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Místo konání: Pro design, Armaturka (1. patro), Jateční 49, Ústí nad Labem
Vernisáž: středa 2. 3. 2016 v 19:30 hodin
Termín konání: 3. 3.—14. 4. 2016
Koncepce výstavy: doc. ak. mal. František Steker,
doc. ak. mal. Ditta Jiřičková, doc. MgA. Kristýna Fišerová
Grafika: Marie Adamová

Hele...
Ateliéry Grafického designu a Vizuální komunikace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni se pod vedením doc. ak. mal. Františka Stekera, ak. mal. Ditty
Jiřičkové a doc. MgA. Kristýny Fišerové těší každoročně velkému zájmu uchazečů o studium, ti kteří
uspějí, získávají možnost účastnit se mnoha workshopů a pracovat na atraktivních zakázkách.
V loňském roce na sebe tyto obory výrazně upozornily v rámci mezinárodního projektu Ladislav
Sutnar – Evropa, kultura, který propojil čtyři vysoké umělecké školy z Čech, Slovenska a Polska,
kdy byli studenti vyzváni prostřednictvím společných workshopů k vzájemné diskusi o roli kultury
v dnešní evropské společnosti.
Ateliéry se vedle tvorby souborných sdělovacích materiálů zabývají také plakátovou tvorbou.
Právě plakátová tvorba je jednou z nejatraktivnějších disciplín, kdy mají studenti možnost ztvárnit
známá témata – ať už se jedná o film, hudbu nebo knihy. Samozřejmostí jsou také témata abstraktní, kdy se fantazii meze nekladou a studenti mají možnost volně reflektovat pojmy jako holocaust,
kampaň červeného kříže a mnoho dalšího.
Výběr toho nejlepšího ze studentské tvorby se představí v ústecké Armaturce od 3. března.
Výstava ateliérů Grafického designu a Vizuální komunikace představí cvičení typografie v prostoru,
dále tématické série plakátů na téma holocaust a v neposlední řadě také experimentální práci
s písmem.

Pro design
Armaturka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem
Otevřeno: út – pá 10 – 18, so 13 – 17
Každou středu volný vstup.
Kontakt: Dana Zikmundová, +420 724 106 590, zikmundova@armaturka-usti.cz
Více informací na armaturka-usti.cz.
Výstava je realizována za podpory Fakulty uměnía designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

