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1. Súčasné umenie
A. Charakterizujte pojem súčasné umenie.
B. V akom časovom horizonte hovoríme o súčasnom umení?
C. Vymenujte s akými prívlastkami sa v súvislosti s pomenovaním súčasného umenia
v dejinách umenia a teórii stretávame a vysvetlite ich špecifiká.
2. Súčasná architektúra
A. Charakterizujte hlavné tendencie v súčasnej svetovej architektúre
B. Charakterizujte hlavné tendencie v súčasnej slovenskej architektúre
3. Médiá v súčasnom umení
A. Charakterizujte pojem médium.
B. Charakterizujte pojmy nové médium, intermédium, hypermédium, multimédium,
postmédium a uveďte konkrétne príklady z umenia.
C. Popíšte hlavné znaky výtvarného umenia v postmediálnej dobe.
4. Súčasná maľba
A. Vysvetlite kedy a prečo bol v dejinách umenia ohlasovaný koniec maľby.
B. Popíšte zmeny, ktoré vo vývoji maľby vyvolal nástup nových médií.
C. Ozrejmite terminologický paradox „konceptuálna maľba“ a vysvetlite tento prístup
na konkrétnych príkladoch zo súčasného umenia.
5. Súčasná fotografia
A. Vysvetlite pojem technický obraz a ozrejmite jeho špecifiká.
B. Vysvetlite rozdiel medzi fotografiou a postfotografiou.
C. Vysvetlite rozdiel medzi pojmami digitálny obraz a virtuálny obraz a uveďte
príklady zo súčasného umenia.
6. Súčasná socha
A. Vymenujte osobnosti súčasného britského sochárstva a stručne charakterizujte ich
tvorbu.
B. Vymenujte osobnosti súčasného sochárstva u nás a stručne charakterizujte ich
tvorbu.
7. Dekadencia
A. Charakterizujte pojem dekadencie v súvislosti s dejinami umenia.
B. Popíšte dekadentný štýl.
C. Popíšte hlavné tematické okruhy dekadencie v súčasnom umení a uveďte príklady.
8. Smrť autora
A. Vysvetlite oslabovanie konceptu autora podľa Rolanda Barthesa a uveďte text do
súvislosti s dokumentárnym obratom a obratom k spolupráci.
9. Dokumentárny obrat
A. Charakterizujte tzv. inštitucionálnu kritiku, uveďte obdobie a dôvody jej nástupu
a uveďte príklady z umenia.
B. Popíšte postupy, stratégie a formy dokumentarizmu vo výtvarnom umení a uveďte
príklady.
C. Aký význam v dokumentárnom obrate môže zohrávať archív? Uveďte príklady
využitia archívu v umení.

10. Obrat k spolupráci
A. Vysvetlite pojmy interaktivita, participácia a kolektivita a uveďte príklady z
umenia.
B. Charakterizujte participatívne umenie.
C. Aké zmeny v prevádzke umenia (nové inštitucionálne rámce) patria medzi
spúšťacie mechanizmy tzv. obratu k spolupráci v súčasnom umení?
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