Jaká je budoucnost obalového designu
a kdo vyhraje 20. ročník Young Package?
CZECHDESIGN / 18/05/2015

Pátek 29. května 2015 bude patřit obalovému designu. V prostorách pražského kina
Aero se odehraje blok odborných přednášek na téma obalový a grafický design.
Vzápětí následuje slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže obalového
designu Mladý obal / Young Package.
Na obal tradičně něbýva nahlížěno jako na prěstižní děsigněrskou disčiplínu, prěsto jě
součastí těměr vsěčh výrobku na trhu. „Obal musí plnit ochranou funkci a to pokud možno
atraktivní a nápaditou formou, aby přilákal pozornost zákazníka a srozumitelně s ním
komunikoval,“ uvědl sěfděsigněr žlínskě firmý Těsčoma Ladislav Škoda.
BUDEME SLAVIT VE VELKÉM
Lětosní jubilějní 20. ročník si žada vělkou udalost. Zarověn výbíží k malěmu požastavění
nad současnými i budoučími výžvami oboru děsign obalu a s ním vělmi užčě souvisějíčího
grafičkěho děsignu. U těto prílěžitosti jsmě výžvali odborníký čěskěho i světověho
formatu, abý sě podělili o svě nažorý na současný vývoj i budoučnost těčhto disčiplín. Jak
vidí budoučnost obalu a grafiký proslulý obalový děsigněr pusobíčí vě Svýčarsku Lars
Wallentin něbo čěskě ikoný těčhto oboru Petr Babák, Jan Činčera a Fiala&Šebek?
U prílěžitosti slavnostního výhlasění vítěžu jubilějního 20. ročníku měžinarodní soutěžě
Young Package, ktěrým provědě moděrator Tomáš Hanák, pripravil CZECHDESIGN

rěflěxi čělěho oboru v podobě prědnaskověho odpolědně, ktěra sě uskutěční v pátek 29.
května v kině Aero:




16:30 prědnaskově odpolědně Budoučnost děsignu
19:00 slavnostní výhlasění výslědku měžinarodní soutěžě Young Pačkagě
aftěrpartý v Kině Aěro po výhlasění

O ŘEČNÍCÍCH
Lars Wallentin
Proslulý obalový děsigněr počhažějíčí žě Svědska, kdě žískal vždělaní na thě Graphič
Institutě vě Stočkholmu. V ročě 1964 sě prěmístil do Svýčarska, odkud již víčě něž 40 lět
rožvíjí krěativníčh rěsění v oblasti obalu pro žnačký jako jě Něstlě, Něsčafě, Maggi, Buitoni,
Něsquik něbo KitKat. Do Prahý prijědě prědstavit svoji viži obalu jako prostrědku
komunikačě ž požičě grafičkěho děsigněra a ěxpěrta v oblasti obalu.
Jan Činčera
Znamý čěský obalový děsigněr sě podělí o svě know-how. Na jakěm nějkuriožnějsí žadaní
pračoval? Jak výpada rěaližačě obalu i pro nějnaročnějsí žakažký? Co bý měl grafik a
obalový děsigněr vědět, kdýž potrěbujě navrhnout obal, ať už jdě o žabalění luxusního
darku něbo trěba "jěn" použdro na knihu?
Petr Babák
Obal nění jěn konstrukčě ž papíru, alě i grafičký děsign. Pětr Babak jě sýnonýměm
napaditýčh a ěxpěriměntalníčh projěktu, sě ktěrými slaví uspěčhý i u koměrčníčh
žadavatělu. Jak takova spolupračě výpada? Jak si prosadit svuj nažor a pohlěd na věč v
konfrontači sě světěm markětingu?
Fiala & Šebek
Nějuspěsnějsí čěska firma spěčialižujíčí sě na vývoj žnačěk a obalový děsign pro koměrční
trh prědstaví pročěs vžniku obalu vě spoluprači s kliěntěm. Jak v tak naročněm pročěsu
dojít k uspokojivěmu výslědku a jakou roli v něm hrajě děsigněr?
SLAVNOSTNÍ VEČER VÍTĚZŮ SOUTĚŽE YOUNG PACKAGE
Po prědnaskověm odpolědni budě naslědovat slavnostní výhlasění vítěžu měžinarodní
soutěžě Young Pačkagě. Ktěrí učastníči sě v konkurěnči víčě něž 700 pračí ž čělěho světa
stanou vítěži. Kdo si odněsě čěný v čělkově hodnotě prěs 70 000 Kč?
O OCENĚNÝCH ROZHODNE ODBORNÁ POROTA I VEŘEJNOST
Tradičně budě udělěna čěna porotý a čěna CZECHDESIGN. Vuběč poprvě budě udělěna
spěčialní čěna výhlasovatělě soutěžě spolěčnosti Moděl Obalý. O jědnom ž očěněnýčh lětos
rožhodujě takě siroka věrějnost, ktěra mužě nýní hlasovat na nasičh fačěbookovýčh
strankačh. Obal, ktěrý do 20. května 2015 23:59 hod. obdrží nějvětsí počět tžv. „lajku“,
žíska čěnu věrějnosti.
TOMÁŠ HANÁK ODHALÍ VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH PRACÍ
Slavnostním věčěrěm vas provědě hěrěč Tomáš Hanák. Jako každý rok na vas takě čěka
jědnoražova výstava v prostoru Kino Aěro nějlěpsíčh pračí navržěna děsigněrěm
Romanem Kvitou, ktěrý nědavno žískal světově očěnění Rěd Dot Děsign Award. Výstava
pak budě k vidění od 2. července 2015 vě Věži Novoměstskě radničě na Pražě 2.

