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start

1983

Pracovn í skušeno sti
3/2007 - 8/2007
Ján Ďuriš DODETAJLU Rimavské Zalužany 118
pozice: truhlář
činnost: realizace a montáž bytových interiérů,
venkovních obytných prostor a zahrad
9/2007 - 7/2008
MOTOSHOP ŽUBOR s.r.o. Banská Bystrica Kostivarska cesta 10
pozice: prodejce motocyklového príslušenstvý, grafik
činnost: grafika firemného katalogu,
návrhy a spracování loga helem a módní značky, prodej

Vzdě lání a prof esní akti vity

1997 - 2003 ŠÚV - Škola úžitkového výtvarnictví, Kremnica (SK)
obor : plošné a plastické rytí kovů
2003 - 2009 AKU - Akademie Umění, Banská Bystrica (SK)
Fakulta výtvarných umění obor : grafika, volné výtvarné umění.
5/2005 - Hnúšťa - Dom Kultúry (SK) malba - společná výstva
2006 - 2007 MU - Marmara Univerziti, Istanbul (TU)
zahraniční vysokoškolský studijní program,
absolvované kurzy: reklamní grafika, fotografie, ilustrace, typografie.

10/2007 - Wetlina - Krakow (PL) INTEGRACE
účast na mezinárodním workshopu - fotografie

11/2009 - 5/2010
INNOMOTOR s.r.o. Praha Kamýcká 232
pozice: odborný prodejce motocyklů a motocyklového příslušenství,
fotograf
činnost: propagační grafika firmy, fotografie firemních produktů,
samostatné zajištování provozu obchodu
8/2010 - 6/2011
PROSTOR-UNDERGROUND Praha Křižíkova,
(nezisková organizace)
pozice: kurátor
činnost: organizace výstav a výtvarných akcií, jednání s umělci,
tvorba výstavného plánu, návrhy propagačního materiálu
1/2011 - 12/2011
METEORSPORT s.r.o. Praha Vrbova 19
pozice: odborný prodejce motocyklů a motocyklového příslušenství,
technik.
činnost: zajištování provozu obchodu,
denní agenda a běžná administrativa

9/2010 - Milovice (CZ) FREEZE FEST organizace a vedení workshopu
gravírování na sklo

4/2011 - Praha - Prostor-underground (CZ) společná výstava “ + - ”
malba, grafika
6/2011 - Hnúšťa - Dom Kultúry (SK) společná výstava:
malba, grafika, instalace
11/2011 - Rimavská Sobota (SK) špeciální cena za fotografii
od Agentúry pre rozvoj Gemera, fotografická soutěž “Malohont žije”.
1/1212 - Praha (CZ) HeARTgarage - výtvarní a řemeslná dílna
freelancer : air-brush, grafika, malba, fotografie, rytí kovů
7/2012 - Rimavská Sobota (SK) FOTOgotická cesta,
organizace fotografického workshopu, téma: sakrální gotická architektura

Znalosti a kvalifikace
Počítačové znalosti: ........ Adobe Photoshop
........ Adobe Illustrator
......... Adobe In Design
................. Corel Draw
Řidičský průkaz:
.......... AM, A1, A, B1, B
Jazykové znalosti: ............ Anglický jazyk

Znalosti, kvalifikace , dovednost i:

-

Při studiu jsem absolvo val praxi v Základn í uměleck é škole,
dále jsem působil jako lektor v ýt varného kroužku
s psychic ky a telesně postižen ými.
Členst ví ve v ýt varné skupině INDIVIZ UAL
v organiz aci profesio nalních umělců
SVÚ - Slovens ká Výt varná Únia

linor yt, dřevor yt, gravírování na sklo,
teoretická a praktická znalosť klasických graf ických technik: medir ytina, ocelor ytina, suchá jehla, lept,
praxe s obřábaním kovů
zručnost,
řemeslná
vnímání,
estetické
a
barevné
dizajn,
ický
krezba, malba, ilustrace, počítačová graf ika, graf

