
JANA ZIMOVÁ
Ilustrace

Galerie Univerzity Pardubice
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6. února - 3. dubna 2013

GALERIE UNI VER ZI TY PAR DU BI CE

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
Stu dent ská 519, Par du bi ce - Po la bi ny

otev ře no Po - Čt 8 - 20 hod.,  Pá 8 - 18 hod.,
So  8 - 12 hod., Ne za vře no

JANA ZI MO VÁ

Vě nu je se ilu stra ci. 
In spi ru je se v exo tic kých kra jích 
a ne ob vyk lých pří bě zích. 
Ve své tvor bě se ráda vy ja dřu je
s hu mo rem a nad sáz kou, 
vy zná vá ře mes lo, 
při ta hu jí ji pes t ré bar vy 
a ex pre siv ní kres ba.

NA RO ZE NA: 22.12.1987 v Chlum ci nad Cid li nou

STU DIA:
2007 - 2013 Ústav umě ní a de sig nu (UUD ZČU), Pl zeň, ČR

Stu du je pod ve de ním
Prof. akad. mal. Bo ri se Jir ků

2010 - 2013 Ma gis ter ské stu di um
De sign - Ilu stra ce a gra fic ký de sign
Spe ci a li za ce - Ilu stra ce

2007 - 2010 Ba ka lář ské stu di um
Vý tvar né umě ní - Ilu stra ce a gra fi ka
Spe ci a li za ce - Me di ál ní a di dak tic ká ilu stra ce

2003 - 2007 Střed ní umě lec ká ško la gra fic ká (SUŠG ), Jih la va, ČR

VÝ STA VY A DAL ŠÍ:
2012 Ilu stra ce ke kni ze In dic ký hla vo lam

od Zdeň ka Ma hle ra, na kla da tel ství Jota
2011 Bi zare rie +, Ga le rie Klicpe ro va domu, Chlu mec n./C.
2011 Stu dent ské prá ce UUD, Ško da, Pl zeň
2011 Ilu stra ce a gra fi ka UUD, 

ga le rie Fran tiš ka Dr ti ko la v Pří bra mi
2011 Ilu stra ce a gra fi ka UUD, ga le rie Re gensburg, Ně mec ko
2010 Ba ka lář ské prá ce stu den tů Prof. ak. mal. Bo ri se Jir ků,

Bán ská Bys t ri ca, SK
2010 Ilu stra ce a gra fi ka UUD, ga le rie v Jab lon ci n/N.
2010 Ba ka lář ské prá ce UUD, Ava lon, Pl zeň

Cena Ústa vu umě ní a de sig nu za vý bor nou 
ba ka lář skou prá ci

2010 Zlo čin a trest v Plzni, Zá pa do čes ké mu ze um, Pl zeň
2009 Člo věk a zví ře, Fa kul ta práv, Uni ver zi ta Kar lo va, Pra ha
2009 Ko miks, Uni ver zit ní ga le rie, Pl zeň
2009 Jana Zi mo vá - Prostor, Ga le rie Klicpe ro va domu, 

Chlu mec n./C.
2008 Du dác ký fes ti val oči ma stu den tů UUD, DK Stra ko ni ce
2008 Ne svo bod ně - kul tur ní ka vár na Jabloň, Pl zeň 
2008 - 2011 Figu ra ma - 2008, 2009, 2010, 2011 
2008 Vý sta va stu den tů SUŠG Jih la vav Ga le rii Jana Šmo ka,

Jih la va
2007 Vý sta va stu den tů SUŠG Jih la va v Tel či, 2007
2004 - 2005 Zho to ve ní 55 ná s tě ných ma leb v pro sto rách ZŠ
 Chlu mec n./C.

Web port fo lio: zi mo va.car bon ma de.com

Ilu stra ce na před ní stra ně: Mr zák, ilu stra ce ke kni ze In dic ký hla vo lam od
Zdeň ka Ma hle ra, po ly mer, akva rel, Ado be Pho toshop, 17x23,5, 2012

Uni ver zi ta

Par du bi ce

GALERII PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE.



vlevo: Ilu stra ce ke kni ze Bi zar re rie, tem pe ra na pa pí ře, 
36 x 48, 2010

upro střed a vpravo : Ilu stra ce ke kni ze In dic ký hla vo lam
od Zdeň ka Ma hle ra, po ly mer, akva rel, Ado be Pho toshop,
17 x 23,5, 2012



Uni ver zi ta Par du bi ce
Vás zve na vý sta vu

JANA ZIMOVÁ
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Ga le rie Uni ver zi ty Par du bi ce
Uni ver zit ní knihov na

Stu dent ská 519
Par du bi ce - Po la bi ny

6. 2. - 3. 4. 2013

pon dě lí - čtvrtek od 8 do 20 ho din,
pá tek od 8 do 18 ho din,

v so bo tu od 8 do 12 ho din,
v ne dě li za vře no

Za há je ní
v úterý 5. 2. 2013 v 17 ho din.
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