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Tisková zpráva – výstava
„6 plus 4 rovná se…“
21. 10. – 31. 12. 2014
Od 21. 10. do 31. 12. 2014 proběhne ve výstavních prostorách chodby přízemí a víceúčelového sálu Regionálního muzea
v Českém Krumlově výstava prací studentů oboru Užitá fotografie a média Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky
České v Českém Krumlově s názvem „6 plus 4 rovná se…“. Výstava nabízí konfrontační pohled generace studentů na vývoj
a proměnu média fotografie a je postavena na výběru z maturitních prací uplynulých šesti let, tj. od začátku fungování
oboru Užitá fotografie a média. Číslo 4 pak symbolizuje počet ročníků, které obor v současnosti studují.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 24. 10. 2014 v 18:00 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.
Jak rozklíčovat samotný název výstavy? Koncepce je postavena na výběru z maturitních prací uplynulých šesti let. Tedy
„ochutnávka určitého vzorku“ ze všech dosavadních maturit, které od začátku fungování oboru Užitá fotografie a média
proběhly. Číslo 4 pak symbolizuje počet ročníků, které obor v současnosti studují a které si již na první absolventy ani
nemohou pamatovat. Se jmény některých se ale již mohou setkávat na autorských nebo skupinových výstavách, v katalozích,
na www stránkách a profilech fotografických vysokých škol atd.
Za dobu jedné dekády, jak ze součtu vyplývá, prodělala samotná fotografie velký vývoj. Svět analogových médií a výstupů na
jedné straně pomalu ustupuje digitálním a zároveň na straně druhé si buduje své nové pozice. S novými komunikačními médii
se mění i tvář a formy fotografie. A jsou to především mladí lidé (studenti), kteří na tyto progrese nejrychleji reagují.
Výuka na oboru Užitá fotografie a média, jako na jednom ze šesti výtvarných oborů na Střední uměleckoprůmyslové školy sv.
Anežky České, je od samého počátku založena na snaze učit studenty technickým základům a dovednostem a zároveň
nechávat dostatečný prostor pro jejich vlastní vyjádření a realizaci.
Tato instalace může být tedy určitou konfrontací vývoje média fotografie a určité generace studentů.
Koncepce výstavy: MgA. Jan Mahr, SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov
______________________________________________________________________________________________________
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. Tato nejstarší
raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova
Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce
1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí
unikátní keramický model města – největší svého druhu na světě.
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