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Obdobie štúdia 
predmetu: 
4. sem. 
LS 2019/2020

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Prezenčne:  
Seminár, prednáška, diskusia, návšteva výstavy 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín 
Týždenný:   3 hodiny   (2P, 1X) 

Počet 
kreditov: 3

Podmieňujúce predmety: Dejiny umenia I., II. 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 
Študent bude hodnotený priebežne počas semestra za aktivitu na diskusii počas seminárov. 
Študent vypracuje písomnú prácu na vybranú tému s povinnou prezentáciou a diskusiou.  
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná samostatná práca na 
eseji s konzultáciami 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): záverečná písomná práca 
prezentovaná na seminári

Cieľ predmetu: 
Študent po absolvovaní predmetu: 
-pozná spoločensko-politické a kultúrno-historické súvislosti 
umeleckého vývoja v krajinách Strednej Európy a býv. Sovietskeho bloku 
- bude mať prehľad o dianí na scéne súčasného vizuálneho umenia a architektúry 
v stredoeurópskom regióne, najmä v krajinách Vyšehradskej štvorky 
- Osobitá pozornosť je venovaná slovenským tvorcom a umeleckým prúdom



Výučba denných študentov všetkých študijných programov v letnom semestri 2019/2020 sa 
bude realizovať prezenčne formou prednášok, seminárov s diskusiou a návštevy aktuálnej 
výstavy relevantnej s témou predmetu. 
Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných 
dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením. 

Témy jednotlivých stretnutí:  
1. Existuje stredná Európa? Identita regiónu - geografické a mentálne vymedzenie 

pojmu.  
2. Umenie strednej Európy – historické kontexty a vymedzenie pojmu 
3. Periodizácia stredoeurópskeho umenia v 20.storočí, 

odlišnosť spoločenských kontextov, výtvarné umenie tzv. východného bloku. 
Centrum a periféria v Európe v historickej perspektíve.  

4. Reflexie a interpretácie stredo-východoeurópskeho umenia 2.polovice 20.storočia na 
Západe 

5. Reflexie a interpretácie stredo – východoeurópskeho umenia 2.polovice 20. storočia 
na Východe  

6. Stredoeurópsky inštitucionálny svet umenia. Prezentácia a interpretácie stredo-
východoeurópskeho umenia. Kreatívne, výstavné aktivity, projekty 
v stredoeurópskom priestore. 

7. Modernistické a konceptuálne stratégie stredoeurópskeho umenia. Neoficiálna 
výtvarná scéna 70.-80.roky.  

8. Solitérne osobnosti stredoeurópskeho a východoeurópskeho výtvarného umenia. 
9. Slovenské výtvarné umenie od II. svetovej vojny do roku 1989. Neoficiálna 

slovenská výtvarná scéna 70. -  80.rokov 20.storočia.  
10. Súčasné vizuálne umenie stredoeurópskeho regiónu na pozadí globalizovaného sveta 

a informačnej spoločnosti 
11. Významné osobnosti a protagonisti  
12. Súčasná umelecká scéna a solitérne osobnosti slovenského vizuálneho umenia.  
13. Záverečný seminár 
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