustratoru
je vlastně každý vektorový objekt vrstva. Můžeme ho posouvat shora dolů,
ať se pohybujeme v jakékoliv vrstvě.
Mohli bychom zde vrstvy přirovnat ke
skupině objektů, mezi nimiž můžeme
přepínat. Vrstvy jsou zde hlavně proto,
aby si uživatel jednoduše mohl objekty,
s kterými nepracuje, zamknout.

V Photoshopu je vše mnohem intuitivnější, nemáte tam naprosto nesmyslně
v podstatě dvě řady vrstev (ano, jedněm
se říká objekty a druhým vrstvy, ale
chovají se stejně), vrstvám můžete jednoduše přiřazovat styly a měnit jim nastavení (věc v Illustratoru nemožná, jste
v podstatě nuceni s vrstvami kvůli nepohodlnosti nepracovat, což u technických
věcí dohání i flegmatiky k zuřivosti),
snadno je přesouvat a seskupovat. Pokud
přecházíte na Illustrator z Photoshopu,
budete nadávat, zuřit a nepochopíte,
co si vývojářský tým Illustratoru proboha
myslel, když tohle navrhl.
Přechody: Přechod je další věc která
vypadá na pohled úplně stejně, ale je
vlastně úplně jiná. V Photoshopu vám
přechod udělá průměr mezi dvěma
a více barvami, zprůměruje tedy
body. V Illustratoru se však průměrují
vektorové objekty. Přechod vám tedy
vytvoří vektorové linky. Přes zdání,
že je to hodně podobný postup, se
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oba dva nástroje ovládají úplně jinak.
V Illustratoru CS4 je přechod už celkem
podchycený, ale stále zde ani zdaleka
není tak snadná manipulace jako ve
Photoshopu. Naštěstí to už není takové
drama, například ve starších verzích
Illustratoru se musel ručně počítat
s úhel přechodu. Illustrator nám může
nabídnout pouze dva typy přechodů,
kruhový a lineární. Pokud je však uživatel šikovný, bez problému si vytvoří
efekt úhlového, zrcadlového, nebo
kosočtverečného přechodu. Výhoda
zde ještě spočívá v tom, že s barvami
v přechodu můžeme přímo hýbat a
měnit je. Ve verzi CS4 se také konečně
objevilo snížené krytí jedné barvy
v přechodu.

Lupa, přibližování: Oproti Photoshopu
Illustrator nemá možnost přibližování
samotným kolečkem na myši a v základním nastavení je nutné používat
ALT + kolečko. Photoshop používá
SHIFT + kolečko, takže to bude mást.
Doporučuji změnit zkratku na jedno,
nebo druhé, ať si to nepletete. Nástroj
lupa je podle mě zastaralý přežitek,
protože je hodně nepohodlný
a nepraktický.
Barvy – Pozadí a Popředí vs. Výplň a
Vytažení: Grafik, zvyklý na Photoshop,
který má v ruce poprvé Illustrator, má
s barvami velký problém. Zatímco
v Photoshopu vám barva pozadí při
tvorbě neurčuje vlastně vůbec nic
(pouze pomáhá některým filtrům),
v Illustratoru druhou barvu nutně potřebujete, určuje totiž vytažení objektu,
které ve Photoshopu uděláme pouze
přes Volby prolnutí. Photoshopový starousedlík má s barvami problém mimo
jiné také proto, že je zde jakýsi vzorník,
který se stane vaším primárním zdrojem barev, protože kapátko je naprosto
neschopné a nemůžete si míchat barvy
tak, jako v Photoshopu, právě u barvy
popředí a pozadí.
Masky: Masky jsou zde z úplně jiné
rodiny. Společný mají snad jen název
a fakt, že něco maskují. V Photoshopu
si můžete vytvořit vlastní masku, kterou
následně můžete aplikovat na vrstvu
či skupinu, vypnout, zapnout a různě
s ní manipulovat. Troufám si říct že je

