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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“?  

Domnívám se, že otázku edukace v té či oné podobě řeší 

snad každá instituce, která se v současné době věnuje 

prezentaci umění. Na teoretické i praktické rovině je 

toto téma již delší dobu „ve vzduchu“ a je těžké ho zcela 

ignorovat, už jen proto, že požadavky na rozšíření 

vzdělávací složky instituce nebo tzv. rozvoj publika 

(audience development) a začleňování různých 

znevýhodněných skupin návštěvníků do provozu uměleckých 

institucí se přinejmenším v evropském kontextu stále 

výrazněji stávají součástí oficiálně formulovaných 

kulturních politik a na ně navazujících priorit 

grantových dotací. Na teoretické rovině se mluví o tzv. 

edukativním obratu (educational turn) na poli kulturních 

a uměleckých aktivit. Určitý rámec této diskuse utvořila 

publikace Curating and the Educational Turn z roku 2010.1 

Její editoři zdůrazňují, že cílem antologie nebylo 

pokusit se nastavit normativní chápání tohoto termínu, 

ale spíše jej zohlednit z perspektivy řady akademických i 

poněkud volněji formulovaných textů, které se edukativním 

obratem zabývají v mnoha kontextech, ať už co se týče 

školní či akademické praxe, nebo prostředí uměleckého 

provozu, institucí a aktérů, kteří ho spoluutvářejí. V 

                                                
1  srov. Paul O'Neil - Mick Wilson eds., Curating and the Educational 
Turn. London: Open Editions / de Appel, 2010. V našem kontextu toto téma 
reflektoval například Jan Zálešák v knize Umění spolupráce, nebo panelová 
diskuse nazvaná „Edukativní obrat v praxi“ moderovaná Vjerou Borozan v rámci 
konference „Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce“, kterou pořádalo 
Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve dnech 21. a 22. května 2013. 
 



úvodu knihy je zmíněna myšlenka tzv. „kuratorializace 

vzdělávání“ (curatorialisation of education), kdy se 

vzdělávací proces stává předmětem či součástí samotné 

kurátorské práce. Je zde ale zdůrazňěna nutnost odlišit 

tuto tendenci od zavedených forem muzejní edukace a s ní 

spojené oficiální kulturní pedagogiky (která více 

vyhovuje právě současné rétorice kulturních politik 

založené na myšlenkách kreativních průmyslů, kultury jako 

nástroje zplnomocňujícího marginalizované skupiny 

obyvatel, rozvíjejícího aktivní občanství apod.).  

Tato úvaha je velmi blízká diskusím o tzv. novém 

institucionalismu, kdy se kulturní instituce brání tlakům 

ze strany komercializace či politizace kritickým 

přístupem k vlastním obsahům, jejich internímu nastavení 

a veřejné prezentaci. V podobném duchu hovoří editoři 

antologie o „naléhavosti, se kterou přistupujeme k 

otázkám neinstrumentalizovaných, osvobozujících a 

kritických kulturních praktik, oproti politickému 

kontextu, který stále více ovládá rétorika kultury jako 

služby, produkce vědění (knowledge production), kreativní 

ekonomiky, nemateriální práce a výstupů ze vzdělávání 

(educational outcomes).“ Tato pozice určitého vzdoru je 

spojena s celkovým posunem v chápání náplně a funkce 

kurátorství, kdy strategie vystavování umění stále více 

zahrnují otázky po možnostech jeho zprostředkování. 

Rozličné aktivity na pomezí takto pojatého kurátorství a 

vzdělávacích aktivit mohou být funkčním nástrojem, který 

uvádí do praxe právě zmíněný nesamozřejmý přístup k 

prezentaci uměleckých děl, komunikaci s diváky, vnitřnímu 

nastavení organizace apod., což jsou některé z 

charakteristik tzv. „kritické instituce“. 

