
Jediná česká platforma věnovaná 
studiu vizuální kultury

Fresh Eye pro školáky
i milovníky filmových projekcí

Fresh Eye vznikl jako projekt skupiny vysokoškolských studen-
tů, kterým na českých školách scházela systematická výuka 
vizuální komunikace a kultury. V září 2011 tedy odstartovali 
fungování platformy uspořádáním prvního diskusního večera, 
na téma vztahu mezi obrazem a textem.

„První přednáškový večer vznikal – tak jak to asi na začátku 
všech projektů bývá – s velkými ambicemi. Pustili jsme se proto 
do jednoho z nejkomplexnějších a teoreticky nejnáročnějších 
témat vizuální kultury Obraz versus text a rovnou pozvali pětici 
přednášejících. Přestože se program vydařil a první Fresh Eye 
publikum i hosté dorazili, rychle jsme se naučili, že formátu 
popularizačních setkání více sluší méně hluboké teorie, kratší 
vstupy, více prostoru pro diskuzi a tři vhledy od tří mluvčích. Od 
té doby se vlastně daného pravidla držíme,“ říká dramaturgy-
ně Fresh Eye Andrea Průchová Hrůzová, která vznik celého 
projektu iniciovala.

Z kroužku několika nadšenců pro studium vizuální kultury 
se brzy stala platforma, jež dnes nabízí i další vzdělávací 
formáty, jakými jsou filmové projekce, filmově-přednáško-
vé večery a workshopy. V rámci diskusních setkání Fresh 
Eye již vystoupili mnozí domácí i zahraniční hosté, mimo jiné 
Nicholas Mirzoeff, Marquard Smith, Krešimir Purgar, Bernd 
Herzogenrath, Karel Císař, David Kořínek, Tereza Stöckelová, 
Kateřina Svatoňová, Pavel Kořínek a mnozí další teoretikové, 
umělci, žurnalisté a kurátoři.

Již od svého vzniku Fresh Eye uveřejňuje video záznamy všech pro-
běhlých přednášek v rozsáhlém video archivu sídlícím na stránkách 
www.fresh-eye.cz, jenž se stal zásadním informačním zdrojem pro 
studenty i další zájemce o vizuální kulturu. Ke každému přednáš-
kovému večeru navíc vybírá odborné a popularizační texty, jejichž 
autory jsou teoretici a vysokoškolští studenti a které jsou publiko-
vány v online knihovně textů věnovaných studiu obrazu.

V roce 2014 platforma zaměřila pozornost také na studenty střed-
ních škol a gymnázií, jimž nyní Fresh Eye nabízí dva vzdělávací 
interaktivní workshopy – Fotka, reklama, manipulace a Násilí a 
multikulturalismus. Ty mají žáky a studenty uvést do problematiky 
manipulace fotografií, pomoci jim pochopit základní rozbor význa-
motvorných prvků reklamních sdělení a kriticky reflektovat feno-
mén zobrazování násilí v médiích a populární kultuře.

http://fresh-eye.cz/archiv/
http://fresh-eye.cz/pro-skoly/
http://fresh-eye.cz/


Co je za námi? 
Desítky přednášek, stovky hostů, tisíce diváků

Ve snaze oslovovat tématy současné vizuální kultury 
co nejširší publikum Fresh Eye v září 2018 poprvé spojil 
síly s informačním portálem ArtMap a cyklem Doku-
mentární pondělí kina Světozor a ve velkém sále kina 
Světozor společně uvedly snímek Beuys pojednávající 
o německém výtvarném umělci Josephu Beuysovi. Plat-
forma tím odstartovala sérii projekcí nazvanou Kulturní 
války, v jejímž rámci uvádí filmové portréty význačných 
osobností a hnutí, které zásadně definovaly či definují 
podobu dnešní vizuální kultury. V rámci série tak již di-
váci měli možnost shlédnout mimo jiné snímky o uměl-
kyních Yayoi Kusamě a VALIE EXPORT či o historičce 
vědy a bioložce Donně Haraway. Samotným projekcím 
předchází performativní úvody českých umělců a uměl-
kyň, např. Davida Helána, Veroniky Šrek Bromové nebo 
Lenky Klodové.

Nejnovějším projektem Fresh Eye je pravidelný měsíční 
informační newsletter Buďte v obraze, jehož vydávání 
platforma zahájila v dubnu 2019. Newsletter zájemcům 
přináší informace o budoucích přednáškách, nově vy-
daných českých i zahraničních publikacích, konferenč-
ních pozvánkách a výzvách a dalších událostech ze 
světa vizuální kultury, čímž pomáhá propojovat široce 
rozptýlené pole zájmu o mezioborové studium obrazů.

Platforma Fresh Eye se navíc podílí na překladech klíčových vizu-
álně-teoretických publikací. Doposud spolupracovala na českých 
verzích knih Způsoby vidění Johna Bergera (Labyrint, 2016), Teorie 
obrazu W. J. T. Mitchella (Karolinum, 2017) a Jak vidět svět Nicholase 
Mirzoeffa (ArtMap, 2018).

http://fresh-eye.cz/informacni-servis/


Mezi lety 2014 a 2017 Fresh Eye pravidelně uzavíral akademic-
ký rok pořádáním vysokoškolské soutěže Jeden pohled nestačí. 
Během tří ročníků jejího konání obdržela platforma na šedesát 
bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se 
ke studiu obrazu a současné vizuální kultury. Ty nejkvalitnější se 
staly součástí Fresh Eye online knihovny textů a vybraní auto-
ři navíc dostali možnost prezentovat své práce osobně v rámci 
přednáškového večera. V roce 2017 pak platforma na pořádání 
soutěže navázala celorepublikovou mezioborovou konferencí Na 
viděnou zaměřenou nejen na studentské, ale také na profesionál-
ní projekty zabývající se studiem vizuality z nejrozmanitějších per-
spektiv – antropologie, dějin umění, mediálních studií, architektury, 
filmových studií či sociologie. Ústředním bodem tří ročníků konfe-
rence (2017–2019) se staly přednášky významných zahraničních 
hostů: šéfredaktora Journal of Visual Culture Marquarda Smithe, 
zakladatele Centre for Visual Studies Krešimira Purgara, ředitele 
Visual Studies Workshop Tatea Shawa a kurátorky vzdělávacích 
programů v galerii Nottingham Contemporary Caroliny Rito. 

Během svého působení platforma Fresh Eye uspořádala desítky 
přednášek, přivítala stovky hostů, zaujala tisíce diváků, navázala 
mnohá zahraniční partnerství a v tuzemském prostředí si získala 
zásadní postavení v oblasti studia vizuální kultury. V jádru však 
stále zůstává tím, čím byla od počátku: iniciativou skupinky nad-
šenců.
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