     EVIDENCIA UMELECKEJ ČINNOSTI SvF STU - FORMULÁR VÝTVARNÉ UMENIE
 
FORMULÁR   -      EVIDENCIA UMELECKEJ ČINNOSTI
                  pracovníkov  FA STU 


ROK VYKAZOVANIA

Pravidlá evidencie pre VÝTVARNÉ UMENIE: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/vu_220708.pdf

AUTOR /SPOLUAUTOR  umeleckého výstupu                                    (Priezvisko, meno, titul)
(pri prvej evidencii uveďte aj rok narodenia )
%  PODIEL                     autorov  
(spolu 100%)
PRACOVISKO









VÝTVARNÉ UMENIE - predmetom evidencie pre VU je výtvarný návrh (ďalej ako návrh) a realizácia výtvarného diela (ďalej ako realizácia) zverejnené                 na podujatí alebo v inštitúcii.                  
Za návrh - sa považuje zverejnené najmä grafické znázornenie výtvarného nápadu alebo konceptu vrátane súťažných návrhov alebo realizácia prototypu, napr. v prípade nákresov a návrhov budúcej realizácie sochárskeho diela.
Za realizáciu sa sa považuje taký výstup umeleckej činnosti pre VU, ktorý predstavuje zverejnenú finálnu fázu tvorivej činnosti výtvarníka, napr. dokončená socha zverejnená v parku.
DUC Výtvarné umenie - typy diela:

Kresba, maľba

Grafika

Ilustrácia

Fotografia

Socha, plastika, objekt

Intermediálne dielo, inštalácia

Medaila, minca
ZVEREJNENIE  DIELA -  za zverejnenie sa považuje uverejnenie výstupu na podujatí alebo v inštitúcii.
NÁZOV DIELA : 

POPIS DIELA (použitá technika, materiál, rozmery diela v cm, rok vzniku diela) : 


Veľký rozsah (1) uveďte číselný údaj

Stredný rozsah (2) uveďte číselný údaj
Malý rozsah (3) uveďte číselný údaj
Vysvetlenie k rozsahu diela je na druhej strane formulára.
1. Názov PODUJATIA (workshop, konferencia, výstava,  atď.): 


MIESTO KONANIA : 
DÁTUM KONANIA : 
ORGANIZÁTOR : 
2. INŠTITÚCIA (zverejnenie návrhu alebo realizácie v rámci inštitúcie) : 


 DÁTUM ZVEREJNENIA : 
Odkaz na internetový zdroj - uviesť najdôležitejší

Ďalšie doplňujúce údaje - ohlasy v publikáciách indexovaných v databázach, v tlači


KÓD KATEGÓRIE - vyhl. 397/2020 Z. z.* 
PODPIS A DÁTUM  odovzdania podkladov  
*   Kategorizácia výstupov umeleckej činnosti na webstránke KIC SvF :                                                                                                                                      https://www.svf.stuba.sk/kic/umelecka-cinnost/kategorie-umeleckej-cinnosti.html?page_id=8135" https://www.svf.stuba.sk/kic/umelecka-cinnost/kategorie-umeleckej-cinnosti.html?page_id=8135
     Metodika evidencie umeleckej činnosti CREUČ 2022 – spoločné pravidlá:            http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/metodika_creuc_2022_220708.pdf



Dokumentácia v elektronickej forme: 
 
Ako dokumentácia výstupu umeleckej činnosti pre VU sa dodáva fotodokumentácia výstupu umeleckej činnosti a dokumentácia obsahujúca dátum prvého zverejnenia a jednoznačne identifikované autorstvo.

Tieto údaje sa predkladajú najmä v nasledujúcich formách, ak sú dostupné:

 screenshot webovej stránky so zverejnením výstupu umeleckej činnosti,
 fotodokumentácia diela,
 plagát výstavy,
 pozvánka na výstavu,
 katalóg z výstavy,
 objednávka,
 zmluva o vytvorení diela,
 preberací protokol,
 dokumentácia k oceneniam alebo nomináciám na ocenenia,
 dokumentácia ohlasov,
 záväzné písomné vyjadrenie oficiálneho zástupcu zverejňujúcej inštitúcie alebo
   organizátora podujatia k autorstvu a pod.


Vysvetlivky k rozsahu diela: 

Veľký rozsah (1)
kresba, maľba – viac ako 150 cm x 150 cm alebo kolekcia 7 a viac diel, 
	grafika – viac ako 2 m2,
	ilustrácia – kolekcia 7 a viac diel,
	fotografia – 50 cm x 60 cm a viac alebo kolekcia 9 a viac diel,
	socha, plastika, objekt – viac ako 5 m3,
	intermediálne dielo, inštalácia – viac ako 5 m3,
medaila, minca – plaketa

Stredný rozsah (2)
kresba, maľba – 80 cm x 80 cm až 150 cm x 150 cm alebo kolekcia 3 až 6 diel,
	grafika – formát A4 až plocha 2 m2,
	ilustrácia – kolekcia 4 až 6 diel,
	 fotografia – 18 cm x 24 cm a viac (menej ako 50 cm x 60 cm) alebo kolekcia 4 až 8 diel,
	socha, plastika, objekt – 1 m3 až 5 m3,
	intermediálne dielo, inštalácia – 1 m3 až 5 m3,
	medaila, minca – medaila,

Malý rozsah (3)
kresba, maľba – menej ako 80 cm x 80 cm,
	grafika – menej ako formát A4,
	ilustrácia – samostatné dielo alebo kolekcia 2 až 3 diel,
	fotografia – menej ako 18 cm x 24 cm alebo kolekcia 2 až 3 diel,
	socha, plastika, objekt – menej ako 1 m3,
	intermediálne dielo, inštalácia – menej ako 1 m3,
	medaila, minca – minca


