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Slovní hodnocení: 

Zrodila se hvězda (A Star Is Born) je hollywoodské romantické drama v hlavní roli s Lady Gaga, 
ikonou světového popu, pro jejíž aktuální videoklip Sour Candy Kristýna Kulíková zpracovala 
grafické a typografické elementy. K projektu globální expozice se dostala skrze konzistentní 
publikování původní autorské tvorby na sociálních sítích. Původní, protože Kristýna byla od 
začátku studia na FaVU (před pěti lety) průkopnicí integrace 3D grafiky do grafického designu se 
specificky tribální estetikou, která vzplála z popela post-internetu, vapor wave a herní vizuality.  
Bez nadsázky tento styl, minimálně v prostoru střední Evropy, etablovala mezi prvními. Zástupy 
epigonů a followerů ji logicky následovali, jenže Kristýna má vždy prst na tepu doby a tak se 
dokázala z této vizuality přirozeně odklonit k něčemu dalšímu – ke stylu, jenž těží z techno-
optimismu přelomu tisíciletí. 
 
Když mi Kristýna představovala bakalářský projekt, většina mých otázek směřovala právě k této 
stylistické přeměně – “self re-invention” žargonem korporátní sféry. Technicky nyní uplatňuje 3D 
prvky zejména pro letteringy, pracuje nečekaně s 360° kamerou a protěžuje řadu kombinací 
photoshopových efektů a nástrojů. Kristýna zpracovala rešerši a nový styl dokáže kategorizovat 
(Y2K, Grunge, Wacky Pomo, Utopian Scholastic) a určit jeho kořeny (David Carson, Designers 
Republic, Neville Brody). Obdobně uvědomělý přístup také aplikuje při vlastní realizaci projektu.  
Ví, že se chce nově realizovat v konfekci, zná svoji cílovou skupinu, ví jakým způsobem produkty 
vyrobit, komunikovat a distribuovat (nutno podotknout, že při psaní této zprávy jsem realizované 
produkty fyzicky neviděl). Dokáže vytvořit značku/platformu, která bude zahrnovat spolupráci s 
dalšími tvůrci. Dohodnout první edici rovnou s Brauliem Amadem pro autorku není problém. 
Projekt je nastavený tak, že může generovat zisk nebo si v opačném případně uchová tvář 
“limitované série”. A zcela mimochodem je z podstaty komentářem do panelové diskuze na téma 
prekarizace kulturních pracovníků, s tím rozdílem, že tady nejde o slova, ale konkrétní řešení. 
Tohle vše mi dodává naději, že Zone000FT nebude jen další “pop–up cool thing”, že má smysl 
existovat, a že mezi obdobnými značkami (Actual Source, Ghostly, GoodBoysBiz) přežije. 
 
Kristýnina tvorba mi stylisticky nebyla a není blízká, a nejsem ani cílovou skupinou tohoto projektu. 
Přesto oceňuji autorčinu houževnatost a pracovitost. Je totiž opravdu “self–made” a to nejen díky 
vektorově precizní navigaci v digitálním světě. Během opakovaných konzultací bakalářského 
projektu mě přesvědčila o tom, jak analyticky dokáže přemýšlet, aniž by chodila po předem 
vyšlapaných cestách. A především – boří genderové stereotypy, protože stylotvorný vizuál v Česku 
nemusí navrhovat pouze muži. Na FaVU se zrodila hvězda. 
 
 



 

 

 

Studijní oddělení / Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 

T: 541 146 806 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz 2 / 2 

 

 

 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Stačí k propagaci projektu pouze Instagram nebo vznikne i web? Případně srovnej relevanci. 
Vzniknou v rámci projektu i jiné než konfekční produkty? 
Vzniknou v rámci projektu i promo videa/animace za využití 360° kamery či 3D animace? 
 
 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě 
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