to zdařilejší než v Illustratoru. (Bohužel
se to zas odvíjí od systému vrstev).
Illustrator je ohledně masek dost
pozadu. Samotná funkce je zde dost
skrytá, a maskuje principem nejvrchnějšího objektu. Jak již víte, v Illustratoru můžete ovlivňovat pořadí mezi
objekty podle toho, který chcete dát
dolů a který nahoru. Když tedy vytvoříte
masku na nějaké směsi objektů, maska
se vytvoří podle nejvrchnějšího objektu,
který je odbarven a plní pouze funkci
masky, sám tedy není vidět. Po aplikaci
masky tvoří objekty jakoby skupinu,
kterou si nejdříve musíme rozkliknout
a teprve poté s ní manipulovat. Ve
výsledku zde tedy maska vrstvy vypadá
jako výplň zvoleného objektu.

Filtry: Fakt, že se Illustrator snaží co
nejvíce přiblížit Photoshopu, zdůvodňují hlavně filtry. V současné nejnovější
verzi (CS4) je galerie filtrů téměř
totožná s Photoshopem, viz. Obrázek.
V galerii filtrů, stejně jako v Photoshopu, obsahuje pouze filtry, které
nijak nedeformují objekt, ale udělají
například nějaký vzorek na výplni.

Grafické styly: Funkce, která se velmi
liší. V Photoshopu se grafické styly
definují ve volbě vrstvy. V Illustratoru
ovšem nic takového není. Grafický styl
se tedy aplikuje na objekt. V novější
verzi Illustratoru můžeme filtry nahradit volby jako vržený stín, vnější záře
atd. Tyto filtry se automaticky ukládají,
takže když si pak vytvořený grafický
styl uložím, tak se mi zaznamenají
všechny filtry, které jsem na objekt použil a můžu je jedním kliknutí definovat
pro jiný objekt.

Co se chová jinak
Selektivní nástroje: Tohle je asi jeden
z největších rozdílů mezi samotnými
programy – v Photoshopu používáte
výběry prakticky neustále, a máte
mnohem víc možností, jak je provádět – často je třeba něco ořezat,
případně pracovat s kanály.

V Illustratoru máte trochu jiné výběrové nástroje, které převezmou funkci
výběrů z Photoshopu – nástroj výběr
(V) a přímý výběr (A) – dostaneme se
k nim. Pracují výrazně jinak – narozdíl od Photoshopu, který jen vytváří
výběry, a vy s nimi poté pracujete, zde
vybíráte jednotlivé objekty a vrstvy.
Kromě nich máte ještě laso a kouzelnou hůlku.
Nástroj Libovolná Transformace: Měl
jsem problém tento nástroj zařadit,
protože je zde problém v tom, že
hlavně vypadá jinak, nicméně se
používá o dost komplikovaněji a tedy
i jinak – takže jsem se rozhodl, že
bude nejlépe sedět zde. V Photoshopu
si zkratkou CTRL + T vyberete režim
transformace a poté si pravým tlačítkem vyberete jeden z módů – můžete
transformaci kdykoliv ukončit, a stejně
tak v průběhu pohodlně měnit nastavení pomocí horní lišty.

Problém Illustratoru je, že horní lišta je
obsazená něčím jiným, takže transformace je o dost komplikovanější a

v podstatě se skládá z vyskakujících neodkliknutelných nabídek, které musíte
nastavit a potvrdit – navíc ani neuvidíte
změny, pokud si nenastavíte viditelnost
náhledu (Photoshop zobrazuje změny
automaticky v reálném čase). Takže
až se pustíte do transformace, nebuďte
překvapeni, že se s tím musíte učit znovu.

