NÁ VRHÁ Ř SKÝ ATELIÉR, RÝSOVNA,
KONSTRUKČ NÍKANCELÁ Ř
- umě lecké zamě ř
ení
Myslíte si, že máte vý tvarný talent?
Myslíte si, že by tento váš talent ocenili i odborníci?
Dokážete si př edstavit,
jak ve skutečnosti vypadají na papíř e nakreslené př edměty?
Máte fantazii?
Zajímají vás neobvyklé tvary vý robků a neobvyklá vý tvarná ř eš ení?
Myslíte si, že máte cit pro rozliš ení hezký ch věcí od nevkusný ch?
Bavilo by vás vymý š let a navrhovat podobu nový ch vý robků ,
rů zný ch př edmětů nebo i celý ch prostorů ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
NÁ VRHÁ Ř SKÝ ATELIÉR, RÝSOVNA, KONSTRUKČNÍKANCELÁ Ř
- umě lecké zamě ření

Možná uplatně ní:
- ná vrhá ř - vzorkař - výtvarník realizá tor - designér v grafickém studiu*) - designér v oblasti prů myslového designu - designér v oblasti obalového designu - mó dní ná vrhá ř, výtvarník kostýmů - výtvarník scény - akademickývýtvarník *) Uplatně ní se předpokládá spíše přímo
v grafické tvorbě polygrafický ch vý robků
(plakáty, letáky, katalogy apod.) než
v navrhování podoby vý robků a předmě tů.

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na prá ci ve vá mi vybrané oblasti?
Co je předmětem vymýš lení, navrhová ní,
vylepš ová ní, příp. i zhotovová ní

Vně jšítvar a vzhled
prů myslových výrobků
(předevší
m technických)

Tvar a grafika obalů
(např. na pracíprá šky, na
potraviny a ná poje, na barvy a
laky, na léky, na CD atd.)

designé r
v oblasti průmyslové ho designu

designé r
v oblasti obalové ho designu

Modely nových odě vů
a módní
ch doplňků

módní návrhář, vý tvarník kostý mů

Divadelní
, muziká lová
či filmová scéna

vý tvarník scé ny

Umě lecké předmě ty

akademický vý tvarník

návrhář
vzorkař
vý tvarník realizátor
designé r v grafické m studiu

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Rozpracová vá ní,
konkretizová ní a detailizová ní
toho, co už vymyslel a navrhl
ně kdo s vyšší kvalifikací

Samostatné vymýšlení,
navrhová ní, vylepšová ní

Zhotovová ní modelů
toho, co bylo navrž eno

návrhář
vzorkař

vzorkař
vý tvarník realizátor
designé r v grafické m studiu
designé r v oblasti průmyslové ho designu
designé r v oblasti obalové ho designu
módní návrhář, vý tvarník kostý mů
vý tvarník scé ny
akademický vý tvarník

Jaké vzdě lá ní vede k jednotlivým uplatně ním?

Školní vzdě lá ní
Jsou tu nejbě žně jšía relativně nejvhodně jší
obory školní
ho vzdě lá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů .

akademický vý tvarník

vysoká
škola

návrhář
vý tvarník realizátor
designé r
v grafickém studiu
designé r v oblasti
průmyslového designu
designé r v oblasti
obalové ho designu
módní návrhář,
vý tvarník kostý mů
vý tvarník scé ny

vzorkař

maturita,
vyššíškola

Výtvarná umění
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

