číslo
projektu
SGS 2015020

garant/školite
žadatel
l
kontakt
Tereza Rosalie Pavel Ivančic t.r.kladosova@gm
Kladošová
ail.com

SGS 2015021

Petra Gabaš

SGS 2015018

Pavel Soukup

SGS 2015028

Hana Buddeus

SGS 2015015

Jan Horčík

Karel Haloun

horcik.honza@gma il.com, 606590575

SGS 2015024

Anežka
Bartlová

D.Lang

bartlova.anezka@
gmail.com,
732303390

SGS 2015014

Nikola Klímová Karel Haloun

klimovanikol@gmai l.com, 721751018

SGS 2015022

Lenka Míková

Eva Eisler

SGS 2015016

Jan Novák

SGS 2015019

CELK
celkem
požadavek
grant
EM
100 850 Kč
100 850 Kč
60 000 Kč 200

statut
ateliér
diploma Módní tvorba
ntka

název projektu
Avantgarde
Homewear

anotace
Cílem projektu je vývoj experimentální pletáže na základě technologie žakárových a 3D pletenin, jež je v oboru
oděvního designu v českém prostředí stále oblastí s nevyužitým potenciálem. Experiment se bude odehrávat za
technické podpory Technické Univerzity v Liberci, kde disponují potřebnou technologií. Výsledkem bude autorská
oděvní kolekce, která bude posouvat možnosti zpracování strojové 3D pleteniny a ruční pletáže inovativním
způsobem a může mít ambici k otevření nového pohledu na pletáž v módním průmyslu v Čechách.

Pavel Ivančic

ppluhackova@gma diploma Módní tvorba
il.com, 736259470 ntka

Import poetiky
utility do módy

Projekt zkoumá pomocí experimentu možnosti inovativního přenesení technik a materiálů typických pro pracovní
prostředí a průmyslové testilie, tedy principiálně utilitárních oblastí, do módní tvorby a jejich použití v kreativní práci
s oděvem.

120 300 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

197

Jakub Zich

savel.soukup@gm
ail.com,
605956425

diploma GDVK/Film a
nt
TV grafika

Lesapán

Krátký hraný (trikový) film v žánru horor / fantasy podle původního autorského scénáře.
Diplomová práce zkoumá možnosti žánru hororu v pohádce prostřednictvím oživení bytostí
z lidové slovesnosti, odhaluje českou folklórní historii a snaží se o zasazení těchto tradičních
pohádkových ikon do současného žánrového filmu v realistickém kontextu.

313 790 Kč

248 290 Kč

232 051 Kč

180

hana.buddeus@g
mail.com

doktora KTDU
ndka

Výstava Pavla
Štechy v Galerii
UM

Predstavení a zhodnocení známých, ale i nikdy nevystavených a pritom jedinecných
dokumentárních fotografií Pavla Štechy (1944–2004) v Galerii UM (výstava je zařazena do výstavního programu
Galerie UM v termínu 18. 9. – 24. 10. 2015). Pavel Štecha nastoupil na UMPRUM v první polovine devadesátých let
jako první vedoucí ateliéru fotografie. Sto dvacáté výrocí založení školy, které na rok 2015 pripadá, je vhodnou
príležitostí k pripomenutí této významné pedagogické osobnosti.

130 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

179

157 400 Kč

104 000 Kč

104 000 Kč

174

Typografie

kolektiv Socha
ní
projekt

Československá
Subjektivní pohled současných producentů elektronické hudby a představitelé aktuální scény na tu tehdejší, nynější
elektronika (od 70` a také potencionální budoucí. Cílem je zpracovat důstojné výstupy reflektující
až po současnost) elektronickou Československou muziku zkrze knihu, web a vinyl obsahující re-maky tehdejších
hitů současnými producenty. Tvorba probíhá na bázi konzultace a spolupráce s producenty
bývalými.
Manuál
monumentu
(publikace)

Projekt je součástí realizace publikace Manuál monumentu, kterou vydáme v nakladatelství UMPRUM v roce 2015.
Důležitou součástí publikace je prozkoumání zahraničních příkladů, návodů, zákonů a vyhlášek týkajících se
umisťování a soutěží na pomníky a památníky. Vybrané přeložené části bychom rádi zahrnuli do publikace. Jedná
se nám především o materiál a příklady z Rakouska (Vídeň), Německa (Mnichov a Berlín) a i Slovenska (Bratislavy).
Osobní setkání s kompetentními lidmi a jejich zkušenosti a osvětlení konkrétních praktických zkušeností bude velmi
důležité pro úspěch publikace Manuál monumentu.

15 000 Kč

10 600 Kč

10 600 Kč

174

Česká knižní
obálka v letech
1950-1990,
dokumentace

Moje práce spočívá ve sbírání a následné dokumentaci knižních obálek
zastoupených v edičních radách nakladatelství Odeon. Projekt se zaměřuje na
poválečné období tohoto nakladatelství. Výsledkem bude obrazová publikace,
která by měla sloužit jako zachování výtvarné práce tech nejlepších českých
knižních graiků a typografů.

