
Andrea Demek: oddělení práce s veřejností, Moravská Galerie v Brně  

 

1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních programů  

do struktury instituce? Vnímáte je jako „nadstandard“, „přidanou  

hodnotu“ nebo „nutnost, bez níž dnes nelze fungovat“?  

Doprovodné a edukační programy vnímám jako přirozenou součást  

nabízených služeb kulturních institucí. Je-li doprovodný program  

v souladu s programem a záběrem instituce, případně reaguje-li na  

aktuální dění ve společnosti svižněji než dlouho dopředu vytvářené  

výstavní plány, může být přínosem a nedílnou součástí aktivit,  

které samotnou instituci formují. Státní galerie a muzea však  

velmi často trpí různými druhy nemocí, které se promítají do  

vztahu k doprovodným programům a jejich funkčnosti. Často bývají  

pouze nutností, bez níž dnes nelze fungovat, často bývají  

nadstandardem. Vnímání důležitosti doprovodných programů uvnitř  

instituce vytváří jejich prostor a rámec, určuje finanční  

prostředky i mentální síly, které se jim věnují.  

 

2.Jak vnímáte status autorů doprovodných a edukačních programů či  

obecně pracovníky lektorských oddělení v muzeích a galeriích? Jaké  

vlastnosti a schopnosti od nich očekáváte?  



Status není nikterak vysoký. Alespoň myslím. Představovala bych si  

tyto pracovníky jako lidi s kombinací produkčních a pedagogických  

schopností spojenou s vysokou dávkou kreativity a odvahy hledat  

nová témata a přístupy a se znalostí současné umělecké scény. U  

větších institucí je důležitou schopností dobrého lektorského  

pracovníka také schopnost pracovat v týmu; v takových případech se  

jednotlivci můžou více specializovat, pokud utvoří funkční celek.  

 

3.Jsou konkrétní výsledky edukační práce pro chod galerijní  

instituce vůbec důležité? Nebo jde o z podstaty „sisyfovskou“  

práci, jejíž dopad není dohledatelný? A je pak akceptovatelné ve  

státních institucích provozovat programy bez návštěvnické odezvy?  

Pro dobře fungující instituci by důležité být měly. I když jak  

dobře posuzovat výsledky edukační práce? Počtem návštěvníků  

programů? To jistě není nejdůležitější parametr, i když jeden  

z mála těch měřitelných. Pokud se budou brát v potaz pouze  

kvantitativní měřítka hodnocení, dostaneme se brzy tam, kde se již  

delší dobu pohybuje náš vzdělávací systém. A to podle mého cesta  

není. Samozřejmě, jde o sisyfovskou práci, jejíž dopad není jasně  

dohledatelný. Ale ten dopad může být zřejmý, pokud na hlavy  



jednotlivých pracovníků-lektorů nedopadne tíha každodennosti. Jde  

stejně jako u pedagogické práce o službu, která se nesmí stát  

formální, přestože je vyčerpávající. Důležité je se nebát  

zprostředkovávat současné umění nejmenším dětem od 3-4 let, tak  

jak jsem to viděla mimo ČR, důležité je se nebát překračovat  

zavedená schémata cílových skupin a formátů edukačních a  

doprovodných programů. Nelze akceptovat stav, kdy návštěvnost  

doprovodných programů je tristní. Je třeba analyzovat situaci a  

proměnit ji tak, aby výsledkem byl funkční rámec reagující na  

aktuální potřeby veřejnosti, bez toho, abychom se dostali  

k populistickým akcím nevalné kvality nebo pouze k velmi odborným  

akcím na vysoké úrovni přístupným pouze hrstce odborníků a  

sympatizantů umění. Výsledkem by měla být oscilace mezi těmito  

póly. Výsledkem by měl být autentický živoucí a citlivý organismus  

reagující na aktuální podněty.  

 

4.Jaké způsoby získávání návštěvníků a veřejnosti v rámci  

doprovodných programů vás v posledních letech zaujaly a proč? Jaké  

formáty doprovodných a edukačních programů preferujete, jaké  

nedoporučujete a proč?  



Nezaregistrovala jsem žádný specifický způsob získávání  

návštěvníků, který by mne více zaujal. Osobně preferuji přednášky,  

diskuze a prezentace, které mi mohou přinést hlubší vhled do  

problematiky a nové pohledy. Vnímám jako důležité i  

interaktivnější přístupy programů – workshopy a dílny, které  

návštěvníka více aktivizují.  

Nenapadá mě formát doprovodných a edukačních programů, který bych  

a priori zamítala, nedoporučovala. Problém není ani tak v tématech  

(CO?), ale spíše ve způsobech uchopení (JAK?).  

 


