
Katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem     LS 2021/2022

PREZENTACE UMĚLECKÉHO DÍLA 2
KVV/4148
Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.
dagmar.mysakova@kaveka.cz, dagmar.mysakova@ujep.cz
Způsob zakončení: zápočet

Cíle předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na realizaci společného kurátorského projektu, rozpracovaného v předchá-
zejícím semestru. Studenti prostřednictvím vlastní zkušenosti při přípravě výstavy získávají základ-
ní znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému dokončení a představení kurátorského projektu. 
Vedle samotné realizace výstavy řeší také její propagaci, komunikují s médii, případně sestavují 
a realizují doprovodný program, kde uplatňují znalosti a dovednosti získané v seminářích zamě-
řených na zprostředkování výtvarné tvorby. 

Obsah seminářů:
V průběhu semestru se studenti aktivně účastní přípravy a realizace společné výstavy v Galerii Ko-
ridor, jejíž koncepci zpracovávali v předcházejícím semestru. Společně se podílejí na propagaci 
výstavy, psaní doprovodných textů, instalaci, organizaci vernisáže a fotodokumentaci výstavy.
V průběhu seminářů jsou studenti formou diskuzí, přednášek a společných návštěv aktuálních vý-
stav seznámeni s institucemi, které se zaměřují na prezentaci současného umění, sbírkotvornými 
intitucemi, se specifiky přípravy výstavního projektu (kurátorscký záměr, koncepce a cíl výstavy,  
rozpočet výstavy, propagace výstavy) a s aktuálními kurátorskými projekty i zajímavými osobnost-
mi působícími v současném galerijním provozu. 

Požadavky pro udělení zápočtu:
 >  aktivní práce v hodinách (tolerovány jsou 2 neomluvené absence) a příprava na hodiny
 > aktivní spolupráce při přípravě a realizaci společné výstavy – studenti společně či dle 
  individuálního rozdělení rolí v rámci přípravy výstavy odevzdají fotodokumentaci vernisáže  

 a instalace výstavy, tiskovou zprávu
 >  prezentace referátu zaměřeného na vybranou výstavní instituci v České republice (viz níže)
 > společná účast na aktuálně probíhajících výstavách

Plánovaný harmonogram přípravy výstavy:
 23. 2. – 9. 3. konzultace koncepce výstavy   
 16. 3.  finální verze koncepce výstavy, finální verze koncepce prezentace a intalace  

   děl, název výstavy, texty pro propagační materiály 
 23. 3.  tisková zpráva, návrh plakátu, pozvánky a dalších materiálů
 30. 3.  finální verze tiskové zprávy, plakátu, pozvánky a dalších materiálů,
    zajištění propagace výstavy (zajištění tisku a distribuce propagačních 
    materiálů)
 31. 3. – 4. 4. zajištění materiálu pro instalaci, doprovodných textů, popisek a dalších 
    doprovodných materiálů, instalace výstavy   
 4. 4. (11. 4.) předpokládaný datum vernisáže 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 výz
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