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A5x25 — Ein Visualwanderer
Irvandy Syafruddin jako vizuální poutník
Výstava A5x25 — Ein Visualwanderer je osobním a nejnovějším
projektem grafického designéra a uměleckého ředitele Irvandy
Syafruddina. Zároveň je jeho první samostatnou výstavou.

Epické vizuální proměny představuje nejen prostřednictvím
typografie, která je pro něj dominantní disciplínou, ale také skic,
ilustrací nebo fotografií. Tento způsob vyprávění obrazem
je pro Irvandyho, jako grafického designéra a umělce velmi
důležitou součástí na cestě k jeho dalším kreativním projektům.
Irvandy Syafruddin pochází z Jakarty, hlavního města
ostrovního státu Indonésie. Od roku 2002 žije v Německu, kde
studoval Vizuální komunikaci na Vysoké škole umění a designu
Burg-Giebichenstein v Halle Saale. Po studiu na vysoké škole se
přestěhoval do Berlína, kde již 5 let pracuje jako umělecký
ředitel ve studiu Ruska, Martín GmbH (www.ruskamartin.de),
zabývající se vizuální komunikací. Jeho profesionální tvorba byla
již mnohokrát oceněna v rámci národních i mezinárodních
soutěžích (RedDot Design Awards, Berliner Type Award, IF
Communication Design Award ad.).

Společně s A5x25 — Ein Visualwanderer otevírá kulturní fabrika
Armaturka další čtyři výstavy, slavnostní zahájení se uskuteční
ve středu 22. 4. od 18 do 20 hodin. Aktuální informace
k doprovodným programům najdete na našich webových
stránkách.

Pro design
Armaturka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem, 1. patro
Otevřeno: út–pá 10–18, so 13–17
Každou středu volný vstup.
Kontakt: Dana Zikmundová, zikmundova@armaturka-usti.cz, 724 106 590
Více informací na www.armaturka-usti.cz.

Na 25 listech formátů A5 (148 × 210 mm) prezentuje vizuální
proměny 25 každodenních předmětů, živých organismů i
architektury a zabývá se jejich formou, barvou, liniemi či
celkovou charakteristikou. "Rád sleduji lidi a obyčejné věci kolem
sebe. Naše oči často nejsou schopny zachytit mnoho vzácných
momentů v každodenním životě, proto mě baví vytvářet z nich
obrazové příběhy. Stavím vedle sebe velké a malé, tlusté
a tenké, těžké a lehké... kontrastní tvary, jejichž
prostřednictvím dokáži tyto vzácné chvíle zaznamenat. Hledám
surrealistické momenty v reálných kontextech."

