


CALL FOR PAPERS


Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PdF Univerzity Hradec Králové si Vás dovoluje pozvat na 

mezinárodní odbornou konferenci

UNIVERZITNÍ GALERIE – TRADICE, VÝSTAVNÍ PRAXE 

A EDUKAČNÍ POTENCIÁL

konanou ve dnech 10. – 11. listopadu 2020.

Místo konání: 
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Pivovarské náměstí 1244/1
Hradec Králové 3
500 03

     Vysoké umělecké školy a mnohé univerzity si postupně vybudovaly tradici galerií, v nichž dávají 
v současné době prostor k prezentaci nejen svým studentům uměleckých a umělecko-pedagogických 
oborů a jejich pedagogům, ale mnohdy také významným a inspirativním českým i zahraničním 
umělcům. Univerzitní galerie mají v systému kulturních institucí bezesporu unikátní postavení – do 
značné míry mají potenciál formovat a učit prezentaci vlastních děl nové generace výtvarných umělců. 
Každá z univerzitních galerií je unikátní – svým typem, formou výstav, prostorem, výstavní praxí 
i kurátorskou činností.  Z odborného hlediska však  nebyla doposud tomuto typu galerií a výstavních 
prostor věnována širší pozornost.      
      Cílem konference je upozornit na význam univerzitních a vysokoškolských galerií jako prvotního 
prostoru, v němž se studenti uměleckých a výtvarně-pedagogických oborů učí prezentovat svá díla; 
zkouší, jak funguje galerijní provoz a jaká úskalí přináší kurátorská činnost; snaží se naučit, jak 
k těmto novým výzvám přistupovat.  Zároveň chceme otevřít odbornou diskuzi na téma vlastní 
koncepce a strategického plánování budoucího rozvoje těchto galerií, odborného kurátorského 
zajištění, které by mělo mít za úkol pozvednout prestiž těchto institucí a rozšířit záběr výstavního 
programu s ohledem na aktuální přístupy v tvorbě umění a jeho prezentaci. Doposud velmi málo víme 
o tom, jaká jsou kritéria na provoz univerzitních galerií, jaká je jejich tradice a jak je realizován jejich 
výstavní program. Není obecně známo, zda tento typ galerií naplňuje také edukační potenciál - 
především v případě galerií fungujících v rámci výtvarných oborů pedagogických fakult, jaký je podíl 
studentů na provozu konkrétních galerií a  jaká je role kurátora v univerzitní galerii.  Zda jsou tyto 
galerie schopné vést mezioborový dialog mezi studentskou tvorbou a aktuální uměleckou scénou 
a jak reflektují nové trendy galerijní praxe.



Vítané tematické okruhy pro příspěvky 
• Galerie pedagogických fakult/ Galerie uměleckých vysokých škol/ Univerzitní galerie

• Univerzitní galerie jako prostor mezioborového dialogu 

• Tradiční studentské přehlídky

• Propagace studentských a univerzitních galerií

• Každodenní galerijní praxe 

• Role kurátora školní/univerzitní galerie

• Alternativní studentské galerie – zásahy studentů do veřejného prostoru

• Edukační činnost univerzitních galerií a její využití v rámci pedagogických praxí

• Edukační potenciál univerzitních galerií/ Univerzitní galerie jako prostor pro edukaci 

• Příprava studentů v oblasti sebeprezentace a prezentace vlastních autorských děl (kurátorská 
činnost jako součást studia) 

Konferenčním jazykem je čeština, slovenština a angličtina. 

Přihlášení příspěvku na konferenci: 
Abstrakty příspěvků v rozsahu maximálně 1000 znaků pro příspěvek o délce 20 minut s uvedením 
jména a titulu posílejte na email: unigalerie2020@gmail.com do 31. srpna 2020.
Vítány jsou i příspěvky prezentované formou posterů. 
Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci Vám bude zasláno do 13. září 2020.
Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků na základě zaslaných anotací. 
Konferenční poplatek je 200 Kč. Pro členy INSEA je konferenční poplatek 150 Kč.

Harmonogram
31. 8. 2020 přihlášení k aktivní účasti na konferenci
13. 9. 2020 vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci
10. – 11. 11. 2020 konání konference 
18. 12. 2020 odevzdání příspěvků v písemné formě (podmínka pro aktivní účast na konferenci)

Výstup konference:
Hlavním publikačním výstupem konference bude konferenční sborník, který poslouží jako praktický 
zdroj informací pro odbornou i širokou veřejnost prezentující aktuální stav univerzitních galerií. 

V případě dalších dotazů kontaktujte organizátory konference – unigalerie2020@gmail.com.

Za organizátory konference se na Vás těší:
Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.
Mgr. et MgA. Petra Filipová, Ph.D
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