PROGRAM
ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR
5. – 11. LISTOPADU 2018
PROHLÍDKA / PŘEDNÁŠKA / VERNISÁŽ /
WORKSHOP / EXKURZE / PANELOVÁ VÝSTAVA

6/11

7/11

7/11

PROHLÍDKA
PRAŽSKÉHO
PRACOVIŠTĚ ÚDU

FEDORA
PARKMANN:
MEZINÁRODNÍ
TRANSFERY
ČESKOSLOVENSKÉ
MEZIVÁLEČNÉ
FOTOGRAFIE

(NE)SBÍRKY
FOTOGRAFIÍ

AV ČR
OD 10 A 14 HODIN
Poslechněte si, čím se
Ústav dějin umění AV ČR
aktuálně zabývá. Nahlédněte do zákulisí našeho
fotoateliéru nebo restaurátorkám pod ruce v restaurátorském ateliéru. Prohlédněte si knihovnu, která
čítá téměř 80 000 svazků
zaměřených na dějiny, teorii a metodologii umění.
Oddělení dokumentace
a fototéka si pro vás připraví ukázky zajímavostí
z našich fondů a sbírek.
Po celý den bude možnost
zakoupit knihy z našeho
nakladatelství Artefactum
se slevou.

(PŘEDNÁŠKA)
OD 16.30
Teorie kulturních transferů
iniciovaná francouzským
sociologem Michelem Espagnem umožňuje odhalit
nový, transnacionální pohled na historii české meziválečné fotografie. Vybízí
totiž ke kritickému přehodnocení materiálních stop,
tj. např. fotomechanických
reprodukcí,
výstavních
katalogů a korespondence
zanechaných cirkulacemi
fotografů, jakož i samotných fotografií a diskurzů
je doprovázejících. Důraz
bude položen na česko-francouzské transfery.

(VERNISÁŽ VÝSTAVY)
OD 18 HODIN
Doslova na každém rohu
se nachází nějaká pozoruhodná fotografická sbírka
skrytá zraku veřejnosti.
Někdy dokonce uniká
i pozornosti samotného
majitele. To byl až donedávna i případ fotografické
sbírky Ústavu dějin umění
AV ČR, jejíž rozsah, potenciál i historický význam
byl rozpoznán před pouhými deseti lety. Výstava
se snaží prostřednictvím
čtyř konkrétních a velmi
odlišných fotografických
archivů upozornit na existenci dalších neméně
pozoruhodných sbírek, ať
už jde o archivy veřejných
institucí, soukromých firem
anebo o krabice od bot
plné rodinných momentek.
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8–9/11

DĚJINY UMĚNÍ TVÁŘÍ
V TVÁŘ: LAPIDÁRIUM
NÁRODNÍHO MUZEA
(EXKURZE)
OD 16 HODIN

KALOTYPIE, NEBO
KOLOTYPIE?
JAK SE VYZNAT
V HISTORICKÝCH
FOTOGRAFICKÝCH
TECHNIKÁCH
(WORKSHOP)
OD 11 DO 18 HODIN

NEVSTUPOVAT!
VYZKOUŠEJTE SI
PRÁCI V TEMNÉ
KOMOŘE
(WORKSHOP)
OD 11 DO 18 HODIN
(8/11)
OD 10 DO 18 HODIN
(9/11)

Ve spolupráci s Národním muzeem představí
pracovníci Ústavu dějin
umění AV ČR vybraná
díla ze sbírek Lapidária
Národního muzea, které
je i v evropském měřítku
unikátní svou „univerzální“
koncepcí. Zaměřuje se na
české kamenosochařství
jako celek a jeho kořeny
sahají až do sklonku 19.
st. V roce 1997 bylo Lapidárium zařazeno mezi 10
nejkrásnějších muzejních
expozic v Evropě. Mezi
exponáty jsou mnohá díla,
která patří mezi nejkvalitnější umělecké projevy
v dějinách českého výtvarného umění vůbec.

Možná jste někdy slyšeli
o daguerrotypii, ale co je
to ambrotypie nebo ferrotypie? Víte, že kalotypie
není to samé jako kolotypie? Jak se od sebe liší
zdánlivě stejné černobílé
fotografie? Přijďte si k nám
prohlédnout
historické
fotografie opravdu zblízka. Pod mikroskopem se
budete moct podívat, jak
se od sebe liší jednotlivé fotografické techniky.
Navíc pokud máte doma
staré fotografie po prarodičích a chcete se o nich
dozvědět více, přineste si
je s sebou.

Jak se vyvolávají fotografie klasickým mokrým
procesem? Jaké vybavení
k tomu potřebujete? Pod
vedením našich fotografů
si můžete v temné komoře vyzkoušet tvorbu tzv.
fotogramu. Svůj vlastní výtvor si pak navíc odnesete
domů!
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ŠLECHTICKÁ
SÍDLA VE STÍNU
PREZIDENTSKÝCH
DEKRETŮ
(PANELOVÁ VÝSTAVA)
OD 10 DO 18 HODIN
Putovní výstava představuje problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti
některých
šlechtických
rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí.
Současně sleduje osudy
historických sídel patřících
těmto rodům ve 20. století
a cestu z nich po konfiskaci převzatého mobiliáře do
různých institucí.

PROHLÍDKY, PŘEDNÁŠKA,
VERNISÁŽ:
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4, Praha 1
detašované pracoviště
oddělení topografie ÚDU AV
ČR
Veveří 97, Brno
WORKSHOPY:
Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1
EXKURZE:
Lapidárium Národního muzea
Výstaviště 422, Praha 7

www.udu.cas.cz
www.www.facebook.com/UDU.AVCR/

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ BRNĚNSKÉHO
PRACOVIŠTĚ ÚDU
AV ČR
OD 9 DO 13 HODIN,
OD 15 DO 17 HODIN
Návštěvníci dne otevřených dveří se seznámí
jak s historií vzniku detašovaného
pracoviště
oddělení topografie ÚDU
AV ČR, tak s jeho současnými projekty, k nimž
patří zejména dokončení
edice Umělecké památky
Moravy a Slezska. Vědečtí
pracovníci se však podílejí
i na jiných výzkumných záměrech a na popularizační
činnosti ústavní i celoakademické. Prohlídka pracoviště je spojená s prezentací a prodejem publikací
nakladatelství Artefactum
a časopisů Umění a Studia
Rudolphina.

