Pomůcky pro zpracování výtvarných úkolů 2. kola talentových zkoušek
Pomůcky
Katedra architektury

Architektura I

Výtvarné potřeby by měli odpovídat naturelu uchazeče a způsobu, kterým se mu nejlépe vyjadřuje na zadané téma a to nejen ve 2D ale i ve 3D.
Doporučené pomůcky: papíry, tužky, uhel, lepicí páska, lepidlo (herkules na papír, nebo vteřinové), nůžky, kreslicí (zároveň řezací) podložka,
pravítka a trojúhelníky; řezák (pokud možno větší a kvalitní), na tvorbu modýlků např. balíček špejlí, nit, tenký vázací drát, karton, barevný papír
atd.

Architektura II

tužky černé i barevné, tuš, pera, uhel, fixativ, připínáčky, lepicí páska, lepidlo, nůžky, kreslicí /rýsovací prkno A2, pravítka a trojúhelníky; řezák,
ostrý nůž, kladívko, kleště, režná nit, lepidlo na papír-dřevo-styrodur

Architektura IIII

tužky a fixy černé i barevné, uhel, guma, lepicí páska, lepidlo, nůžky, pravítka a trojúhelníky, řezák, řezací prkno, nit, špejle, připínáčky a špendlíky

Architektura IV

tužky černé i barevné, tempery, štětce, uhel, fixativ, fixy, resp. jiné výtvarné prostředky dle naturelu adepta, lepicí páska, nůžky, pravítka a
trojúhelníky; řezák, režná nit, 2balíčky špejlí, připínáčky, lepidlo na papír-dřevo-styrodur, řezací podložka

Katedra designu
Ateliér průmyslového designu
Ateliér designu nábytku a
interiéru

Ateliér průmyslového designu

Desku na kreslení min A1
Základní výtvarné pomůcky - kreslící potřeby, nůžky/řezák, lepicí potřeby, pravítka…
1. kolo : materiál na kreslení (tužky, pastely, fixy … dle libosti), 2. kolo: tužky černé i barevné, fixy, nůžky, paspartovací nůž, lepidlo na papír,
vteřinové lepidlo, kreslící / rýsovací prkno A2, pravítka a trojúhelníky, kružítko, špejle, provázek
Bakalářské studium
Fyzické porfólio prací uchazeče.
Desku na kreslení min A2, ideálně A1.
Základní výtvarné pomůcky - kreslící potřeby, nůžky/řezák, lepicí potřeby, pravítka…
Magisterské studium
Fyzické porfólio prací uchazeče.
Základní výtvarné pomůcky - kreslící potřeby, nůžky/řezák, lepicí potřeby, pravítka…

Katedra volného umění
Volné umění I
Volné umění II

Volné umění III
Volné umění IV

Libovolné pomůcky pro výtvarnou práci v prostoru, oblíbený předmět z dětství, libovolnou knihu nebo tiskovinu se vztahem k vaší práci.
Libovolné vyjadřovací prostředky pro práci v ploše (dle vlastní volby - tužky, pastelky, fixy, tuš, uhly, akvarelové nebo akrylové barvy, případně
jejich kombinace + materiál nutný pro podklad - papíry, desky nebo plátno v libovolných formátech). Na místě budou k dispozici čtvrtky A3, A2 a
balící papír.
Digitální fotoaparát/videokamera (postačí telefon s funkcí fotoaparátu a natáčení videa),
libovolné výtvarné potřeby pro jednu z následujících technik – kresba na papíře, malba na papíře,
malba na plátně, formát práce volitelný (A4, A3, A2, nebo jiný).
digitální fotoaparát, stativ, tužky černé i barevné, připínáčky, lepící páska, lepidlo, nůžky, barevné papíry,laptop či tablet a další volitelné výtvarné
pomůcky, či materiály

