
 

 

 

 

 

 

Galerie SUPERMARKET wc zahajuje letošní sezónu zajímavou výstavou studentů 2.–4. ročníku oboru  

Oděvního designu SUPŠ Karlovy Vary. Připojená interaktivní dílna seznámí s procesem vzniku 

modelu, od prvotní inspirace přes dokonalé řemeslné zpracování až po kvalitní dílo. 

 

Výstava bude zahájena vernisáží 16. 3. 2017 od 17.00 hodin. 

Výstava bude probíhat od 17. 3. – 23. 6. 2017,  každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin. 

Bližší info o dílnách nejdete www.supermarketwc.cz 

 

OBLÉKNI MĚ!!! 

 

Výstava Oděvního designu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary představuje tvorbu 

studentů tohoto oboru poněkud netradiční formou. Návštěvník má možnost shlédnout oděvy nejen  

z textilních nebo konvenčních materiálů, ale také se současně se zamyslet nad pojmy  upcyklace, pre –

consumer waste nebo transformace.Vybrané práce žáků vznikaly pod vedením pedagogů L. Herzogové, 

P. Kanické, V. Kubincové a M. Záborské. 

Instalace představuje dlouhou cestu od inspirace k realizaci nápadu a konečné prezentaci modelů.  

To vše se děje díky porozumění materiálům, oděvním konstrukcím a modelacím a poznatkům z 

nejrůznějších oblastí kreativní tvorby. Cílem výuky je rozvíjení získaných znalostí a dovedností, 

podpora individuálního vyjádření kreativity prostřednictvím módy. Při práci na tématech uplatňujeme 

také týmovou práci a spolupráci s jinými obory na škole. 

 

Součástí výstavy je i interaktivní dílna, ve které si návštěvníci mohou vyzkoušet práci návrháře oděvu 

či oděvního doplňku: od počátečního konceptu, skicování návrhu, jeho vývoje až po vlastní realizaci. 

 V rámci výstavy tak společně oblékneme figurínu. Dílna je po celou dobu výstavy. 

  

 

Obor Oděvní design SUPŠ KV 

Počínaje zářím 2013 nováček mezi uměleckými obory na naší škole, z kategorie Výtvarná  

a uměleckořemeslná tvorba. Za první čtyři roky, letos máme první maturanty, žáci a jejich učitelé 

získali řadu ocenění v rámci celorepublikových soutěží. 

 Absolventi se naučí mnohé z „ krejčoviny“, zároveň rozvíjí svou fantazii různými výtvarnými 

technikami včetně prostorových. Ve výtvarné přípravě a navrhování poznají a osvojí si výtvarné 

„řemeslo“ z různých úhlů. Pracují nejen se základními prostředky, jakými jsou tužka, barvy, jehla  

a nůžky, ale naučí se výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem. Tento obor 

připraví výtvarně technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy a doplňky, využívat 

výpočetní techniku a fotografii při uměleckých činnostech. Poznat v souvislostech historii a vývoj 

oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Získat vědomosti a schopnosti, které 

mohou z „ módy „ později přerůst v realizace pro divadlo, film, televizi a reklamu. Zajímavá a důležitá 

je i možnost spolupráce se žáky ostatních výtvarných oborů školy na společných projektech  

a přehlídkách. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí 

realizují žáci své nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo 

objektů. 

 

 

Tisková zpráva 

13. 3. 2017 

Tereza Bredlerová 
+420 774 232 047, tereza@tebe.cz 

Oblékni mě!!! 
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