Lucie: Nejlepší je: učím se
pracovat se sklem a mám
možnost věnovat se
řemeslu.  Nejhorší:
nic mě nenapadá.
:-D

www.fud.ujep.cz

Barbora:
Zabývám se
domácím chovem
a zabijačkama…
Je to takový záznam
mých babiček,
tetiček, strýčků
a známých.

Kateřina:
Zabývám
se kolekcí
městských
batohů
a doplňků.
  Nejlepší na
tom je, že se
zrodila myšlenka
brandu,
kterou jsem
u dosavadních
prací zatím
neřešila.

Adéla: Moje diplomka je
fotografická kniha o sídlišti
Jihozápadní město v Praze
s příběhy jeho obyvatel.

Iurii: BP
je finální
umělecký tah,
ke kterému jdeš
během
několika
let.

fb.com/fud.ujep 

DIPLOMKY
FUD 2019		
Zuzana:
Nejlepší mi
připadá to,
že bude na trhu
další společenská hra
se zajímavým
designem
i tématikou.
A bude
dřevěná :)

Kristina: Přijde mi
spravné nestydět
se za to, kým jsme,
a nebát se
to ukázat.

Magisterské práce / 30. 5.—27. 6. 2019
Dům umění Ústí nad Labem – Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem
Galerie Emila Filly – Jateční 1588/49, Ústí nad Labem

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstav závěrečných
prací studentů Fakulty umění a designu, které se uskuteční
ve středu 29. května 2019 v 17 hodin v Galerii Emila Filly.
Výstavy uvede děkan fakulty doc. Mgr. A. Pavel Mrkus.

Bakalářské práce / 30. 5.—13. 6. 2019
Fakulta umění a designu UJEP – Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Afterparty od 22 hodin v prostorách FUD.
Magisterské práce budou vystaveny v Domě umění Ústí
nad Labem a v Galerii Emila Filly do 27. června 2019.
Bakalářské práce budou vystaveny v ateliérech Fakulty umění
a designu do 13. června 2019. V den zahájení budou přístupny
od 14 do 18 hodin.

Komisařky expozic:
Martina Johnová a Eva Mráziková
Výstavy se uskuteční za laskavé podpory těchto institucí:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR,
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR,
Město Ústí nad Labem.
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Raut bude probíhat od 18 do 22 hodin v Domě umění
Ústí nad Labem.

Výstavy jsou otevřeny:
Út—Pá 10—18 hodin / So 13—17 hodin
Vstup zdarma

www.fud.ujep.cz

Diplomky 19 — Výstava magisterských a bakalářských
prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

