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25 let uměleckých studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Tvoříme současnost tak, abychom v budoucnosti mohli být hrdí na minulost.

1993–2018

24. 10. – 6. 12. 2018
Výstavy v Ústí nad Labem

www.monumentalnitopografie.cz

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vás zve na zahájení výstav v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie
Vernisáž se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 19.00
v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.
Úvodní slovo pronesou doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP,
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., komisař projektu a kurátoři jednotlivých výstav.
Výstavy je možné navštívit v den vernisáže od 16.00 do 20.00.
Afterparty vernisáže: 20.00, Veřejný sál Hraničář

Projekt Mo(nu)mentální topografie zahrnuje tyto výstavy:
Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí n. L.
Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, Galerie Emila Filly
Topografie nápravy – Příběh kostela, Muzeum města Ústí n. L.
Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí n. L.
Topografie pozornosti – Zpřítomnění, Galerie Hraničář
Mo(nu)mentální topografie – Veřejný prostor města Ústí n. L.
Projekt Mo(nu)mentální topografie ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem je věnován
osmičkovým výročím moderních českých dějin (1918–2018) a je pořádán jako příspěvek
k oslavám výročí 100 let zrodu Československa.
Doprovodný program a detailní informace naleznete na webových stránkách
www.monumentalnitopografie.cz nebo na stránkách jednotlivých institucí.
Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu pro připomínku
státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy a je součástí oslav Společné století.
Prezentace vybraných výstav podpořily Ministerstvo kultury, Ústecký kraj,
Statutární město Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
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