Editoři antologie Curating and the Educational Turn dále 

zdůrazňují, že zatímco různé typy doprovodných programů 



jako jsou diskuse, symposia či vzdělávací programy dlouho 

hrály spíše podpůrnou roli pro výstavní činnost, v 

současnosti se dostávají do centra zájmu. To ale podle 

mého názoru opět platí spíše pro zmíněný 

experimentálnější typ kritických institucí, kde se o 

vzdělávání uvažuje ve velmi rozšířeném a rozmanitém slova 

smyslu, oproti tradičně pojaté myšlence doprovodných a 

vzdělávacích programů jako jsou galerijní animace, 

komentované prohlídky, diskuse a dalších programy, které 

ke svým výstavám či dlouhodobým expozicím jako „něco 

navíc“ nabízejí velké instituce. Otázka, jakou roli hrají 

doprovodné a edukační programy v dané instituci, potom 

značně závisí právě na jejím celkovém zaměření a cílech, 

které si vytyčuje. Teoretické rozlišování mezi 

„spektakulárními“ a „sebekritickými“ institucemi je v 

praxi samozřejmě mnohem složitější a konkrétní instituce 

zpravidla nelze tak zjednodušeně polarizovat. Snad nikdo 

ze zástupců předních muzeí umění jako je MoMA či Tate by 

jejich činnost nezařadil do té první škatulky, přestože 

teoretická literatura tak často činí. Na druhou stranu 

instituce, které se považují za ty „kritické“, ve své 

každodenní činnosti čelí mnoha praktickým problémům, 

zpravidla tak či onak spojeným s jejich financováním, 

které je nutí dělat kompromisy. Přesto by bylo možné 

velmi zjednodušeně říct, že existují dva modely zařazení 

těchto programů do struktury instituce. Buď jsou stále 

vnímány spíše jako doprovodné, neboli poněkud druhořadé, 

nebo jsou klíčovou součástí programu dané instituce. V 

prvním případě to bývají klasická edukační oddělení, 

jejichž náplní je většinou zprostředkování výstav či 

sbírek širokému spektru návštěvníků, v druhém případě 

často jde o experimentálnější formy, kde se také v moha 

případech stírá rozdíl mezi kurátorem a edukačním 

pracovníkem. Zatímco první model je charakterističtější 



pro velké, zavedené instituce, vzdělávání jako rozšířený 

pojem zahrnující řadu aktivit na pomezí pedagogiky, 

kurátorství ale také možností daleko méně 

institucionalizované výměny myšlenek a názorů je 

typičtější pro flexibilnější instituce a platformy, méně 

zatížené rozsáhlým byrokratickým aparátem. V našem 

kontextu jsou typickými případy Národní galerie nebo GHMP 

versus instituce jako je právě Tranzit Display. Na druhou 

stranu příklady ze zahraničí ukazují, že „kritickou 

institucí“, která považuje vzdělávání za jeden ze 

základních pilířů svého fungování, se může stát i velké 

muzeum. Jedním z nejčastěji citovaných příkladů je Van 

Abbemuseum v nizozemském Eindhovenu, kde je přezkoumávání 

přístupů k uměleckému artefaktu, prezentaci sbírky, 

zapojení publika apod. zahrnuto do základního vytyčení 

činnosti muzea. V roce 2006 na toto téma muzeum 

uspořádalo dnes již kanonickou výstavu nazvanou 

A.C.A.D.E.M.Y. s podtitulem Learning from the Museum, ke 

které se také v antologii Curating and the Educational 

Turn věnuje text Irita Rogoffa nazvaný Turning, původně 

publikovaný v časopise E-Flux v roce 2008. Tento rozsáhlý 

projekt kromě netradičně pojaté expozice v samotném muzeu 

zahrnoval množství dalších výstav a akcí na mezinárodní 

úrovni (Hamburk, Lonýn, Antwerpy). Ústředním tématem se 

zde stala jednoduchá otázka po významu akademie v dnešní 

společnosti a po tom, co se můžeme naučit v muzeu, vedle 

toho, co se nás samo muzeum snaží naučit. V kontextu této 

výstavy bylo obtížné a v zásadě nežádoucí rozlišovat mezi 

tím, co je expozice a co doprovodný program. 

Zrovnoprávnění a prolnutí kurátorských a edukačních snah 

bylo v tomto případě poměrně exemplární. Pro běžného 

návštěvníka ale podle mého názoru celý projekt přesto 

vyzněl do značné míry „muzeálně“. Už jenom jeho 

přítomnost v typu instituce, který je tradičně spjat s 



mnoha normami, očekáváními, předsudky a omezeními, 

způsobil to, že výstava udržovala poměrně velký odstup 

mezi „exponátem“ (přestože se zde smysl tohoto slova 

značně rozšířil) a divákem. Pokud by podobný projekt 

probíhal v méně formální instituci, mohl by být tento 

odstup, do značné míry způsobený jen zažitými návyky jak 

se chovat v muzeu, možná snáze překonán.  

