POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA KUNSTHISTERIK V
ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21
Glede na epidemiološke razmere v študijskem letu 2020/21 je bilo delovanje društva precej
okrnjeno. Zaradi slabih razmer, zaprtja fakultete in ponovne uvedbe predavanj preko spleta že
v sredini oktobra, sta bila že tradicionalna ekskurzija v Benetke in ogled tamkajšnjega Bienala
odpovedana. Prvi projekt je tako predstavljala kreacija in izdelava novih društvenih izkaznic,
ki jih je oblikovala naša študentka in članica, Klara Pogačar. Celoten proces se je, predvsem
zaradi logističnih omejitev, zavlekel do začetka januarja. Ker je bila fakulteta zaprta se je
letošnja božična čajanka, ki jo soorganiziramo s študenti tutorji, premaknila v spletno okolje.
Naši predragi profesorji pa so namesto fizičnih voščilnic, prejeli skupno, internetno voščilo, ki
ga je izoblikoval Gal Gubanc. Po praznikih in kratkem premoru tekom izpitnega obdobja je
društvo s projekti nadaljevalo marca. Več društvenih članov je v okviru projekta Artkusije
organiziralo in izvedlo tri spletna srečanja (11. 3., 25. 3., 15. 4.) s priznanimi strokovnjaki, s
katerimi so se pogovarjali o različnih, a aktualnih in za naše področje relevantnih tematikah.
Posnetki so dostopni na društveni Facebook strani. Sočasno je stekel projekt društvenih
puloverjev, ki ga je vodila članica Eva Bartol. Na natečaju za motiv puloverjev je bil izbran tisti
Klare Pogačar. Čeprav so bili puloverji izdelani že v juniju, so jih zaradi epidemioloških
razlogov in zaprtju fakultete člani prejeli na Občnem zboru v začetku oktobra 2021. Kot zadnja
je bila med 1. in 3. oktobrom izvedena ekskurzija v Benetke, po katerih nas je popeljal red. prof.
dr. Matej Klemenčič, skupaj z ogledom Bienala, katerega slovenski paviljon nam je predstavila
asist. Dr. Martina Malešič. Za nami je težko in naporno leto, ki je močno omejevalo normalno
delovanje društva. Upamo, da nam bodo prihodnji meseci bolj naklonjeni.
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