mydeer design

portfolio
lendvai réka

Réku vagyok, grafikus és webdesigner.

design is intelligence
made visible

MILYEN VAGYOK?
szenvedélyes // szofisztikált //szarkasztikus
EZEKET A PROGRAMOKAT HASZNÁLOM:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
ProCreate
Wordpress//Elementor
Szuper dolgokat rajzolok a Wacom Digitális
rajztáblámmal.
EZEKBEN A DOLGOKBAN SZÁMÍTHATSZ
RÁM:

Gyere velem egy színes és izgalmas utazásra a
mydeer design világába.
Ismerj meg, ismerd meg mit és hogyan
tervezek, alkotok.

Logó tervezés / branding
Látványterv / moodboard
Kiadványok //magazin, e-book, CV, planner,
portfolio, katalógus, media kit
Névjegykártya, brosúra, szórólap
Social Media grafikák
Mintázat tervezés

Tudd meg Neked miben és hogyan segíthetek.
Portfolio - magazin, tőlem, rólam, Neked!

Simplicity is the ultimate
sophistication

design with style
design with smile
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Balatoni lány. Szenvedélyes. Szofisztikált. És egy cseppnyit
szarkasztikus. A legjobb munkái? Azok, amiket azok a dolgok inspiráltak, amiket az Életben a legjobban,
legszenvedélyesebben szeret.

„Ezáltal nem csak a munkáimat, a
stílusomat ismerheted meg, de
betekintést nyersz a világomba,
így megismerhetsz egészen közelről engem is.
Olyan dolgok inspirálnak, amik
közel állnak a szívemhez,
megérintik a lelkem és harmóniát
teremtenek az Univerzumomban:
a kávézók különleges világa, az
eső, a ginkgó levelek, a Balaton, a
tenger, a szél, sokatmondó
dalszövegek, különleges tipográfia
és még sok szépség és csoda...”
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GIRL NEXT DOOR

„Régi vágyam volt, hogy az Aranyparton
éljek, és ez több mint egy évvel ezelőtt
valóra is vált. Imádom, hogy a kert végében, alig 20 méterre ott hullámzik a Balaton. Fantasztikus és inspiráló környezet
és nagyon szerencsésnek tartom magam
ezért.
Introvertált vagyok, nagyon fontos a lakás és a mikrokörnyezet, ahol élek, mert
itt töltődöm fel, itt pihenek és itt alkotok.
Imádom a lakberendezési magazinokat
lapozgatni, mert nem csak a lakásom
szépítésében inspirál, de a kiadványszerkesztéshez is merítek belőlük ötletet. Ezért különösen izgalmas volt együtt
dolgozni egy home staging-gel foglalkozó
hölggyel, akinek kifinomult stílusa még
inkább megkönnyítette a projekt sikerét.

home ŕ& design
logo

music ŕ& design
moodboard

„BUT LOVING HIM
WAS RED ”

„30 éves koromig semmilyen élményem nem volt a piros színnel. De aztán
a kreatív világba lépve igazi színmániás designer lettem, aki lépten-nyomon
Pantone palettákat gyárt a fotóiból, és
mindenből, amit maga körül felfedez.
Ez pedig magával hozta a gondolatot,
hogy a piros színnel nem lehetek diszkriminatív...
Ekkor jött égi jelként a RED című szám
és színfüggő kis szívemet rögtön elvarázsolta a dalszöveg, ami az érzéseket
színekkel párosítja.
Elkezdtem hát kacérkodni vele, egy piros rúzs, egy piros cipő, piros ruha, és
magával ragadott a szenvedélyessége...
Ebből született ez a piros moodboard,
és azóta imádok mindent, ami piros.