Jinou otázkou je společenský dosah těchto aktivit. Na 

teoretické rovině můžeme rozlišovat mezi výše nastíněnými 

dvěma modely, kdy je vzdělávací složka doprovodným, nebo 

konstitutivním programem. V praxi nicméně mívají právě 

ony klasické doprovodné a vzdělávací programy dosah často 

nejširší: v Národní galerii nebo Tate Modern jimi prošlo 

neuvěřitelné množství návštěvníků od dětí předškolního 

věku po seniory či různé znevýhodněné skupiny a věřím, že 

ve většině případů tyto programy zintenzivnily, nebo 

dokonce diametrálně změnily zkušenost, kterou daný 

návštěvník mohl mít s prezentovanými artefakty. V tomto 

případě musím oponovat tezi „když to nikoho 

nezajímá“ jako doplnění hlavní otázky této diskuse, 

protože počty zájemců o tyto služby jsou v obou 

kontextech velmi vysoké. Pražská Národní galerie má co se 

týče návštěvnosti škol téměř neustále plno a předpokládám, 

že v Londýně nebo New Yorku bude situace ještě o něco 

optimističtější. Naopak instituce jako je Tranzit Display, 

která se v českém prostředí asi nejvíc blíží pojetí 

nového institucionalismu a edukativního obratu, se sice 

otevírají mnoha formátům vzdělávacích a diskurzivních 

aktivit a přezkoumávají jejich možnosti v rámci celkového 

fungování organizace, podobně jako uvažují o možných 

formátech samotné výstavní praxe, ale na druhé straně 

tato experimentální, intelektuální činnost přirozeně 

přitahuje spíše jádro umělecké scény a přidružených 



akademických oborů, než širší veřejnost. I zde zejména v 

poslední době dochází k určitému rozšiřování, ale co se 

týče množství i diverzity lidí, kteří se stanou součástí 

vzdělávacích a dalších aktivit takového typu instituce, s 

velkými muzei umění tyto údaje samozřejmě nelze srovnávat. 

Nicméně domnívám se, že širší dosah takových aktivit lze 

přesto sledovat, i když nepřímo. To, že na jejich půdě 

podobné diskuse často vznikají, může z dlouhodobého 

hlediska vést k tomu, že svá východiska začnou 

přehodnocovat i kurátoři a edukační pracovníci v předních 

institucích a jejich praxe se bude postupně měnit.         

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? 

Souvisí to s předchozí otázkou - v institucích, které 

chápou doprovodné a edukační programy jako druhořadé, je 

status pracovníků, kteří tyto programy utvářejí, 

přirozeně také podceňovaný. Je to ten nejtradičnější 

model, který se v dnešní době začíná alespoň na základní 

úrovni přezkoumávat a zpochybňovat: kurátor připraví 

výstavu a potom edukačnímu oddělení v lepším případě 

alespoň předá informace, se kterými jeho zaměstnanci dále 

pracují v otázkách zprostředkování výstavy různým cílovým 

skupinám. Na toto téma jsme před třemi lety spolu se 

Silvií Šeborovou připravily jednoduchý e-mailový průzkum, 

kdy jsme zástupcům edukačních oddělení deseti vybraných 

mezinárodně respektovaných muzeí umění 2  zaslaly tyto dvě 

otázky: 

1. Jak je ve Vaší instituci nastavena spolupráce mezi 

                                                
2  Byly to Tate, MoMA, Van Abbe Museum, Bonnefantenmuseum, Staatliche 

Museen zu Berlin, Pinakothek, Guggenheim Museum, MAK, MACBA a Albertina. 



edukačním a kurátorským oddělením? Jak úzce spolu tato 

dvě oddělení spolupracují a jaké jsou hlavní zájmy, které 

sdílejí?  

 

2. Jak byste posoudil/a důležitost edukačního a 

kurátorského oddělení ve Vaší instituci? Jsou vnímány 

jako rovnocenné, nebo je jedno z nich upřednostňováno? 

