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DESERTING. – Mladí designéři již po dvacáté v Technickém muzeu v Brně 

 

V úterý 28. června 2022 otevře Technické muzeum v Brně (TMB) další ze série komorních výstav. 

Již po dvacáté zde prezentují veřejnosti své diplomové práce absolventi ročníku 2021/2022 Odboru 

průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně (OPD ÚK FSI VUT v Brně). Výstava s názvem DESERTING. seznámí 

návštěvníky nejen s postery zobrazujícími vizualizace studenty navržených výrobků, ale i 

s designérskými modely produktů v měřítku a ukázkami 3D animací. Výstava je k zhlédnutí 

do 21. srpna 2022 v TMB, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole. 

 

„Technické muzeum v Brně se poprvé ujalo pořádání výstavy diplomových prací mladých designérů 

v roce 2004 a letos hostíme v našich výstavních prostorách již jubilejní 20. ročník. Tyto výstavy se 

staly postupně tradicí a rozvíjejí úspěšnou spolupráci dvou významných brněnských institucí, které 

pojí nejen geografické sousedství na severozápadě Brna, ale především zaměření na technické 

obory,“ uvádí náměstek ředitele TMB pro Odbor vědy a techniky Mgr. Josef Večeřa. „Technické 

muzeum v Brně se tedy téměř celé léto stává místem, kde se potkává historie techniky s její 

budoucnosti,“ dodává Josef Večeřa. 

„Své práce představí v muzeu letos deset diplomantů Průmyslového designu ve strojírenství. 

Zájemci se blíže seznámí s designem obojživelného záchranářského vozidla, bezobslužného 

robotického skladového systému, vírníku, městského elektrokola, či obytného plavidla nebo 

motocyklu na elektrický pohon,“ představuje zajímavá témata prezentovaných diplomových prací 

vedoucí OPD ÚK FSI VUT v Brně doc. ak. soch. Ladislav Křenek, ArtD. 

Výuka průmyslového designu na FSI VUT v Brně probíhá již 30 let a magisterský obor „Průmyslový 

design ve strojírenství / Industrial design“ absolvovalo již přes 370 mladých designérů. Studenti 

designu získali také již více než 120 významných ocenění v různých designérských soutěžích, 

např. Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest 

Barcelona, Zebra Design Tokyo, BIO Lublaň, Talent designu Zlín a další. Třikrát již získali prestižní 

ocenění Red Dot Design Award. 

 

Informace o výstavě v TMB naleznete na: www.tmbrno.cz/akce/deserting 
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