Těmatěm jubilějního ročníku soutěžě býlo „Vsěčhno nějlěpsí!“. Věčěr žakončí aftěrpartý
v prědsalí kina.
Hlědali jsmě obalý, ktěrě budou spojěný nějěn s narožěninami, alě i výroční ědičě něbo
limitovaně jubilějní kolěkčě. Soutěžní pračě, ktěrě porota těnto rok hodnotila, býlý vě
větsině prípadu součastí jakěsi akčě, ktěra sě važě k oslavam. ,,Obecně se více pohnuly od
konstrukce obalů ke konstruování samotného dárku. Mnoho ze zaslaných prací mělo také
sekundární použití. Porota preferovala konstrukčně zvládnuté obalů s dotaženou grafikou.
Právě u oceněných prací můžeme říct, že grafika plně koresponduje s formou a myšlenkou
zadání,“ výsvětlujě manažěrka soutěžě Young Pačkagě Radka Machalická.
Těšíme se na vás 29. května 2015 v Kině Aero, Biskupcova 1733/31, Praha 3.
Vstup zdarma.
Výstava jě podporěna Magistratěm hlavního města Prahý.
Projekt Budoucnost designu je podpořen Fondem EHP
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Organizátor:
Partneři projektu:

Partneři projektu: MODEL OBALY, Fond EHP, UMPRUM, UTB Zlín, Astěn hotěls, Studio
Cinčěra, Papělotě, Cěska čěntra, Antalis, Lindt, Pond5, Slověnskě čěntrum dýžajnu,
Novoměstska radničě
Mediální partneři: DěsignMagažin.čž, Děsign portal, časopis Font, DESIGNEAST.EU,
děsignbý.sk, časopis Pačkaging, Děsign Cabinět CZ, časopis Děsignum
MODEL OBALY, a.s., jě iničiator a výhlasovatěl soutěžě, patrí měži nějvětsí firmý v Cěskě
rěpubličě spěčialižujíčí sě na výrobu obalu. Jě součastí svýčarskě skupiný Moděl Holding
a svě výrobní žavodý a občhodní žastoupění ma v osmi ěvropskýčh žěmíčh. Soutěž Mladý
obal výhlasujě firma Moděl Obalý a.s. každý rok už od roku 1996.
> více http://www.modělgroup.čom/čs
CZECHDESIGN jě organižačě, ktěra dlouhodobě prosažujě uplatnovaní děsignu v praxi.
Provožujě wěbový portal o čěskěm děsignu, podporujě a propagujě čěskě děsigněrý, v
ramči poraděnskýčh služěb poskýtujě konžultačě, porada děsigněrskě soutěžě, těndrý a
mědialní kampaně.
> více www.čžěčhděsign.čž

BUDOUCNOST DESIGNU jě roční čýklus prědnasěk a workshopu prědníčh žahraničníčh
děsigněru a těorětiku, ktěrý CZECHDESIGN vě spoluprači sě žahraničními institučěmi
porada. Projěkt jě podporěn Fonděm EHP grantěm ž Islandu, Ličhtěnstějnska a Norska.
> více www.čžěčhděsign.čž/dlouhodobě-projěktý/budoučnost-děsignu/
MLADÝ OBAL / YOUNG PACKAGE jě soutěž v obalověm děsignu určěna mladým tvurčum
do 30 lět. Od roku 1996 si výdobýla měžinarodní rěputači a výražně postavění.
Každoročně sě těsí vělkěmu žajmu.
> více http://mladý-obal.čž/
Počet přihlášených prací: 711
Ocenění:
- Katěgoriě Studěnti výsokýčh skol a děsigněri do 30 lět
- Katěgoriě Studěnti strědníčh a výssíčh odbornýčh skol
- Cěna CZECHDESIGN
- Cěna výhlasovatělě Moděl Obalý
- Cěna prědsědý porotý
- Cěna věrějnosti
Odměny:
Studěnti výsokýčh skol a děsigněri do 30 lět
- 1. místo 30 000 Kč
- 2. místo 10 000 Kč
- 3. místo 7 000 Kč
Studěnti strědníčh a výssíčh odbornýčh skol
- 1. místo 20 000 Kč
- 2. místo 5 000 Kč
- 3. místo 3 000 Kč
Porota:
- Jan Cinčěra
- Ladislav Skoda
- Karěl Vraněk
- Jaroslav Juriča
- Jan Ctvrtník
Přednáškové odpoledne:
- KDY: 29. 5. 2015, od 16:30 hod
- KDE: Kino Aěro, Biskupčova 1733/31, Praha 3
- ŘEČNÍCI: Lars Wallěntin, Fiala&Sěběk, Pětr Babak, Jan Cinčěra
- VSTUP: ždarma
Slavnostní vyhlášení:
- KDY: 29. 5. 2015, od 19:00 hod
- KDE: Kino Aěro, Biskupčova 1733/31, Praha 3
- VSTUP: ždarma
Výstava:

-

KDY: 02/07–07/09 2015
KDE: Věž Novoměstskě radničě, Karlovo nam. 1/23, Praha 2
VSTUP: ždarma

Kontakt pro média: Aněžka Adamíkova, +420 733 755 959,
aněžka.adamikova@čžěčhděsign.čž
Užitečné odkazy:
Požvanka: https://www.facebook.com/events/1445013832459739/
Ke stažení (TZ, obrazový materiál): http://www.čžěčhděsign.čž/prěss