Pracovní plocha: Pracovní plocha je
další ze zásadních rozdílů mezi programy. U Photoshopu se při vytváření
nového dokumentu udává o pár údajů
navíc. V Illustratoru je absence například rozlišení a barvy pozadí, naopak
je zde například spadávka. V čem je
ovšem ten zásadní rozdíl? V Photoshopu jsme omezeni pouze na rozměr
plátna, které jsme si nadefinovali
předem. V Illustratoru však můžeme
neomezeně využívat i prostor kolem.
Rozměr je ohrazen pouze černou
linkou, případně spadávkou. V tomto
ohledu má Illustrator určitě bod +.
Co je pouze v Photoshopu
Křivky: Velká nevýhoda Illustratoru.
Globálně s barvami téměř hýbat nejde.
Pouze velmi obtížně přes nástroj Přebarvit cestu. Zde ovšem zas přebarvujeme jednotlivé barvy, s odstínem
apod. nelze nijak manipulovat.

Zesvětlení, ztmavení: Bohužel, tento nástroj by ani neměl jak fungovat, protože
odporuje vektorové teorii, kdy pracujeme
s objekty a ne s barevnými body, které se
mění při použití těchto nástrojů.

Klonovací razítko, nástroje týkající se
bitmap a retušování: Zde ani není moc
co dodávat – tyto nástroje v Illustratoru
nejsou, protože jich není třeba. Retušování je něco, co u vektorů nemá smysl,
můžete je upravovat jak chcete.
Co je pouze v Illustratoru
Nástroj nůžky: Dobrá věc, která vám
rozdělí objekt v místě, kde ho přerušíte,
na víc objektů. Citelně v Photoshopu
chybí, tam můžete rozdělovat snad
jenom tak, že si složitě některé části
křivky zkopírujete, a jiné vymažete.
Nástroj prolnutí: Věc, která má
v Illustratoru nespočet využití. Princip prolnutí spočívá v tom, že mezi
1 a 2 objektem, tvarem či skupinou
vám udělá průměr. Prakticky: Na začátku budete mít dva objekty, které si
označíte a po použití nástroje prolnutí
se vám z nich udělá třeba 5, 3 další
vznikly právě zprůměrováním bodů
objektů a postupným přizpůsobením
na objekt druhý – jde tedy o doplňkové
objekty. Nástroj prolnutí si sám o sobě
zaslouží samostatný díl seriálu, a jak už
jsem řekl, jeho využití je nesčetné.

Nástroj mřížka: Dalo by se říci, že
nástroj mřížka zastupuje mnohem
složitější cestou nástroje ztmavení a
zesvětlení. Mřížka trochu hraničí s 3D.
Na úkor složité cesty je zde ale mnoho
dalších možností. Vše spočívá v tom,
že vám nástroj vytvoří z objektu 2D
mřížku, přizpůsobenou tvaru objektu.
Vy si pak jednoduše určujete barevnost
v jednotlivých buňkách mřížky. Nástroj
mřížka se rozhodně objeví (společně
s nástrojem prolnutí) v dalších dílech
našeho seriálu.

Pokračování v dalším čísle Gutenberga
Vítek Škop, M4A & Petr Široký
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NECHTE SE INSPIROVAT

Justin Maller
www.justinmaller.com
Justin Maller je nezávislý ilustrátor
a umělecký ředitel se sídlem
v Melbourne v Austrálii. Vytváří
digitální umění více než osm let.
Justin má tu čest produkovat ilustrace
a pojetí moderního umění pro řadu
různých společností a publikací na
celém světě a těší se ze spolupráce
s několika prestižními mezinárodními
designérskými studii.

Alberto Seveso
www.burdu976.com
Alberto Sevenso je veliký zastánce
italského designu. Alberto je opravdu
výjimečný designér, ilustrátor a
fotograf v jednom, tyhle tři profese
z jeho díla doslova srší. Ve své tvorbě
se vyžívá v tom, pokládat na těla,
hlavně ženská, různé kudrlinky, které
zároveň specifikují určitou osobu.
Považuji ho za jednoho z největších
designérů světa, který si vytvořil
vlastní, konvenční styl.