 

Odpověděli nám přišly od zástupců poloviny z oslovených 

institucí, jmenovitě londýnské Tate, newyorského MoMA, 

barcelonského MACBA, vídeňské Albertiny a amsterdamského 

Rijksmusea. Většina odpovědí v podstatě potvrdila, že 

přestože z administrativního hlediska není jedno oddělení 

nadřazené druhému, i v těchto institucích vzdělávací 

oddělení často přichází na řadu až tehdy, kdy kurátorské 

dokončí svou práci. Zatímco kurátoři určují obsah výstav, 

edukační pracovníci jej „překládají“ do jazyka 

jednotlivých cílových skupin“, uvedla vedoucí edukačního 

oddělení Albertiny. Zástupkyně edukačního oddělení Muzea 

současného umění v Barceloně sice ve své odpovědi zmínila, 

že obě činnosti jsou v této instituci chápány jako 

paralelní a kurátoři i edukační pracovníci na 

jednotlivých projektech od začátku spolupracují, ale 

přesto podotkla, že edukační pracovníci se s kurátory 

setkávají, aby adaptovali jejich koncepce svých projektů 

pro účely vzdělávacích programů. Britská Tate jako 

odpověď bohužel poskytla jen spíše populistický výčet 

vzdělávacích projektů a jejich cílů, který nám odeslalo 

informační oddělení. V tomto textu, který byl evidentně 

používán i pro další účely, bylo uvedeno, že obě oddělení 

jsou pro činnost Tate klíčová a fungují bok po boku. 

Odpověď ale nereflektovala osobní zkušenost konkrétního 

pracovníka, jak tomu bylo v ostatních případech.  



Nizozemské Rijksmuseum v otázkách administrace komunikace 

mezi jednotlivými odděleními podle respondentky pracuje 

velmi demokraticky, každá výstava či projekt má od 

začátku svůj tým, který tvoří jak kurátoři a edukační 

pracovníci, tak zástupci dalších oddělení, včetně 

komunikace, publikací apod. Edukační pracovníci jsou 

zodpovědní za doprovodné a intepretační texty, které 

kurátoři v případě potřeby korigují. Někdy se role 

prohazují, kurátor píše texty a edukační pracovníci mají 

roli editorů. Míra spolupráce mezi kurátorským a 

edukačním oddělením se dle respondentky liší případ od 

případu. I z této výpovědi je ale cítit určitý nadřazený 

status kurátora nad edukátorem: záleží na jeho 

otevřenosti, jak bude komunikace vypadat a zda vidí 

edukační pracovníky jako určitou překážku své práce, nebo 

s nimi spolupracuje velmi úzce, například na struktuře 

samotné výstavy nebo úhlu pohledu, který je návštěvníkům 

předkládán.       

V případě Muzea moderního umění v New Yorku hovoří 

zástupkyně edukačního oddělení, sekce pro akademické 

programy a programy pro dospělé, o postupném zlepšování 

provázanosti a komunikace mezi oběma odděleními. Na 

praktické úrovni zde spolupráce probíhá tak, že se před 

realizací každého velkého výstavního projektu setkají 

zástupci obou oddělení, kurátoři představí téma výstavy a 

edukační pracovníci mají možnost klást otázky. Někteří 

pracovníci edukačního oddělení potom spolupracují s 

kurátory užším způsobem, například na přípravě 

doprovodných textů. Tomu předchází společný brainstorming 

a další schůzky věnované nejefektivnějším způsobům, 

kterými předat důležité informace. K tomu zaměstnankyně 

dodává následující: MoMA byla založena jako vzdělávací 

instituce, ale v praxi byla kurátorská oddělení tradičně 



považována za rozhodující část jejího provozu. Vnitřní 

přístupy se začínají měnit a kurátoři nebo ředitelé se 

naštěstí stále více zajímají o spolupráci s edukačním 

oddělením na inovativních projektech, které zapojují 

rozmanité publikum. Přesto ale většina obsahu, který 

vytváří edukace, vzniká jako odpověď na výstavní program. 

Takže v zásadě tu výstavy řídí edukaci. 

Přestože je ze všech výpovědí zřejmé, že dochází k 

určitým posunům ve vnímání důležitosti edukačních 

oddělení v rámci takto zavedených institucí, kde má 

kurátorská práce delší tradici, z této drobné sondy, 

jejíž výpovědní hodnotu lze zobecňovat jen velmi opatrně, 

pro mne vyplývají dva základní poznatky: 1. způsob, jakým 

obě oddělení v rámci jednotlivých institucí spolupracují 

a komunikují se liší případ od případu a nejpozitivnější 

příklady z úhlu pohledu edukačních pracovníků často 

závisejí na konkrétních, otevřených osobnostech ze strany 

kurátorů. 2. respondenti často hovoří v termínech „my 

versus oni“, tato dikce někdy připomíná spíše určité 

zápasení o právo na informace a jejich zprostředkování, 

než symbiotickou, tvůrčí spolupráci. Jedna z respondentek, 

která si přála zůstat v anonymitě, v tomto duchu uvádí: 

Domnívám se, že v každém muzeu se mezi těmito dvěma 

stranami odehrává přirozené soupeření nebo „zápas“. 