Hogyan lesz a zenéből design? Például úgy, hogy moodboardot
készítek a dalszövegben elhangzó dolgokból, vagy egy videóklip
hangulatát adom vissza színpaletta segítségével.

kedvenc sorozatom.
Azt néztem, ha szomorú voltam, azt néztem,
ha vidám voltam, azt néztem, ha beteg voltam,
egyedül, barátokkal, magyarul vagy angolul.
A sztori rabul ejtett... ha valamit igazán akarsz,
akkor sosem adhatod fel. Ennek a jelképe lett a
sárga esernyő, ez inspirálta az itt látható logót.

for everyone

Somewhere out there is a yellow umbrella

How I met your mother - az első számú

logo / branding

Summer Vibes Only
Valóban nagy szerencse és ennek tudatában is vagyok és igyekszem a legteljesebben kiélvezni a nyarat. Mert
bár a balatoni élet minden évszakban
csodálatos - és személyes kedvencem
amúgy az ősz - mivel most nyár van,
ezért ennek a hangulatát próbálom
visszaadni.
Bár a képek nem feltétlenül a balatoni feelinget adják vissza - de a lényeg
ugyanaz:
napsütés, víz, pihenés, dolce vita.

„Balatoni lány vagyok,
az egész életemet meghatározta, hogy a nagy
víz mellett élek.”

Kreatívként nagyon fontosnak tartom
a minőségi pihenést és a feltöltődést,
és a szabad óráimat szívesen töltöm
alkotással, hiszen hogyan is lehetne
kreatívabban megőrizni egy nyári emléket, mint alkotni belőle valamit?
Ha alkotói válságba kerülök a tó, a
tenger, a vitorlázás, vagy egy séta a
napsütéses városban mindig inspirál
- a színeivel, formákkal, textúrákkal,
kompozíciókkal. Ezeket gyakran beleillesztem a munkáimba.
A nyári design trendek közül a legnagyobb kedvencem az örök klasszikus
tengerész stílus, de most mégis ezt
nyári kikapcsolódást idéző moodboardot készítettem el, mert odavagyok
a natúr színekért és anyagokért, mint
a fehér vászon a nyers fonott kiegészítők, a pálmák, a kókusz - nagyjából
minden rajta van, ami nekem a nyári
hangulat.

Dreams come true

Imádtam hallgatni, ahogy mesél a terveiről, ötleteiről, és miközben a Pinteresten együtt
inspiráció után kutattunk, úgy
ragyogott a szeme, hogy azonnal
megihletett ez a történtet és szép
lassan megelevenedett előttem
a Rosei flower butik nőies és finom arculata.
Érdekes történet a Rosie születése, mert nem a megszokott módon ment végbe az alkotói folyamat.
Az én lenyűgöző sógornőm, Eszter álmodta meg a kis
vintage hangulatú virágboltot, ahol logózott selyempapírba csomagolja a boglárka és bazsarózsa csokrokot,
ahová minden nap izgalomtól dobogó szívvel megy
be dolgozni, azzal a tudattal, hogy a legnagyobb álmát
váltja valóra.

Úgy gondoltam, miért ne terveznék ehhez az álomhoz valami
szépet? Nem volt nehéz dolgom,
mert Eszter stílusa annyira kifinomult, hogy nem is volt kérdés,
hogy milyen legyen a színpaletta
és a betűtípus.
Bár a Rosie egyelőre még csak
papíron létezik, de hiszek benne,
hogy ha valami ennyire magával
ragadó, az valósággá válik.

The bride side of life

Egyik legkedvesebb szerelem - projektem ez az esküvői magazin, ami egy kiadványszerkesztői vizsgamunkának készült.
Az esküvők világa is közel áll hozzám régóta, ugyanis tanyulmányaim befejezése után 6 éven át fotóztam, többek között esküvőket is. Elvégeztem egy esküvőszervező tanfolyamot is, végül sikerült ötvöznöm a két nagy szenvedélyemet:
az esküvőket és a grafikai tervezést egy szuperizgalmas új szolgáltatásban: az esküvői brandingben. Ez egyelőre még nem túl ismert hazánkban, de izgatottan
várom az újító szellemű menyasszonyokat, hogy közösen alkothassunk valami
elképesztőt! Látogass el a bride.mydeerdesign.com weboldalra!

Neked miben segíthetek?
hello@mydeerdesign.com
www.mydeerdesign.com
facebook.com/mydeerdesigner
instagram.com/mydeerdesign

Branding // arculattervezés
Weboldal készítés
Kiadványok
Social Media megjelenés
Mintázat tervezés

