Výroční zpráva o činnosti Galerie Student v roce 2018

V souladu s galerijním plánem se v prostorách Galerie Student (Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3) uskutečnily v roce 2018 tyto výstavní projekty:
 Hry a sny / Sbírka Jindřicha Štreita (únor/březen);
 Dagmar Lasotová / Stehování prostoru (duben);
 Bakalářské a diplomové práce studentů KVV PdF OU (květen - září);
 Daniel Balabán / Hnízda (říjen/listopad).
Prosincový program byl změněn a místo původně avizovaného projektu se konala výstava
pedagoga FU OU Václava Rodka Coby kdyby.
V celém průběhu galerijního provozu v roce 2018 se na všech činnostech spolupodíleli
pedagogové a studenti KVV PdF OU, ať už se jednalo o účast spojenou s aktivním uměleckým,
teoretickým či organizačním angažmá. Výstavní činnost se stala ve vybraných
přednáškových cyklech i v mimoškolním vzdělávání studentů KVV a frekventantů U3V na KVV
integrální součástí zdokonalování teoretických a praktických kompetencí souvisejících
s teoretickými, historickými a edukativními aspekty soudobé výtvarné tvorby v aktuálním
sociokulturním kontextu.
Galerie Student byla aktivní i v uměleckých projektech realizovaných v externích výstavních
podnicích v České republice (Josefov / Art Brut All: Louds of Clouds, Česká Skalice / Black
Milk, Dům umění Opava / Pořád spolu / Ostrava vs. Košice) i v zahraničí (Black Milk /
Artisterium / Tbilisi v Gruzii), kde reprezentovala nejen Pedagogickou fakultu, ale i celou
Ostravskou univerzitu.
Vydány byly 4 výstavní katalogy a v případě výstavy Hnízda prof. Daniela Balabána byla
realizována podrobná fotodokumentace přípravných skic a kreseb pro budoucí
badatelské využití.
Z výtvarných přehlídek konaných na Dole Michal v Ostravě, na nichž se spolupodílela Galerie
Student, namátkou uvádíme:









Adéla Jánská / Pro tebe klid;
Pavel Forman / Memorystic;
Ivo Sumec / Parte Povera;
Stefan Milkov / Milk of Coal;
Pořád spolu;
Art Brut All: Louds of Clouds;
Sadofski & Trantina / GEKW;
Marek Škubal / Animal Bodhisatva.
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