
 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.kasanicova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

MY JSME UJEP 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                  
Ústí nad Labem 25. 3. 2020 

 
UJEP STREAMUJE PŘEDNÁŠKY DO NEPOHODY 
 
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem nabízí nejen svým studentům on-line dostupný program „do 
nepohody“: FUDSTREAM – Extrémní přednášky pro extrémní dobu. 
 
Od pondělí do čtvrtka vždy od 15 hodin na svém YouTube kanálu FUD UJEP 
zpřístupňuje stream nebo záznam přednášky zajímavých osobností. Kdo živé 
vysílání nestihne, může ho sledovat kdykoliv zpětně, v době, kdy má na sledování 
klid a příležitost.  
 
„Uzavřením škol došlo k situaci, která nás svou neobvyklostí přivádí k vynalézání 
nových cest, jak studenty i nadále udržet ve studiu a být jim partnery i na dálku. 
Tuto možnost přináší FUDSTREAM přednášky, nejen ze světa umění a designu  
a nejen pro studenty UJEP,“ vysvětluje děkan doc. Pavel Mrkus.  
 
Již od 16. 3. 2020 jsou streamovány aktuální přednášky pedagogů fakulty, 
moderované diskuze s umělci, designéry, teoretiky umění a designu, kurátory, 
filozofy i novináři.  
 
Úvodní stream z cyklu přednášek Čelem k umění patřil dne 16. 3. 2020 Kateřině 
Šedé na téma Povolání: Šedá. Dalšími streamujícími již dále byli:  
Kateřina Dytrtová – Rozhraní a přesahy umění a designu 
Petr Fischer – Intervence vs. Reality Show,  
Zdeněk Svejkovský & Jiří Hölzl – Game art 
Anna Vartecká & Vendula Fremlová — Grey Gold: české a slovenské umělkyně 
65+ 
Zdeněk Svejkovský & Jiří Hölzel — Game Art 
Martin Kolář - Blueberry Hill - Zastavené fascinace 
Eva Mráziková - Dream House 
 
Záznamy jejich přednášek naleznete na YouTube kanálu FUD UJEP pod playlistem 
FUDSTREAM: 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhRf-
d5NlA6IE4XFRY6EPbh6lUMtmZWep 
 
Úvodní slovo děkana FUD UJEP doc. Pavla Mrkuse a vedoucího katedry dějin  
a teorie umění prof. Michala Kolečka:  
 
https://youtu.be/OAE-QQaMbIU 
 
Sleduj nás a uč se on-line: https://fud.ujep.cz/fud-stream/ 
 
Fotografie k volnému užití: Grafika FUDSTREAM, autorka Adéla Bierbaumer 
 

Kontakt: MgA. Martina Lišková, martina.liskova@ujep.cz, 739 076 948 

 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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