Výstavní plán Galerie UM na rok 2020
Mise – vize – revize
17. 1.–29. 2. 2020
Vernisáž: 16. 1. 2020
Kurátorka: Jitka Škopová
Konceptuální instalace Mise – vize – revize představí spolupráci Ateliéru textilní
tvorby UMPRUM s českým výrobcem Preciosa. Jedná se o výzkum a
prohloubení dostupných poznatků o řemeslné výrobě zpracování perliček v
kontextu s textilní tvorbou. Propojenost textilního a sklářského řemesla a jejich
procesů byla po dlouhé období nedotčena a studenti hledají, jak lze tyto
metody omlazovat. Představí, co můžeme dělat ve světle současného vývoje a
jak spojit řemeslo s digitalizací. Zároveň ve své tvorbě ctí staré řemeslné
metody a vycházejí z prověřených postupů a inovaci zakládají na samotném
designu.
One-to-one. Výzvy bílé krychle
11. 3.–27. 6. 2020
Vernisáž: 10. 3. 2020
Kurátoři: Matěj Forejt, Kateřina Hlahůlková, Klára Hudáková, Marie Kordovská,
Kristýna Péčová, Pavla Rousková, Tereza Škvárová
Projekt se zabývá otázkou obtížnosti prezentace určitých uměleckých děl v
galerijním prostoru. Cílem kurátorského týmu, vzešlého z jednoho ročníku
Katedry teorie a dějin umění UMPRUM, je hledat vhodná instalační řešení pro
média jako architektura, performance, pohyblivý obraz, zvuk nebo grafický
design. Skupinová výstava bude vytvořena v úzké spolupráci s vybranými
umělci.
Popovrchu
4. 9.–10. 10. 2020
Vernisáž: 3. 9. 2020
Kurátor: Radek Wohlmuth
Výstava Popovrchu představuje výsledky doktorandského studia Milana Pekaře,
pedagoga Ateliéru keramiky a porcelánu, zaměřeného především na výzkum
efektujících glazur. Projekt sám se skládá ze dvou částí: výzkumné
(experimentální) a výtvarné. Na podobném principu je postaven i koncept
výstavy. Kromě hotových objektů budou představeny i přípravné
experimentální fáze – zkoušky glazur a snímky chemických rozborů. Nejedná se
o edukativní prezentaci procesu, ale o propojení vědy a užitého umění, kde i
přípravné fáze mají svou estetickou hodnotu.

Architektura a česká politika v dlouhém 19. století
16. 10.–12. 12. 2020
Vernisáž: 15. 10. 2020
Kurátor: Jindřich Vybíral
Výstava hledá odpověď na otázku, jaká byla role nacionalismu v české
architektuře a jak se do ní promítaly vertikální loajality ve vztahu občanů ke
státu či koruně. Výstava je výstupem Programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–
2022 (NAKI II).
UMPRUMSHOP 2020
17.–20. 12. 2020
Vernisáž: 16. 12. 2020
Kurátoři: Ateliér módní tvorby UMPRUM
Tradiční a oblíbený předvánoční prodejní market výrobků studentů a
absolventů UMPRUM.
Změna programu vyhrazena.
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno pondělí – sobota, 10 – 18 h
Vstup zdarma
www.umprum.cz

