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Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně se Západočeskou 
galerií v Plzni pořádají studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhne 21. 
5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) jako doprovodná akce 
výstavy Ze středu ven – umění regionů 1985–2010 (výstavní síň Masné krámy, 1. 4. – 8. 6. 2014). 
Program je koncipován do dvou základních okruhů, které se zabývají fenoménem rozvoje 
regionálních uměleckých scén v širším společenském kontextu. První blok se bude věnovat 
tématu Výtvarné scény v regionech – kritický regionalismus, druhý se soustředí na Umělecké 
projevy v posttotalitní společnosti. 
 
Příspěvky si připravili odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi z galerijního prostředí, 
zástupce z veřejno-správní sféry a studenti filozofie a teorie a dějin umění. 
 
První blok příspěvků se zabývá výtvarnými scénami v regionech – kritickým regionalismem. 
Paradoxem moderní civilizace je tendence vymezovat se vůči kulturní minulosti, nicméně je 
důležité, aby si jednotlivé regiony nadále budovaly vlastní individualitu. Zůstává otázkou, do jaké 
míry si svou identitu regiony zachovávají a v jaké míře se globalizují. Blok se zaměřuje na rozvoj 
periferních uměleckých scén, fungování regionálních muzeí a dalších institucí. Jak galerie a 
umělecké školy plní svou funkci v rámci kraje a místních uměleckých kontextů? Jsou galerie 
propojeny s aktivitami konkrétních umělců či programy regionálních univerzit, a jak vypadá jejich 
spolupráce? 
 
Druhý blok se soustředí na prvky posttotality a vlivy transformace v současném českém umění. 
Jak se vyvíjely postmoderní tendence v generaci, která nastoupila na uměleckou scénu po roce 
1989? Redefinuje nejmladší generace a alternativní mezigenerační umělecká scéna společensko-
historické stereotypy? Je dnešní umění ovlivněno ideologií a dobovým kontextem? Navracejí se 
umělci k výrazu pozdní moderny? Do jaké míry má na umělce vliv prostředí, ve kterém tvoří? 
Jsou umělci schopni svými díly myšlenkově překročit hranice svého domova, regionu a jak se 
změnilo vnímání místní identity? 
 
Konference je zpřístupněna zdarma pro širokou veřejnost, doporučujeme však rezervaci na 
http://silaregionu.eventbrite.com/?s=25144167 
 
Program konference zajišťují studentky Kurátorských studií FUD UJEP v rámci předmětu Prezentace uměleckého díla. Akce 
je pořádána v rámci projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP podpořeného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0285). 
 
Program konference a informace k výstavě Ze středu ven – umění regionů 1985–2010 naleznete také na www.zpc-
galerie.cz. 
 
Kontakt: Barbora Hájková: 603 563 766, Lenka Kolářová: 728 230 430, kuratorky.ujep@gmail.com 
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