
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE DIZAJNÉRSKEHO MODELOVANIA A KRESLENIA

Organizátor: Ústav dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave

Odborný garant: prof. akad. soch. Peter Paliatka, vedúci Ústavu dizajnu

Lektor: Mgr. art. Jozef Turlík, doktorand prof. Paliatku

Termín konania: 3.11.2012 - 8.12.2012 (5 stretnutí - rozpis nižšie)

Miesto konania: ateliér modelovania, Vazovova 5 (budova Rektorátu STU), Bratislava

Cena vzdelávacieho programu: 150 eur

Spôsob prihlasovania: záujemcovia sa registrujú do 2.11.2012 emailom na JOZEF.TURLIK@STUBA.SK. Tu môžete získať i prípadné ďalšie 

informácie. Pred začatím vzdelávacieho programu je potrebné uhradiť celú sumu na účet Fakulty architektúry: 7000081906/8180, 

variabilný symbol 6133.

Obsah vzdelávacieho programu: zoznámenie účastníkov vzdelávacieho programu z radov verejnosti so základnými princípmi tvorby 

a navrhovania (produktového) dizajnu. Práca s hlinou a papierom. Konzultácia domácich prác.

Harmonogram vzdelávacieho programu: program pozostáva z piatich modulov, pričom jeden modul tvoria 4 vyučovacie hodiny (45 min).

1. modul - 3.11.2012, 13.00: vysvetlenie základných princípov navrhovania dizajnu a úvod do práce s materiálom. Práca s papierom.

2. modul - 10.11.2012, 13.00: návrh a vypracovanie jednoduchej kompozície geometrických telies z modelárskej hliny.

3. modul - 24.11.2012, 13.00: kreatívna práca s papierom II. Návrh a vytvorenie papierového modelu podľa kreatívneho zadania.

4. modul - 1.12.2012, 13.00: návrh a vypracovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného produktu z hliny.

5. modul - 8.12.2012, 13.00: návrh a vypracovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného predmetu z hliny II.

Praktické informácie: účastníci vzdelávacieho programu budú mať zabezpečený základný materiál (papier, hlinu) na prácu a štandardné

ateliérové vybavenie (sochárske stojany a pod.). Ostatné pomôcky si účastníci prinesú sami. Odporúčame prinesť najmä orezávač, ceruzky, 

pravítko (trojuholník), kružidlo, špachtlu (môžu byť aj sochárske ale nie sú podmienkou) a pracovný plášť alebo iný vhodný odev na prácu 

s hlinou. V ateliéri sa nachádzajú toalety a v budove Rektorátu STU automat na nápoje.

Doprava: budova Rektorátu STU je dobre dostupná MHD (električkou, autobusom). Odporúčame vystúpiť na zastávke „Vazovova“, resp. 

Floriánske námestie. V prípade individuálnej dopravy autom je možné na parkovanie využiť priľahlé ulice nakoľko pred samotnou budovou 

Rektorátu STU voľné parkovanie možné nie je.

Ako nájsť ateliér: nakoľko sa ateliér nachádza vo vnútornom dvore budovy Rektorátu STU a nie je úplne jednoducho prístupný, pred prvým

stretnutím Vás lektor počká pri vrátnici Rektorátu o 13.00. V prípade neskoršieho príchodu sa prosím neváhajte opýtať na vrátnici. 