Katedra užitého umění
Sklo
Keramika a porcelán
K. O. V.
Módní tvorba

tužky černé i barevné, uhly, tempery, akvarelové příp. akrylátové barvy, štětce, misky, tuš, perka, řezák, fixativ, připínáčky, lepicí páska, lepidlo,
nůžky, pravítka a trojúhelníky; modelovací pomůcky, 1 kus igelitové folie 100/100cm,
tužky černé i barevné, tempery, štětce, misky, tuš, pera, uhel, fixativ, připínáčky, lepicí páska, lepidlo, nůžky, kreslicí /rýsovací prkno A2, pravítka a
trojúhelníky; modelovací pomůcky, 1 kus igelitové folie 200/200cm, kreslicí hrudky, akvarelové barvy, špejle, různé druhy a zbytky materiálů
(plast,fólie,papír...) dle vlastního výberu na výrobu modelů
tužky černé i barevné, tempery, štětce, misky, tuš, pera, uhel, fixativ, připínáčky, lepicí páska, lepidlo, nůžky, kreslicí /rýsovací prkno A2, pravítka a
trojúhelníky; modelovací pomůcky, 1 kus igelitové folie 200/200 cm, akvarelové barvy, různé druhy a zbytky materiálů (plast, fólie, papír…) dle
tužky černé i barevné, tempery, štětce, misky, tuš, pera, uhel, fixativ, připínáčky, lepicí páska, lepidlo, nůžky na papír, kreslicí/rýsovací prkno A2,
pravítka; 2. kolo: akvarelové barvy, jehly, nitě, stehovka, špendlíky, krejčovský centimetr, nůžky na látku

Design oděvu a obuvi

tužky černé i barevné, tempery, štětce, misky, tuš, pera, uhel, fixativ, připínáčky, lepicí páska, lepidlo, nůžky, kreslicí /rýsovací prkno A2, pravítka a
trojúhelníky; 2. kolo: akvarelové barvy, šicí potřeby (nůžky, jehly špendlíky), krejčovský centimetr, látky a textil co dům dal!

Textilní tvorba

tužky černé i barevné, tempery, akvarelové barvy, štětce, misky, tuš, pera, uhel, fixativ, připínáčky, lepidlo, nůžky, kreslicí /rýsovací prkno A2,
pravítka; špendlíky, jehly, háčky na háčkování, pletací jehlice

Katedra grafiky
Ilustrace a grafika
Tvorba písma a typografie
Graf. design a viz. komunikace

Filmová a televizní grafika

Graf. design a nová média
Fotografie II
Design a digitální technologie

tužky černé i barevné, fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, pravítko, barevné papíry, akvarelové a akrylové barvy, uhel, fixativ,tuš, štětce, A3 rýsovací
prkno,
Barevné papíry, fixy, řezáky, nůžky, lepidlo, barvy podle potřeby, štětce, misky, dnešní noviny, rýsovací prkno, nebo jinou pevnou podložku, tužky
černé i barevné
tužky černé i barevné, fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, pravítko, barevné papíry
BcA. pomůcky:
kreslící potřeby černé i barevné (tužky černé i barevné, tuš, pera, uhel, křídy..) a malovací potřeby (tempery/akryl, akvarel, štětce..), lepidlo, nůžky,
řezák, pravítka, čtvrtky nebo kreslící kartony o formátu A2, různé papíry formátů A4 až A2 (bílé, barevné, odřezky, cokoliv co máte doma…), další
potřeby dle vlastního uvážení
MgA. pomůcky:
nutné technické pomůcky pro vytvoření audiovizuálního díla dle vlastního uvážení a preferencí
další výtvarné potřeby dle vlastního uvážení
Černý fix
Digitální fotoaparát, stativ, tužky černé i barevné, fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, pravítko, barevné papíry.
Pomůcky k přijímačkám (shodné pro uchazeče o bakalářské i navazující magisterské studium):
Psací potřeby, jakékoliv pomůcky dle svého uvážení a zájmu (Fotoaparát, tablet, notebook, arduino, pájka, projektor, ...).

