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ateliér | department (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba | Fine Art-Painting-Free
creation (Painting 1-3)
Ateliér malířství 1

Ateliér malířství 2

Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba | Fine Art-Sculpture-Free
creation (Sculpure 1-2)
Ateliér sochařství 1

Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika | Fine Art-Graphics (Graphics)
Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design | Fine Art-Graphic Design (Graphic
design and Paper and Book)
Ateliér grafický design

Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence | Fine Art-Conceptual Trends
(Intermedia and Environment)
Ateliér intermédia

Ateliér environment

X

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance | Fine Art-VideoMultimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)
Ateliér video

Ateliér multimédia

Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design | Industrial Design (Product design and Body Design)
Ateliér produktový design

Ateliér tělový design

název kvalifikační práce | name of project (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

HAPPYEND, kapitola IV., Invaze na vzdušné zámky

HAPPYEND, chapter IV., Invasion to the cloud-castles

typ kvalifikační práce | type of project

netextové dílo | no text art
forma kvalifikační práce | form of project (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)
a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo

e) Video, videoinstalace, multimédia

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo

f) Grafika a animace

c) Dočasná plošná a prostorová instalace

X

d) Akce, performance, happening

g) Design
h) Adobe Flash

titul, jméno a příjmení autora | title and full name of author

Mgr. Tomáš Javůrek
titul, jméno a příjmení vedoucího práce | title and full name of project leader

doc. ak. mal. Vladimír Merta
titul, jméno a příjmení oponenta | title and full name of opponent

Jiří Ptáček
město | town

rok | year

Brno

2011

obrazová dokumentace / list 1

název:

Plakát k filmu

délka trvání:
využité technologie:

tisk

hypertextový odkaz:

název:

Fragment projekce – test, Scéna III.

délka trvání:

smyčka

využité technologie:

Flash, video

hypertextový odkaz:

rok vzniku:

2011

rok vzniku:

2011

název:

Fragment projekce - test

název:

Spojené fragmenty projekce na
monitoru bezpečnostních kamer

délka trvání:

smyčka

délka trvání:

smyčka

využité technologie:

Flash, video

využité technologie:

Flash, video

hypertextový odkaz:
rok vzniku:

hypertextový odkaz:
2011

rok vzniku:

2011

obrazová dokumentace / list 2

Horní menu – vložit – obrázek –
ze souboru ...

název:

Scénář k „filmu“ HAPPYEND, Scéna
III.

délka trvání:
využité technologie:

délka trvání:
Text, tisk

hypertextový odkaz:
rok vzniku:

název:

využité technologie:
hypertextový odkaz:

2011

rok vzniku:

poznámky | notes
Text scénáře ke konkrétní scéně je umístěn pod každou projekcí. 4 projekce, 4 scény

