ZUZANA ČIČOVÁ
VZDELANIE

O MNE
Som 26 ročná grafička, pochádzajúca z Čadce. Už od malička ma
tiahlo k ceruze a papieru, kedy
som začala navštevovať tunajšiu
ZUŠ. Vo výtvarnom odbore som sa
rozhodla pokračovať aj na strednej
a vysokej škole, so zameraním na
grafiku. Ovládam tak ako počítačovú grafiku, tak aj staršie tradičné
grafické techniky. Každému projektu, na ktorom pracujem sa snažím
podať dávku jedinečnosti a originality. Už od strednej školy som sa
snažila naberať skúsenosti v oblasti
grafického dizajnu počas externých
spoluprác, ale aj spoluprác vrámci
školy, medzi ateliérmi, kedy vznikali
zaujímavé projekty. Mimo grafického dizajnu sa venujem našej psici
Belle či napríklad organizovaniu
obľúbeného florbalového turnaja
Devils cup a podieľam sa na chode
florbalovej ligy v meste Čadca.
Rada varím a ešte radšej pečiem –
príjmam výzvy nie len v kuchyni
grafiky.

INFO

2017–2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK
Ateliér Grafický design / MgA.

2014–2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK
Ateliér Grafický design / BcA.

2010–2014

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline
odbor propagačná grafika

WORKSHOPY A STÁŽE
Ateliérová stáž
v Ateliéri Animovanej tvorby
pod vedením doc. akad. mal. Michala Zemana
Workshopy viazania kníh
Workshop sieťotlače
Workshopy ručného písania
Workshop ilustrácie

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI
anglický, nemecký jazyk

DÁTUM NARODENIA
17. 01. 1995

Office balík
(Word, Excel, Powerpoint)

MOBIL
+421 910 533 358

Adobe balík
(Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects)

E-MAIL
ahoj@cicovazuzana.sk
WEB
www.cicovazuzana.sk

Fontlab
Movie Maker
Vodičský preukaz B
komunikatívnosť, precíznosť, flexibilita,
spoľahlivosť, dochvíľnosť, organizačné schopnosti

DLHODOBEJŠIE SPOLUPRÁCE
2014–2017

Eflorbal.sk/cz
externý pomocný grafik

od 2017

Blissform
externý grafik

2017–2018

o.z. Němá tvář (pre Útulok Zlín)
hlavný grafik

od 2013

Devils cup
hlavný grafik

2018–2019

FMK, UTB Zlín
spolupráca na projektoch

od 2020

VAV
Katarína Vavrová fashion designer

od 2020

Obývák Creative Studio

od 2020

Daniel Kaspar
fotograf

ÚSPECHY A VÝSTAVY
2015

8. Skopje Poster Competition
postup do TOP 100

2017

Ocenenie vedúceho Ateliéru Grafický design
za bakalársku prácu

2019

Milan Design Week
podieľanie sa na grafickom dizajne výstavy Alchymisti
(APD FMK UTB Zlín)

2019

Ocenenie vedúceho Ateliéru Grafický design
za diplomovú prácu

2020

Národní cena za studentský design
Nominácia na ocenenie v kategórii Kniha / Komiks /
Ilustrace

OSOBNÉ ZÁUJMY
fotografovanie, čítanie, korčuľovanie,
lyžovanie, plávanie, cestovanie, varenie,
pečenie