65 000 Kč

65 000 Kč

65 000 Kč

166

len.mikova@gmail. doktora KOV
ndka
com, 604499097

výstava "Místa"

Vnímám prostředí kolem sebe.
Některá místa na mě promlouvají silněji, vzniká pocit, vzniká vztah, stávají se Místy.
Výstava představující osobní záznamy vjemů z vybraných prostorů poslouží zároveň jako průzkum, který může
potvrdit, že silné emoce na určitých místech nejsou náhoda a nejsou jen individuální...

90 000 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč

160

Karel Haloun

honza.email@gmail diploma Typografie
nt
.com, 723859806

Vizuální styl MHD v Cílem projektu je zpracovat vizuální styl MHD, umístěný do nedaleké budoucnosti roku 2115.
Výstupem bude kniha, v níž budou zpracovány vizualizace, písmové návrhy a teoretické texty,
budoucnosti ve
zabývající se futuristickými vizemi v oblasti grafického designu vzniklými v minulosti, současnosti i budoucnosti.
formě knihy
Nežádám o proplacení vlastní práce nebo vydání knihy, ale o prostředky na honoráře odborných spolupracovníků
(teoretické texty a 3D vizualizace).

82 500 Kč

82 500 Kč

82 500 Kč

159

Maroš Baran

Liběna
Rochová

maros.baran@gma il.com,
00421910191329

XIII Card

120 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

158

SGS 2015003

Veronika
Brůhová

Roman
Brychta

veronika.bruha@g
mail.com,
602340776

diploma Architektura IV Národní filmové
ntka
muzeum

Předložený návrh prozkoumá nové potenciály muzeí filmu na případové studii Národního filmového muzea. Projekt
je veden ve spolupráci s odborným týmem Katedry filmových studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
který se o projekt zasazuje. Práce bude součástí připravované kampaně, která propukne v květnu 2015 v muzeu
Montanelli.

94 241 Kč

75 000 Kč

40 000 Kč

145

SGS 2015004

Gabriela
Králová

Roman
Brychta

gabina.kralova@g
mail.com,
732850573

MS

Projekt se zabívá proměnou sídel a krajiny v příhraničí po vstupu ČR do Schengenského prostoru
v roce 2007. Propustná hranice s sebou nese nové problémy a potenciály, které přímo ovlivňují místa v blízkosti
hranice a místa hranicí protnutá. Sociální, ekonomické i kulturní problémy a příležitosti se zde specificky promítají
do obrazu krajiny i sídel.

54 401 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč

121

SGS 2015010

Anna
Štěpánková

Michal Froněk

stepankovanna@g diploma Produktový
ntka
design
mail.com,
775363409

Pěstování nonpsychoaktivních
bylin a zleniny v
interiéru

123 500 Kč

100 000 Kč

60 000 Kč

120

SGS 2015009

Lenka
Svatošová

Michal Froněk

lenkasvatosova@g diploma Produktový
ntka
design
mail.com,
774811289

Porclánový set pro Porcelánový set pro sériovou výrobu, navržený pro porcelánku G. Benedikt, specializující se
na výrobky pro hotely a gastronomii. Cílem návrhu je aktualizovat tuto oblast jak po tvarové,
G. Benedikt
tak funkční stránce.

171 500 Kč

150 000 Kč

50 000 Kč

102

SGS 2015005

Jan Kratochvíl Roman
Brychta

178 000 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

90

2 763 120 Kč
1 104 151 Kč

1 104 151 Kč

Typografie

Oděv a obuv

Architektura IV Sídla a krajina
protnuté hranicí

original@jankratoc diploma Architektura iV Dálniční kaple
nt
hvil.eu

"XIII Card" (Trinásta Karta) je treťou fashion performance organizovanou umelcom a odevnýn
designérom Marošom Baranom. Ide o hybridný projekt, ktorý je syntézou perfomance, módnej
prehliadky, dark ambient hudby a videoartu. Projekt osciluje na rozhraní divadelného predstave
módnei prehliadkv. Je nekonvenčným a inovatívnym typom prezentácie odevného designu.

Cílem projektu je vývoj a realizace produktu sloužícího jako kompaktní prostor pro pěstování bylin a zeleniny v
interiéru. Mými zájmy v rámci projektu jsou zkoumání trvalé udržitelnosti produktu a aplikování principu tzv.
"behaviour changing product", tzn. podporující správné uživatelské návyky. Výsledkem bude funkční pěstitelský
prostor, uživatelsky intuitivní, vycházející z potřeb konkrétních rostlin.

Jedná se o diplomovou práci, jejímž cílem je analýza problematiky dálnicních kaplí,
nalezení vhodných míst pro nové kaple pri dálnici D1a realizace jedné z nich v merítku 1:1

celkem požádáno
grant

zbývá

0 Kč