Andres Corrales
www.behance.net/zocafx
Upřímně, jsem trochu na rozpacích.
Andres Corrales se na svém profilu
(oficiální stránky zatím nemá) označuje
za 15ti letého kluka z Hondurasu. Je ale
možné aby někdo v 15 letech dokázal
tak pokročilou a propracovanou
grafiku, a ještě aby byl z Hondurasu?
Honduras je stát Latinské Ameriky,
kde se lidé živí především turistickým
ruchem. No… Je to diskutabilní. Jestli
jsou ale informace pravdivé, respekt!

Filla G.
www.fillagorilla.com
Jsem Filla G. z lesích ruské říše. Obvykle
vstávám v 7 hodin a snídám 10 panáků
vodky a kaviár. Takhle začíná Filla G.
text about. Už toto značí že na něm
nebude něco v pořádku. Ano, je to další
ruský designér. =) I přes to, co o sobě
na svém portfoliu prohlašuje, mi přijde
jako talentovaný umělec. Zaměřuje se
především na textil design.

Ivan Kamargio
www.behance.net/Kamargio
Tentokrát tu máme mexického
designéra. Jeho tvorba je opravdu
výjimečná a kreativní. I když Mexiko
nepatří mezi země kde by obor jako
grafický design skvétal, dokázal se
tento designér vypracovat mezi
světovou elitu. Bohužel jeho oficiální
stránky jsou zatím mimo provoz,
přinášíme vám proto pouze Behance
odkaz.

Psyho
www.psyho.ua/eng
Divily by jste se, kdybychom vám už
neukázali žádný Ruský design? Věřím,
že ano. =) Tentokrát to je studio Psyho
teprve s osmiletou historií Pouze za
těch 8 let se studio vypracovalo na
jedno z nejvyhlášenějších 3D ateliérů.
Je poněkud obtížné se prokousat jejich
portfoliem. Jejich tvorba se nejvíce
zaměřuje na globální problémy.

Jan Piásek
www.janpiasek.com/print
Jan Piásek patří mezi elitu v německém
designu. Sídlí v hlavním městě,
Berlíně. Sám sebe označuje za grafika
s vytříbeným vkusem a s jasným
záměrem tvořit čistý a moderní design.

PALE HORSE
www.palehorsedesign.com
Mr. ilustrátor Chris Parker… jak jinak
nazvat tohoto borce, který s grafikem
Hydro74 vytvořil skvělý tým. Ten tým
má na svědomí například populární
výstavu Back in Black a mnoho dalších
projektů, založených na skvělé
propracovanosti jejich ilustrací.

HYDRO 74
www.hydro74.com
Za Nickem Hydro74 se skrývá jméno
Joshua M. Smith. Mezi jeho klienty
patří mega korporace jako Nike,
Quicksilver, Burton a mnoho dalších.

Legraf, Emilio Fos
www.legrafdesign.es
Tento designér je důkazem toho,
že španělský design pořád má co
nabídnout. Skvělý Photoshopový
retušér a manipulátor umí vykouzlit
opravu zázraky, které v sobě mají
potenciál a bezesporu hlubší smysl.
Emilio Fos, téměř třicetiletý designér,
pochází z Valencie.

Jaroslav Stehlík
www.jaroslavstehlik.com
Toto jméno Vám může být všem
povědomé. Můžete ho znát z jeho
skvělých seminářů, které dělá pro užší
veřejnost. Jaroslav Stehlík je mladý
designér o kterém je opravdu slyšet
například nedávno udělal interview pro
časopis Font a zároveň pro něj vytvořil
obálku. Je to skvělý fotograf, retušér a
airbrush umělec.

Tommy Crystalev a.k.a. Kontrastt
www.kontrastt.com
Kontrastt je ilustrátor, který začal
design vnímat před šesti lety, když
mu bylo 13. Od té doby prý věděl že
se chce digitální tvorbou zabývat.
Od té doby se z něho stal umělec,
kterého doprovází samé úspěchy. Jeho
tvorbu najdeme například v e-shopu
deignbyhumans.com

