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Ústí nad Labem, 18. 1. 2019

ZIMNÍ SKLIZEŇ / Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem zve na výstavu klauzurních prací
zimního semestru 2018/19 svých studentů.

ÚSTÍ NAD LABEM – Únor opět přináší sezónní přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a
designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Budova v areálu Kampusu univerzity
se otevře veřejnosti od čtvrtka do soboty, 7. – 9. února 2019. Přijď te s námi sklidit, co se přes zimu
na půdě FUD urodilo.

Šestnáct rozmanitých ateliérů nabízí to nejčerstvější z mladé umělecké scény a designu. Objevovat
můžete třeba, jak mohou vypadat návrhy poštovních známek v ateliéru Graﬁcký design 1, kde starší
studenti 
mají jednotné zadání „Moje Evropa“. V rámci něj vystaví prostorové objekty, plakáty a
společnou publikaci zachycující vývoj jednotlivých projektů. Studenti ateliéru Produktový design pod
vedením známého designéra Jana Čapka v tomto semestru navrhují funkční a elegantní design
hodin. Může grafický design přispět k řešení obecných problémů? - takovou otázku si v zadání
pokládají studenti ateliéru Grafický design 2. Aktivní vulkán v Českém středohoří můžete vidět v
ateliéru Oděvní a textilní design, který vznikl na téma Black on Black. V ateliéru Design interiéru Jana
Fišera se v tomto semestru zabývají designem věšáku. V ateliéru sklo pod vedením umělce a
designéra Marcela Mochala studenti dostávají příležitost najít svoji vlastní identitu. Téma klauzurního
úkolu “JÁ” si však neklade za cíl vytvořit další akademické dílo do portfolia, ale začít přemýšlet o
svých schopnostech, nedostatcích a cestě, která je pro každého ze studentů v umění nebo designu
vysněným cílem. Ateliér Design keramiky v letošním roce oslovil Český porcelán Dubí, se kterým
ateliér dlouhodobě spolupracuje, aby pro jejich portfolio studenti vytvořili sadu užitkových nádob,
které budou průmyslově vyráběny.

Milovníci volného umění a digitálních médií mohou zamířit do ateliérů Katedry elektronického
obrazu, jejíž studenti řeší převážně individuální témata, ateliér Interaktivní médiavšak letošní Zimní
sklizeň vtipně doplňuje jednotným zadáním s názvem “Hranice”.P
 lodné období mají za sebou i
ostatní ateliéry Kateder fotograﬁe, elektronického obrazu, vizuální komunikace, užitého umění i
designu.

Tolik umění a designu člověka vyčerpá, u nás ovšem můžete dobít energii v bistru Literární kavárna či
FUDklub a nebo relaxovat nad knihami a katalogy z edice fakulty. Po celé sobotní odpoledne se vám
při procházce celou Zimní sklizní budou věnovat studentky oboru Kurátorská studia s komentářem k
nejzajímavějším pracím. Sobotní komentované prohlídky začínají v 13, 15 a 17 hodin. Vstup je ve
všech dnech zdarma.

Program:
čt 7. 2. / 10 – 18 hodin
pá 8. 2. / 10 – 19 hodin
so 9. 2. / 12 – 18 hodin + veřejné komentované prohlídky ve 13, 15 a 17 hodin, sraz v atriu budovy
FUD / Pasteurova 9, kampus UJEP, Ústí nad Labem.

MHD č. 7, 11, 15, 52, 58, 59 - zast. Kampus

Hromadné komentované prohlídky pro žáky středních škol je vhodné sjednat předem.
Kontaktujte e-mailem Adélu Machovou: adela.machova@ujep.cz
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