Výroční zpráva o činnosti Galerie Student v roce 2019

V souladu s galerijním plánem se v prostorách Galerie Student (Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3) uskutečnily v roce 2019 tyto výstavní projekty:









Václav Rodek: Coby kdyby (leden);
Artperitiv (únor);
Joanna Imielska: Města a řeky (březen);
Milan Cieslar: Sdhake up (duben);
Bakalářky a diplomky KVV (květen–září);
Sonia Rammer: tangled (říjen);
Pavel Forman: Malby (listopad);
Ivo Sumec: Eskapády (prosinec).

V průběhu galerijního provozu v roce 2019 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 (Praha, DOX / Art Brut All, Ostrava, Jáma X, Saigon, GAFU /
Situation Silesia 2019, Ostrava, GAFU / Digitalis) i v zahraničí (České centrum v Berlíně,
Německo / Black Milk), kde reprezentovala nejen Pedagogickou fakultu, ale i celou
Ostravskou univerzitu.
Bylo vydáno 5 výstavních katalogů k výstavním projektům Václav Rodek, Joanna Imielska,
Milan Cieslar, Sonia Rammer, Ivo Sumec.
Galerie student zaštiťovala externí výstavní projekt Viktor Frešo: Jump in the fire konaný na
Dole Michal v Ostravě, který byl realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostrava
a jehož hlavním řešitelem byl kurátor galerie dr. Tomáš Koudela.
Přehled výstav konaných na Dole Michal v Ostravě, na nichž Galerie Student participovala:





Václav Rodek / Nadir je se mnou;
Situation Silesia 2019;
Jakub Gajdošík / Pouť;
Aleš Hudeček / Horizont událostí.
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