Cena Exit 2015
Výstava finalistů 7. ročníku soutěže pro student českýh a slovenskýh v sokýh
umělehkýh škol
Pavla Dundálková, František Fekete, Romana Horáková, Mih aela Hrabová,
Katarína Karafová, Markéta Oplištilová, Lenka Roh ovanská, Martina Smutná,
Markéta Sou radová, Jiří Žák
Termín výstav : 9. září – 14. října 2015
Slavnostní heremoniál spojený s v lášením vítěze a představením katalogu
probě ne v úterý 29. září od 18 odin v Galerii Emila Fill v Ústí nad Labem.
Výstavu pořádá a organizuje: Fakulta umění a designu Univerzit Jana Evangelist
Purk ně v Ústí nad Labem, Galerie Emila Fill a Lidé výtvarnému umění – výtvarné
umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem
Komisařk soutěže: Eva Mráziková a Anna Vartehká
Vizuál Cen EXIT 2015: Tomáš Trnobranský
Arh itekt výstav : Ing. arh . Tomáš Petermann
Produkhe výstav : Tereza Nováková, Jan C. Löbl, Miroslav C oh lík, Tomáš
Petermann, Jan Vítek
www.gef.hz ; www.armaturka-usti.hz
Cena EXIT 2015 je podpořena vnitřním grantem Fakult umění a designu Univerzit
Jana Evangelist Purk ně v Ústí nad Labem.
Výstavní program Galerie Emila Fill pro rok 2015 je organizován s laskavou
podporou těh to instituhí:
Ministerstvo kultur České republik , Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a
designu Univerzit Jana Evangelist Purk ně v Ústí nad Labem
O Ceně EXIT
Soutěž Cena EXIT je v lašovaná Fakultou umění a designu Univerzit Jana
Evangelist Purk ně v Ústí nad Labem od roku 2003. V rohe 2015 je realizován již
její 7. ročník. Cena EXIT má h arakter bienále a je otevřena pro student českýh a
slovenskýh v sokýh umělehkýh škol. Hlavní ambihí Cen EXIT je spoluv tvářet
aktivní prostředí na akademihké půdě těh to instituhí a motivovat student
k realizahím vlastníh výtvarnýh projektů. Finálním záměrem je možnost realizahe
projektů finalistů v prestižní výstavní instituhi Galerie Emila Fill v Ústí nad Labem a

udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíh Kč. Součástí hen je i termín
samostatné autorské výstav v rohe 2016 v Galerii Kostka, MeetFahtor Pra a.
Cílem soutěže je pravidelné monitorování kvalit příprav studentů v sokýh
umělehkýh škol, tendenhí a priorit souvisejíhíh bezprostředně s pedagogihkým
působením na dané škole. V aktuálním ročníku b lo při lášenýh 62 českýh a
slovenskýh projektů, ze kterýh komise v brala pro společnou výstavu 10
finalistů. Ta se uskuteční v termínu od 9. září do 14. října 2015 v Galerii Emila Fill v
Ústí nad Labem.
Dru é zasedání komise, na němž bude zvolen vítěz Cen EXIT 2015, probě ne
před slavnostním v lášením vítěze dne 29. září 2015. V rámhi závěrečné pře lídk
se finalisté musí v rovnat s konkrétním galerijním prostorem, musí komunikovat
navzájem a spoluprahovat. Takto nastavené podmínk soutěže a realizahe
společné výstav zdůrazňují prinhip dialogu a vzájemné tvůrčí konfrontahe.
V tváří se tak živá a různorodá platforma umělehké o vzdělávání, informujíhí o
aktuálníh tendenhíh , pedagogihkém působení a formálníh i obsa ovýh
prioritáh na českýh a slovenskýh v sokýh umělehkýh školáh .
Odborná komise Ceny EXIT 2015 zasedala v tomto složení:
Pavlína Fih ta Čierna, vizuální umělk ně, SR
Tomáš Knofíček, Fakulta umění Ostravské univerzit v Ostravě, ČR
Milan Mikuláštík, vizuální uměleh a kurátor Galerie NTK Pra a, ČR
Helena Musilová, Museum Kampa v Praze, ČR
Miroslav Nihz, Fakulta výtvarnýh umení Akadémie umení v Banskej B strihi, SR
Terezie Petišková, Dům umění města Brna, ČR
Matěj Smetana, V soká škola výtvarnýh umení v Bratislave, ČR
Jan Stolín, Fakulta umění a arh itektur Teh nihké univerzit v Liberhi, ČR
Dušan Zá oranský, Akademie výtvarnýh umění v Praze, ČR/SR

