KRAJINA V POZORU / LANDSCAPE AT ATTENTION
Mezinárodní mezioborová konference
Datum konání: 19. října 2016
Místo konání: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pořádá mezioborovou konferenci s názvem Krajina
v pozoru, která je součástí výstavy Epifanie – Na pomezí samoty pořádané v Domě umění Ústí nad Labem.
Konference a výstava volně navazují na mezinárodní projekt Frontiers of Solitude pořádaný Galerií Školská
28 v Praze, který uměleckými prostředky mapoval problematiku propojenosti postindustriálních společností
a přírodního prostoru Islandu, Norska a České republiky. Ohniskem témat konference je pro nás region
severozápadních Čech s jeho specifickou latentní problematikou exploatace krajinného a přírodního
bohatství, která se odráží nejen ve stavu životního prostředí, ale zejména i v sociokulturním vývoji
společnosti. Přetrvávající dopady politicko-ekonomických preferencí ve způsobu nakládání s krajinným a
kulturním potenciálem kraje spolu s historickým kontextem ztráty jeho původních obyvatel jsou dosud
patrny ve všech sférách společenského života.
Programová témata konference tak reflektují vazby mezi ekonomickou, biopolitickou, kulturní a etickou
problematikou a jejich vliv na směřování rozvoje regionu, který zároveň sleduje v širším
kontextu mezinárodních zkušeností. Je tak otevřen prostor pro příspěvky z různých vědních oblastí
zabývajících environmentálními otázkami a příspěvky z oblasti současného umění, umělecké reflexe a
kurátorských přístupů.
První blok:
Proměny krajiny na konci 20. a na začátku 21. století a jejich dopady na společnost
Pozornost ke vztahu krajiny a společnosti v přírodních a společenských vědách
Druhý blok:
Proměny umění a krajiny v epoše antropocénu
Reflexe změn současné krajiny v umělecké tvorbě a výstavních aktivitách kurátorů
Z vybraných příspěvků bude připravena autorská monografie vydaná na Fakultě umění a designu UJEP
v Ústí nad Labem.

Abstrakty příspěvků, prosím, zasílejte do 10. 9. 2016 na e-mail: adela.machova@ujep.cz.
Časový rámec jednotlivých příspěvků v rámci konference činí 25 minut.

Konference je součástí doprovodného programu k výstavě Epifanie – Na pomezí samoty, která se koná od 8. 9. do 21.
10. 2016 v Domě umění Ústí nad Labem (www.duul.cz, fud.ujep.cz).

