
Vnímání soudobého českého výtvarného dění v kontextu 
německy mluvících zemí.

Diference kulturní identity v oblasti zprostředkování soudobého 
výtvarného umění. 



 Úvod.
 Východiska vnímání umělecké tvorby z pohledu identity.
 Česko německé vztahy a jejich odraz ve výtvarném vyjadřování.
 Česko rakouské vztahy a jejich odraz ve výtvarném vyjadřování.
 Projekty kulturní spolupráce ve výstavní oblasti.
 Výstavní činnost českých center /Obraz, nebo karikatura současného 

umění?/.
 Zprostředkování výtvarného umění s ohledem na multikulturnost.
 Identita v oblasti vnímání soudobého umění.
 Případová studie.
 Výsledky průzkumu.
 Výstupy průzkumu ověřené v praxi.
 Prezentace s pedagogickou příručkou.
 Pracovní listy.
 Závěr.



Cílem disertační práce je: 
 Zmapování prezentace současné české tvorby v německy mluvících zemích s 

ohledem na problematiku identity
 Vytvoření výstupního materiálu 
Centrální otázka případové studie: 
 Existuje shoda v interpretaci uměleckého vyjádření v odlišném 

kulturněhistorickém kontextu?
 Mluví výrazový prostředek současné obraznosti univerzálním jazykem?
 Hraje regionální identita ve vizuální tvorbě vůbec nějakou roli?
 Jaké jsou alternativy interpretace a zprostředkování umění?
V jednotlivých kapitolách si kladu otázky: 
 Kde je umění prezentováno?
 Jak je prezentováno a zprostředkováváno?
 Jak je vnímáno tvůrcem, divákem?
 Jak pracovat s prezentací soudobého umění ve výuce?



Jednotlivé kroky:
 Empirický průzkum – zmapování výstavních projektů v Německy mluvících 

zemích 
 Řízené rozhovory s umělci, případová studie
 Prezentace s diskusí ve školách /Gymnasium Nordenham/
 Výstupní materiál využitelný pro další koncepci – prezentace, multikulturní 

reflexe českého výtvarného dění s učitelskou příručkou
 Ověření ve výuce /PORG/



DIFERENCE KULTURNÍ IDENTITY V OBLASTI 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SOUDOBÉHO VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ. 
 Transkulturní remix 
 Diverzita vnímání a umělecké tvorby
 Rozdíly interpretace a jejich využití /podněty pro výuku/
 Citlivé vyvážení rozdílů ve výtvarné pedagogice
 Tematizování interkulturních rozdílů ve výtvarné pedagogice
 Participace ve výtvarné pedagogice /kooperativní x participativní výtvarná 

pedagogika/
 Rozeznání univerzálních oblastí vizuality
 Analogové a digitální obrazové produkce a globalizované struktury
 Využití potenciálu nových, globalizovaných, hybridních i cizích obrazových 

forem  
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