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Cíle předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností potřebných k orientaci na sou-
časné galerijní scéně. Student charakterizuje současnou uměleckou scénu, její představitele umí 
zařadit do středoevropského, evropského a světového kontextu. V přednáškách je student sezná-
men s historickým kontextem oboru kurátorství, získává základní povědomí o typech a provozu 
institucí zabývajících se výstavní činností a o současné galerijní scéně u nás. 

Obsah seminářů:
V průběhu seminářů jsou studenti formou diskuzí, přednášek a individuálního čtení textů a referá-
tů seznámeni s tématem světa umění, kurátorství a galerijního provozu, rolí kurátora, historickým 
vývojem a jednotlivými typy výstavních institucí, rolí muzea umění a s aktuálními kurátorskými 
projekty i zajímavými osobnostmi působícími v současném galerijním provozu.

Požadavky pro udělení zkoušky:
 >  aktivní práce v hodinách (tolerovány jsou 2 neomluvené absence)
 > aktivní příprava na hodiny, čtení zadaných textů
 > aktivní spolupráce při přípravě a realizaci společné výstavy – studenti společně či dle  

 individuálního rozdělení rolí v rámci přípravy výstavy odevzdají do 5. 5. 2022:  
 fotodokumentaci vernisáže a instalace výstavy, tiskovou zprávu

 > referát – představení vybrané výstavní instituce v České republice
 
Harmonogram přípravy výstavy:
 15. 2. – 22. 3.  konzultace koncepce výstavy
 29. 3.  finální verze koncepce výstavy
 5. 4.  finální verze koncepce prezentace a instalace děl, texty pro propagační  

   materiály
 12. 4.  tisková zpráva, návrh plakátu, pozvánky a dalších materiálů
 19. 4.   finální verze tiskové zprávy, plakátu, pozvánky a dalších materiálů
 19. – 26. 4.  zajištění propagace výstavy (zajištění tisku a distribuce propagačních  

   materiálů)  
 26. 4. – 4. 5.  zajištění materiálu pro instalaci, doprovodných textů, popisek a dalších  

   doprovodných materiálů, instalace výstavy
 4. 5.   vernisáž výstavy

Struktura referátu zaměřeného na vybranou výstavní instituci v ČR
 1.  Základní charakteristika vybrané instituce (koncepce, zaměření, zřizovatel, kurátoři atd.)
 2.  Stručná historie instituce
 3.  Výstavní a další činnost instituce
  > zaměření a charakteristika výstavního programu
  > aktuální výstavy (včetně jmen kurátorů)
  > stálá expozice (pokud se jedná o instituci typu muzeum umění)
  > další informace, které jsou pro představení výstavního programu podstatné
 4.  Roční návštěvnost
 5.  Financování instituce (student vybírá informace relevantní dle jeho uvážení a dostupnosti)



 6.  Doprovodné a edukační programy
 7.  Další informace, které jsou pro představení instituce dle studenta významné  
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