
Kristýna Moješčíková portfolio



CV

jméno:
narozena:

studium:
1998–2002
2003–2007

zkušenosti a praxe:
2. 2. 2004 – dosud

13. 2. 2006 – 12. 12. 2007
12. 3. 2008 – 4. 7. 2008

15. 7. 2008 – 30. 4. 2011
2. 5. 2011 – dosud

kontakt:
telefon: 

email:
web:

BcA. Kristýna Moješčíková
19. 12. 1982 ve Frýdku-Místku

Střední umělecká škola v Ostravě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 
Institut tvůrčí fotografie
(ateliér Filmové, televizní a fotografické umění a nová média)

Externí činnost / praxe pro sochaře MgA. Davida Moješčíka 
(fotodokumentace umělecké tvorby a uměleckých objektů, 
grafické práce a tvorba propagačních materiálů, kompletní 
tvorba webových stránek), Frýdek-Místek, Brno, Praha
Administrativní pracovnice, Amont s. r. o., Praha
Administrativní pracovnice, GFK s. r. o., Praha
Operátor fotograf, CD Národní knihovny, Praha
Samostatný odborný pracovník DTP, GAS s. r. o., Praha

+420 739 377 781
kris@mojekris.net
www.mojekris.net



grafika



grafika

Plakáty a pozvánky pro Muzeum české loutky v Prachaticích a Divadlo v Dlouhé v Praze [2007–2008]



grafika

Prezentační panely a vizualizace návrhu sochy na náměstí; pozvánka k odhalení sochy (vše pro sochaře Davida Moješčíka) [2009–2010]



grafika

Obaly na CD [2008 a 2011]



grafika

Pozvánka/přihláška na konferenci [2014]



Upoutávka na konferenci, Call for papers, upoutávka do časopisu [2012, 2015 a 2016]

grafika



  grafika

Bannery pro web (e-shop Českého plynárenského svazu) [2016]



grafika

Webové bannery

grafika

Návrhy na bannery do úvodního slideru pro chystané webové stránky ČPS [2016]



grafika

Upoutávky na web [2016]



grafika

Pozvánka, program a přihláška na konferenci [2016]



grafika

Pozvánka/plakátek na pořádanou akci pro „1 000 mil pro jeden cíl“ [2016]



fotomontáž/retuš



fotomontáž/retuš

Fotomontáže do slideru pro nově vznikající web Českého plynárenského svazu [2016]



retuš

Ukázka retuše historické fotografie pro Český rozhlas [2014]



webdesign



Návrh webových stránek pro hudebníka Fabio Delvó a výtvarnici Janu Smělíkovou [2006]

webdesign



Návrh webových stránek pro Wüstenrot (nerealizováno) [2007] a layout webových stránek pro sochaře Davida Moješčíka [2010]

webdesign



nezisková práce



nezisková práce

Design pro hrnek (Dogpoint o. p. s.) a pexeso (Jahoda o. p. s.) [2013]



volná tvorba



volná tvorba

Akvarel, kresba, koláž [2012, 2013, 2016]



konec