Vítek Škop, M4A
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Tomáš Balík, M1A
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MARTINA JAKIMECZKOVÁ
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INSPIRACE
INSPIRACE
V minulém čísle Gutenberga jsme vám začali přinášet informace a tvorbu světových
autoru grafického designu. Nyní jsme se Vám rozhodli představit světovou kampaň
ze studia D&N design.
Tato světová korporace si dala na mušku procento naší populace, kterým úplně
nevoní jejich práce. „Přišlo nám otravné sledovat ty všechny otrávené obličeje
v jejich nevysněné práci.“
Takto argumentoval svoji kampaň její tvůrce Duglas de Dimitrios. Díky kampani si mají lidé uvědomit pomíjivost
jejich života a sílu jejich slov, která mohou ovlivnit jejich život. Každý z nás má přeci na výběr
i když to je sebe složitější.
Kampaň běžela ve všech velkých městech od New York po Tokio. Jak to tak chodí k nám
do České Republiky nezavál vítr kampaň ani do menších periodik. Proto jsme se rozhodli,
informovat vás o tomto světovém brandu a zároveň vám do hlavy vtlouci její myšlenku.
Pan Duglas de Dimitrios a jeho žena Natali Dimitriova byli naším nápadem tak osloveni, že
nám speciálně pro náš školní časopis poskytli zdrojová data na arch nálepek, který měl být
součástí tohoto čísla. Do toho všeho nám ještě poskytli krátký rozhovor o jejich kampani.

Opravdu si myslíte že je to tak jednoduché?
Jednoduché to není, nestačí jenom chtít. Když pro to ale nic neuděláte umřete ve
stereotypu a v životě, který není pro Vás. Kdo nic nezkusí nic neztratí, každý si přece
musí jít za svým snem ať to stojí co to stojí. Nemůžete čekat že za Vás někdo bude
mluvit a hájit Vás. Použijte svůj hlas!

Zažil jste někdy podobnou situaci?
To víte že ano! Před tím, než jsem založil naší agenturu jsem vybíral drobné na
záchodě. Tu práci jsem pochopitelně nesnášel a cítil jsem, že mám na víc. Pak jsem
ale potkal filozofa jménem John F. Demartini. Ten mi prozradil tajemství úspěšného
života právě ve víře sám v sebe. Řídil jsem se tou radou a podařilo se mi vybudovat
jednu z nejvlivnějších reklamních agentur na světě. Tím chci říct že nic není nemožné. Prostě to udělejte!

Vítek Škop, M4A & Kristýna Nezvedová

Studio D&N design figuruje na světovém trhu od devadesátých let našeho století. Za
sebou má například úspěšnou kampaň pro Adidas, lízátka Push-Pop, Nokia a mnoho
dalších. Podíleli se také na tvorbě corporate identity pro předvolební tahy současného prezidenta USA Baracka Obamu. Zakladatele Duglase de Dimitriose jsme se
ptali ale hlavně na kampaň „It‘s your choice, use your voice.“

Řekněte nám něco o Vaší nové kampani.
S kampaní vlastně přišla žena. Vrátila se domů celá otrávená po náročném dni. Podle
ní zaměstnanci nejrůznějších podniků jsou neochotní a připadalo jí, že ona je tam pro
ně víc než oni pro ni. Zamysleli jsme se spolu, jak pomoci těmto zlým lidem. Napadlo
nás, jaký by svět byl, kdyby opravdu každý dělal svojí vysněnou práci. Rozhodli jsme
se tedy těmto lidem dát signál a popohnat je.

Jaké symboly jste zvolili?
Hlavním symbolem je písmeno e, které je spojeno ze symbolem zvuku. Má symbolizovat člověka, který se nebojí říct to, co v něm je. Kampaň ale obsahuje i náznaky
jako jsou chybějící tečky v hlavní větě nad slovy „Voice“ a „Choice“. Mají člověku říct,
dělejte opravdu to, co chcete. Dále pak používáme různé symboly jako je toaletní
papír, šukací panna nebo záchod. Tyto předměty si svojí práci skutečně vybrat nemohou – nejsou to lidé. Vy ale jste, tak běžte a dělejte to, co Vás baví. Cokoliv budete
chtít, dokážete.
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