ZIMNÍ ŠKOLA DESIGNU 2011
Cílem ZIMNÍ ŠKOLY DESIGNU na Ústavu konstruování je zvýšení zájmu studentů
o vysokoškolské studium technických oborů a lepší spolupráci mezi středními
školami a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně.
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KRESBA OBJEKTŮ
Kurz je určen studentům středních škol, kteří se zajímají o průmyslový design a životní prostředí. Kurz bude
zaměřen na základní teoretické a praktické znalosti nutné ke zvládnutí kresby.
Účastníci se seznámí se základy kresby dle skutečnosti – kresbou základních geometrických objektů a jejich
skladeb.
Průběh kurzu:
Kurz je koncipován jako dvoudenní: 1. 2. – 2. 2. 2011
Kresba bude probíhat ve dvou blocích – dopoledním a odpoledním.
- dopolední blok: 9:30 – 12:00
- odpolední blok: 13:00 – 15:30
Náplň kurzu:
Kurz bude zahájen úvodní hodinou, která se zaměří na charakteristiku studia průmyslového designu, objasní účel
kurzu a základní pojmy z oblasti kresby v designu.
Teorie základů perspektivního zobrazování – jednostředá a dvoustředá perspektiva. Následovat budou praktické
úkoly ve čtyřech tématech - půjde o kompozice složené z elementárních geometrických objektů a jednoduchých
průmyslových výrobků.
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Pracovní zázemí a vybavení:

KRESBA
PROSTŘEDÍ
Účastníci letní školy budou mít k dispozici učebnu – kreslírnu. Pro účely kurzu zajistí pořadatel
potřebný materiál a pracovní pomůcky.
Kurz je určen studentům středních škol, kteří se zajímají o průmyslový design a životní prostředí. Cílem kurzu je
osvojení si kreslířských zručností, které vedou k úspěšnému zvládnutí kresby zátiší – objektů různého tvaru,
materiálu i povrchu. Studie objektů obklopujících člověka v rámci životního prostředí.
Průběh kurzu:
Kurz je koncipován jako dvoudenní: 3.2. – 4.2. 2011.
Kresba bude probíhat ve dvou blocích – dopoledním a odpoledním.
- dopolední blok: 9:30 – 12:00
- odpolední blok: 13:00 – 15:30
Náplň kurzu:
Praktické úkoly ve třech tématech - kresba zátiší složeného z objektů různého tvaru, materiálu i povrchu.
Kompozice složená z přírodních a umělých složek.

Registrace přihlášek do 21.1. 2011. Elektronickou přihlášku lze vyplnit na adrese
http://www.uk.fme.vutbr.cz/www_uk/texty/konference_zimni_skola_2011/prihlaska
Přihlášky jsou přijímány až do vyčerpání kapacity, to je 12 míst.
Pořadatel kurzu
Ústav konstruování – odbor průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství Vysokého
učení technického v Brně.
Adresa pořadatele
VUT-FSI, Ústav konstruování, Technická 2, 616 69 Brno
http://www.uk.fme.vutbr.cz/
Místo konání
Workshop se uskuteční v prostorách Odboru průmyslového designu (ateliér B2/214a) na
Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod Palackého vrchem.
Kontakty
sekretariát Ústavu konstruování
Doc. Ing. arch. Jan Rajlich
Ing. D. Rubínová, Ph.D, Ak. mal. B. Čelikovský

E-mail
uk@fme.vutbr.cz
rajlich@fme.vutbr.cz
rubinova@fme.vutbr.cz

Tel.
541143230
541142544
541142892

Cena kurzu
Veškeré náklady spojené s organizací kurzu včetně občerstvení hradí pořadatel
Ubytování není zajištěno
Obědy je možno zakoupit ve studentské menze – účastníci si hradí sami
Průběh kurzu
Kurz je koncipován jako čtyřdenní.
Začátek je naplánován na úterý v 9.30 a ukončení v pátek ve 13:00.
Vedoucí kurzu Akad. mal. Mgr. Bedřich Čelikovský a Ing. Dana Rubínová, Ph.D. budou
účastníkům k dispozici po celou dobu jeho trvání.
Kurz bude zahájen úvodní hodinou, která se zaměří na charakteristiku studia průmyslového
designu, objasní účel kurzu a základní pojmy z oblasti kresby v designu.
Následovat (1. až 4. den kurzu) budou praktické úkoly v sedmi tématech.
Vytvořená díla během kurzu budou sloužit pro vlastní prezentace účastníků.
Na závěr kurzu obdrží účastníci certifikáty o absolvování.
Pracovní zázemí a vybavení
Účastníci letní školy budou mít k dispozici učebnu-kreslírnu. Pro účely kurzu zajistí pořadatel
potřebný materiál, pracovní a ochranné pomůcky.

