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Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na II. ročník mezinárodní vědecké konference, která proběhne 22.–23. 
11. 2017 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Konference se mohou aktivně zúčast-
nit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci a doktorandi z domácích i zahraničních pracovišť, 
jejichž odborné zaměření vychází z expresivních oborů: socha, malba, kresba, grafika, intermédia, 
multimédia, soundart ad., ale i z rámce oborů teoretických: didaktika výtvarné výchovy, muzejní  
pedagogika, muzeologie,  pedagogika volného času, vizuální studia, mediální studia, kulturní dějiny, 
urbánní dějiny, dějiny umění, architektura, gender studies, antropologie, filozofie, sociologie, památ-
ková péče, etnografie, politická a kulturní geografie ad.

První ročník s názvem Užitečná symbióza, jenž proběhl v roce 2011 v Olomouci, přinesl řadu pozo-
ruhodných příspěvků a ukázal, že zvolené téma poskytuje vhodnou platformu pro interdisciplinární 
diskuzi. V letošním roce bude v centru naší pozornosti výtvarná kultura a její místo a role v komplex-
ním spektru vztahů a vazeb.

Pro soudobou výtvarnou kulturu je určujícím hlediskem její provoz, tj. každodenní a autoregulativní 
výkon sebeorganizace, který ovlivňuje nejen externí – sociokulturní konsekvence, ale nebývalou 
mírou inheruje i samotná kriteriální hodnocení a jakostní měřítka, která jsou pro orientaci tvůrců  
i konzumentů výtvarné kultury nezbytná. Síť, respektive pole vztahů, skrze které je možno provozní 
stránku výtvarné každodennosti nahlížet, nabízí široké spektrum impulsů vhodných pro vědecký 
zájem.

Navrhovaná témata: role výtvarné kultury v systému všeobecného vzdělávání; kulturně historické 
dědictví a vizuální gramotnost; výtvarná výchova a rozvoj tvůrčích identit; tradiční výrazové prostřed-
ky a výtvarná výchova; výtvarná výchova a historický odkaz vycházející z konceptuálních aspektů 
výtvarné tvorby; urbánní prostor a jeho reprezentace ve výtvarném umění; politika a výtvarná kultu-
ra; kolektivní paměť a výtvarná kultura; participativní a intervenční formy výtvarné tvorby; koncept  
a postkoncept; výtvarný umělec a veřejný prostor; kreativní ekonomika; kulturní marketing a výtvar-
né umění; výtvarný provoz; kurátor umělcem – umělec kurátorem; trh s uměním a sběratelství; role 
institucionálních rámců současného českého výtvarného umění; globální a lokální aspekty výtvarné 
kultury; památkový péče x výtvarné umění 

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolu-
práci s Fakultu umění pod záštitou rektora Ostravské univerzity Prof. Mudr. Jana Laty, CSc.

Vyplněnou přihlášku s anotací zašlete nejpozději do 31. 10. 2017 na e-mailovou adresu 
useful.symbiosisii@gmail.com

Do 1. 11. 2017 budete vyrozuměni o zařazení příspěvku na konferenci. 

Výše konferenčního poplatku pro aktivní účastníky: 1000 Kč
pro aktivní účastníky (studenty): 700Kč
pro pasivní účastníky: 1000 Kč

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Délka příspěvku: 20 minut

Během celého trvání konference bude pro aktivní i pasivní účastníky připraveno drobné občerstvení. 
Po skončení prvního konferenčního dne se uskuteční společenský večer.

Výstupem z konference bude kolektivní monografie, která vyjde v druhé polovině roku 2018.


