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Pracuji na projektech, kom-

Životní téma?
Město. Lidé. Technologie.

binujících výstupy různých
oborů. Věda, technologie,
kultura, sociologie, ﬁlm.
Myslím, že na prahu páté
technologické vlny se mění
pravidla hry.
Geoffrey West mluví
o úspoře z růstu, Fukuyama
o střetu technologií a mentality, ekonomové Stieglitz
a Florida o vzniku nových
tříd. Přesně, jak předpověděl
Kondratěv.
Myslím, že klíčem bude
kreativita. Změna myšlení,
inspirovaná nástupem nových technologií.
Je to velká příležitost.
Chci se na tom podílet.
Na projektech crossoverů
technologií, jejich designu
a smysluplné komunikaci.
Na nové kultuře sdílení.
Věřím, že někde tady se
narodí budoucnost.

pátá
vlna

cvrkot
ve spirále
vědomí
a času
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Televize.
240 pořadů, 120 měsíců

Práce?
Dosavadní projekty

Lifestyle. Pořady o technologiích, jídle, módě, stylu. Zábava pro diváky, respondenty
i štáb. Velká sledovanost,
primetime, náročné tempo.
Spousta užitečných fíglů, jak
udržet diváky u obrazovek.
Rytmus, hudba, gradace,
provázané příspěvky, promyšlená stavba. Publicistika.
Akční dokumenty o lidech
v problémech. Pořady o kriminalistice. Skvělá zkušenost.
Reklamy Přes 100. Výrazný
nápad, precizní provedení,
zapamatovatelný vizuál. Dokonalá produkce a speciální
efektové týmy. Mutimedia
& web Speciální projekty na
míru. Virální spoty, vizitky,
proﬁly osobností, ﬁremní
showreel. Výrazná videa pro
přenosy nebo společenské
akce. Krátké ﬁlmy. Platforma pro experimenty.

televize
240 POŘADŮ
LIFESTYLE
PUBLICISTIKA
DOKUMENTY

produkce
tv&ﬁlm
dokumenty
technologické
filmy
korporátní filmy

animace
2d | 3d
visual effect
multimedia
tv spoty
krátké filmy

komerční
tv spoty
virální spoty
internet video
showreel
av vizitky
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start: 1992 Radio Orion,
Ostrava.

Curriculum vitae
david martinek

kariéra: 1992-8 Promedia
Art director | Ředitel pro
strategie | Ředitel komunikační agentury | Design,
graﬁka, tv reklamy, produkce
tv kampaní, c.i.d design,
marketing mezinárodních
ﬁrem
u ﬁlmu: 1998-2004
QQ studio Ostrava, animační
a ﬁlmové studio, režisér
a producent
Česká televize: od r. 2000,
režisér, Bydlení je hra, Na
stopě, Reportéři, lifestyle,
publicistika, dokumenty
david.martinek.production Privátní produkce
TVprogramů pro televize,
dokumenty, televizní reklamy, design, 3D, technologické a korporátní ﬁlmy
FMK Zlín | AVD | IT | 24/7

SW/HW AVID, CANOPUS, PREMIERE | AFTER EFFECTS | ADOBE SUITE |
COREL SUITE | MICROSOFT SUITE | MACROMEDIA | CRM | WORDPRESS
SPECIAL MUSIC DATABANKY + ADMINISTRACE | AUTORSKÉ PRÁVO |

davidmartinekproduction.wordpress.com

telefon: 605 029 795
email: david.martinek.production@gmail.com

