
Трансфер на системата  
Motion Design работилница

Двудневен семинар с Пол Вогенрайтер
От известно време моушън дизайнът се е наложил в ежедневието на графичния 
дизайн. Независимо дали става въпрос за рекламни или художествени материали, 
движещото се изображение става незаменимо. Този феномен открива множество 
нови възможности и форми на изразяване за дизайнера, които се отразяват в 
крайния резултат, но също така стимулират концептуалния и дизайнерския процес.

Двудневният уъркшоп за моушън дизайн е предназначен за студенти по графичен 
дизайн и млади професионалисти, които искат да натрупат опит в областта  
на моушън дизайна.  

Придружени от кратко въведение и предварителна информация, по време на 
уъркшопа, ще изследваме интерфейсите между аналоговия и цифровия графичен 
дизайн, ще разработваме концепции и ще ги обсъждаме заедно въз основа на 
графичния плакат. Работилницата е по-скоро за дискусии и решения, базирани 
на концепция, отколкото за постигане на перфектен резултат. Целта е да се научат 
инструменти  и да се подкрепи самостоятелната работа, отколкото да се даде 
двудневен курс по After Effects.

Можете да кандидатствате до 5 март с плакат, който след това ще послужи  
като основа за вашия моушън дизайн. Получената работа ще бъде представена  
на третото издание на Фестивала за илюстрацията и графиката FIG.

материални изисквания 

какво трябва да съдържа плаката  
с който кандидатсвате

• Преносим компютър, Adobe In 
Design или Illustrator, After Effects  
( за предпочитане с настройки 
на английски език)

•  System Transfer
•  Moving Poster Exhibition 
•  01.04.2023
•  19.00 h
•  Port.A 
•  Triaditsa 5A
•  Каквото друго ви хрумне    

 NB! Поддържайте дизайна  
 си прост и се съсредоточете 
 върху типографията + един 
 или два слоя изображения, 
 илюстрация или движещи  
 се изображения.

Изпратете своя плакат и кратко описание на дизайна и себе си на адрес:  info@fig.bg

*Темата на имейла трябва да бъде: ‚‚ System Transfer + Вашето фамилно име“   

нужна информация  
за кандидатсване 

• Краен срок 05.03.2023
• Изпратете черно-бял плакат 

Din A1 (594 x 841 mm) използвайте 
типография, илюстрация, 
изображения, движещи  
се изображения

• 8 плаката ще бъдат избрани


