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ROZHOVOR NA TÉMA:
Signmaking na Bienále 
architektury 2014
Na  prestižní výstavě 
La Biennale di Venezia 
2014 najde návštevník 
i  výsledek českého 
signmakingu. Proslulý 

architekt Daniel Libeskind totiž na  expozici 
mľsta Benátky spolupracoval se společností 
Lasvit, pro kterou některé prvky vytvořila spo-
lečnost Atlas Advertisin Group. Na  konkrét-
nosti jsme se zaptali Jana Zelenku jr, jednatele 
společnosti.

Jak jste se dostali k této prestižní zakázce?
V  první řade tu je spoloupráce společnosti 
Lasvit a  světové ikony architektury Daniela 
Libeskinda. Když se město Benátky rozhod-
lo pověřit tohoto architekta realizací expozice 
pro svůj pavilón, dostal volnou ruku i pro vý-
běr partnerů. Jedním z nich se stala společ-
nost Lasvit. Je to trošku pikantní volba, pro-
tože Benátky jsou proslulé svým muránským 
sklem a  tímto krokem se do  jejich pavilonu 
dostala ukázka špičkové produkce českých 
sklářů v podobě lustru Ice. Leon Jakimič, ma-
jitel společnosti Lasvit k  tomu v  jednom roz-
hovoru řekl, že je to již druhé vítězství českých 
sklářů nad Benátčany, kteří museli v 18. století 
uzavřít většinu domácí produkce v  důsledku 
úspěchu českých skláren na světovém trhu.
Za  naší prací stoji delší spolupráce se spo-
lečností Lasvit, která zná naše možnosti 
a spoléhá se na nás jako na subdodavatele. 

Signmaking je řemeslo, kde se často potkáte 
s  nestandartními požadavky a  naše společ-
nost navíc spolupracuje s  mnoha ummělci, 
takže nás dokáže málo co překvapit. Dělali 
jsme světelný rám pro podsvícení vitráže Ja-
roslava Skuhravého a tiskli grafiku na sklo pro 
instalaci kreseb Daniela Libeskinda Sonnets in 
Babylon.

Co se pod tímto názvem skrývá?
Centrálním prvkem expozice je série 100 kre-
seb, které autor vlastnoručně vytvořil pomocí 
pera a sépiových tónú kávy. Kresby jsou potiš-
těny na velkoplošné skleněné panely a umís-
těny podél zakřivené stěny pavilonu, takže 
světlo se odráží a  lomí mezi povrchem, což 
vytváří velmi zajímavý efekt. Kresby podle vy-
jádření autora představují prostor v zamrzlém 
toku myšlenek, jako jistý druh „zákoutí mysli”, 
nebo jako metamorfické město budoucnosti. 
Tiskli jsme je naši UV tiskárně Durst Rho 800 
Presto.

Jak dopadla instalace vitráže?
Vitráž s  Libeskindovou kresbou Deformity 
of Error, Undressed je dalším dominantním 
objektem expozice. Připravil ji český umělěc 
Jaroslav Skuhravý klasickou technikou, stejně 
jako stavitelé středověkých katedrál. My jsme 
zajistili osazení do rámu a nasvětlení LED di-
odami. Návštevník tak má možnost vitráž si 
z malé vzdálenosti do detailu vychutnat.

KDO JE KDO?

Kolik let pracujete v oboru?
Ve  firmě Vink Plasty pracuji v  zákaznic-
kém servisu 1,5 roku, dříve jsem pracovala 
ve společnosti Multiexpo 3 roky.
V  oboru Signmaking působím již 4,5 roku, 
a za tu dobu jsem se s ním velmi dobře se-
známila.

Co Vás na něm stále baví?
V práci mám ráda kontakt se zákazníky. Obor 
mě baví, pořád je něco nového, co se musím 
učit. Vzhledem k  tomu, že ráda komunikuji, 
tak mám dobré vztahy se zákazníky a  ráda 
jim vycházím co nejvíce vstříc.
Myslím si, že oblast signmakingu je perspek-
tivní.

Jaké máte mimopracovní aktivity?
Protože dnešní pracovní vytížení je značné, 
rada relaxuji a aktivně odpočívám.
Když mám opravdu čas, tak ráda čtu a sklá-
dám puzzle.

Iva 
Knotková
VINK – PLASTY, 
s.r.o.
Zákaznický
servis

„Quick Flex“ nově u Bitconu
Firma Bitcon před nedávnem uvedla do své již 
tak pestré nabídky nažehlovacích fólií „Quick 
Flex“. Již podle názvu se tato fólie vyznačuje 
rychlostí při aplikaci na textil a tím ušetří spous-
tu cenného času. Aplikace... Celý článek zde

Tapetu vytisknout, automaticky 
naformátovat a srolovat
Tak snadno si lze nyní poradit s produkcí i těch 
nejtlustších tapet pro digitální tisk. Grafický mo-
tiv se rozdělí do  jednotlivých pruhů panelová-
ním, označí se značkami pro automatický ořez 
pro řezačky Fotoba... Celý článek zde

Epson inspiruje novou generaci 
umělců
Společnost Epson pomohla mnohým stu-
dentům vystavujícím na  The Royal Academy 
Schools 2014 Graduation Show realizovat své 
závěrečné práce. Několik... Celý článek zde

Unikátní display Budvar od Daga
Pro Budějovický Budvar společnost Dago na-
vrhla, vyrobila a právě nainstalovala vyjímečné 
regálové čelo, z něhož si milovníci českobudějo-
vického piva mohou... Celý článek zde

ICE & FIRE - Hořící Billboard
Interaktivní kampaň pro klienta Jan Becher – 
Karlovarská Becherovka a.s., realizovala v květ-
nu na Hořejším nábřeží... Celý článek zde
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