	
  
MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 2013
Tlačová správa, Bratislava, 6. júna 2013
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Národné
osvetové centrum pozývajú na výstavu:
MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 2013
Dom umenia, Nám. SNP 12, 2. poschodie
13. 6. – 14. 7. 2013
vernisáž: 13. 7. o 17:00 hod
kurátorka výstavy: Beata Jablonská
sprievodný program: odovzdávanie ceny Best Fashion Graduate 2013
Vo štvrtok, 13. 6. 2013, sa v Dome umenia otvorí výstava toho najlepšieho z diplomových ročníkov
študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Predstavia sa vybrané diela magistrov
z odborov výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurovanie, ktoré vytvorili
v akademickom roku 2012/2013 a úspešne nimi zavŕšili svoje 6-ročné štúdium na VŠVU.
Záverečnými prácami reprezentujú svoje profesionálne kvality a potvrdzujú excelentnú úroveň
umeleckého vzdelávania na VŠVU.
Počas otvorenia výstavy sa po prvýkrát odovzdá aj cena Best Fashion Graduate 2013 víťazovi,
ktorého spomedzi kandidátov – absolventov magisterského alebo bakalárskeho štúdia Katedry
textilnej tvorby VŠVU, vybrala odborná komisia zložená z profesionálov v oblasti módy, dizajnu,
biznisu a médií. Víťaz, okrem iného, získa 1000 Eur na nákup materiálu, možnosť realizovať
kolekciu v profesionálnej krajčírskej dielni, photoshooting kolekcie, prehliadku na Bratislava Fashion
Weekend 2014, a ďalšie atraktívne ceny.
Počas zahájenia výstavy rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., vyhlási mená študentov,
ktorí získali Cenu rektora za najlepšiu diplomovú prácu.

	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
   	
  

	
  

Kontakt: Mgr. Nina de Gelder, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
0903 - 366 - 772, pr@vsvu.sk, www.vsvu.sk, http://www.facebook.com/vsvu.afad

Best Fashion Graduates, ktorý organizuje Slovak Fashion Council, je program na podporu študentov –
absolventov. Každoročne vyberie jedného študenta (bakalár, magister) módneho či textilného dizajnu, ktorý
spĺňa kritériá medzinárodnej poroty. Tento dizajnér je podľa jej hodnotenia aktuálne najlepšie pripravený na
budovanie kariéry v módnom biznise. Best Fashion Graduate získava niekoľko-sezónnu systematickú
podporu a koučing od partnerov projektu.
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