
Fakulta umění a designu  
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem Vás zvou na workshop

Identita autora v díle a postavení umělce v současném 
vizuálním umění
Základní otázkou workshopu bude postavení autora umělce na poli současného 
vizuálního umění, jeho subjektivita a identita v díle a zda jsou procesní mechanismy 
v současném vizuálním umění, které v minulosti iniciovaly debatu nad významem 
autora plně legitimizované. 

JAN LESÁK:
NYC 15/1–28/2 2013
 — 
Jan Lesák je doktorandem na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, obor 
Vizuální komunikace. Jeho výzkum se zaměřuje na problematiku umění jako 
procesu, který neustále zpracovává svou historii.
V rámci svého studia iniciuje workshop s názvem Identita autora v díle a postavení 
umělce v současném vizuálním umění. Ve svém příspěvku bude rekapitulovat 
pobyt z letošního roku v rezidentním centru ISCP/international studio & curatorial 
program NYC.

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2013 ve 13 hodin  
na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro),  
Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

23/05/2013 ve 13 hodin 



Přednáška je součástí cyklu přednášek konaných v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů 
různých součástí UJEP / reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0285.

Corona

Culturae

Filozofická fakulta, Fakulta umění a designu  
a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem Vás zvou na přednášku

VÁCLAV JANOŠČÍK:
Současné umění — Po smrti autora 
a konci umění
 — 
Václav Jánoščík je doktorandem na Katedře dějin umění a estetiky, VŠUP. 
Ve své teoretické práci se mimo jiné zabývá tématem subjektu, subjektivity autora 
a vztahem dějin a přítomností.
Ve své přednášce se Václav Jánoščík navrátí k hlavním iniciátorům myšlenkových 
figur smrti autora Theodoru Adornovi, Rolandu Barthesovi a Michelu Foucaultovi, 
aby se pokusil nastínit praktický rozměr jejich představ formou určitých 
scénářů konce umění a smrti autora doplněné ukázkami konkrétních zejména 
současných umělců.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2013 ve 14.15 hodin  
na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro),  
Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

23/05/2013 v 14.15 hodin 



Přednáška je součástí cyklu přednášek konaných v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů 
různých součástí UJEP / reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0285.

Corona

Culturae

Filozofická fakulta, Fakulta umění a designu  
a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem Vás zvou na přednášku

JAN ZÁLEŠÁK:
Umělec: Posuvný znak
 — 
Jan Zálešák působí na Katedře teorií a dějin umění na FaVU VUT v Brně. Ve své 
poslední vydané publikaci Umění spolupráce se zabývá příčinami obratu ke spolupráci 
mezi umělci, kolektivními formami umělecké praxe a participativními přístupy.
Jeho příspěvek bude koncipován jako přehled rolí, které umělci plní v současném 
galerijním provozu. Identita „umělců“ a „umělkyň“ bude nahlížena jako výsledek 
komplextní sítě vztahů v poli kulturní produkce.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2013 v 15.45 hodin  
na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro),  
Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

23/05/2013 v 15.45 hodin 



Přednáška je součástí cyklu přednášek konaných v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů 
různých součástí UJEP / reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0285.

Corona

Culturae

Filozofická fakulta, Fakulta umění a designu  
a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem Vás zvou na přednášky

JAN LESÁK:
NYC 15/1–28/2 2013 
start: 13.00

VÁCLAV JANOŠČÍK:
Současné umění — Po smrti autora 
a konci umění
start: 14.15

JAN ZÁLEŠÁK:
Umělec: Posuvný znak
start: 15.45

 —
Panelová diskuze
start: 17.00

Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2013 od 13 hodin  
na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro),  
Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

23/05/2013 od 13 hodin 