Jejich vyvážení se instituci od instituce může lišit. 

Moje kolegyně na toto téma jednou řekla: „čím větší 

„U“ ve spojení Muzeum Umění, tím je těžší v tomto 

prostoru experimentovat“. A naše muzeum se zabývá 

především Uměním (a historií). To znamená, že estetické 

argumenty (kupříkladu že nechceme počítačovou obrazovku 

vedle malby, protože ruší divákovu estetickou zkušenost) 

většinou převáží. Kurátoři často zvítězí.  

České instituce jsou v mnoha ohledech specifické, ale 



domnívám se, že edukační oddělení příspěvkových 

organizací jako je Národní galerie, Moravská galerie nebo 

Galerie hlavního města Prahy v zásadě řeší podobné 

problémy i výzvy, jako zástupci výše zmíněných organizací. 

Velmi osobité je lektorské oddělení Národní galerie, 

které má v rámci celkového fungování této instituce 

relativně dobrou pozici a v mnoha ohledech lze jeho 

výstupy považovat za inovativnější a progresivnější než 

výstavní program. Limity provozu a programu této 

instituce jako takové činnosti oddělení ale zároveň tvoří 

poměrně jasné mantinely. Zcela jiná je situace relativně 

nově vzniklých lektorských oddělení v nestátních 

organizacích jako je Museum Kampa nebo Centrum současného 

umění DOX. V obou institucích jsem působila v době, kdy 

zde vzdělávací programy teprve začínaly a měly tak velmi 

ambivalentní pozici - tento typ práce umožňoval téměř 

naprostou svobodu při tvorbě obsahů a celkové struktury 

programů, limitovanou „pouze“ nepříliš odpovídajícími 

rozpočty, ale míra informovanosti nebo zapojení 

edukačního pracovníka do procesu příprav samotných výstav 

byla minimální. Přestože je vedení v obou případech 

považovalo za důležitou složku, přinejmenším ve svých 

začátcích byla tato činnost z mého pohledu chápána jako 

méně „odborná“ či zásadní, než činnost kurátorská. V obou 

institucích se tato oddělení již etablovala a našla si 

svůj modus operandi. V případě Centra DOX se zejména 

doprovodné programy pro dospělé dokonce staly jedním z 

klíčových pilířů, který je v současnosti vedením 

považován za obdobně důležitý jako samotný výstavní 

program, ne-li důležitější. Nicméně různé vzdělávací 

programy pro školní skupiny, rodiny s dětmi apod. se z 

mého pohledu stále nacházejí spíše na okraji zájmu. 

Jejich přítomnost (popřípadě počet programů a jejich 

návštěvníků) je vnímána jako podstatná, nicméně o jejich 



obsah ze strany kurátorů či vedení těchto institucí až na 

výjimky zpravidla není velký zájem. 

Možná nejlepší postavení mají „edukátoři“ právě v 

institucích, kde se stírá rozdíl mezi kurátorem a 

edukačním pracovníkem. Pro pojmenování činnosti toho 

druhého ani v mezinárodním kontextu stále neexistuje 

ustálený, jednotný termín, natož co se týče jeho překladu 

do češtiny. To také naznačuje, že je status této pozice 

poněkud nejistý. V Národní galerii se „edukační 

pracovník“ nazývá „kurátorem pro edukační činnost“, což 

jeho pozici částečně „povyšuje“ do kurátorských rovin. Ve 

skutečnosti ale její náplň sestává převážně z 

klasičtějších, přestože zajímavě zvládnutých a v mnoha 

ohledech progresivních doprovodných a vzdělávacích 

programů k výstavám a stálým expozicím. Naopak instituce 

jako je v našem kontextu MeetFactory nebo Futura si 

zpravidla nemohou dovolit specializovaného pracovníka, 

který by se věnoval jen edukaci, a tak se vzdělávací 

aktivity dostávají do pole působnosti kurátora. Opět 

potom záleží spíše na jeho osobnosti a názoru, jestli jim 

bude věnovat svůj čas a přistoupí k nim jako k integrální 

součásti programu, nebo je bude vnímat právě jako ty 

„druhořadé“, doprovodné programy, na které příliš času v 

těchto institucích většinou nezbývá.  

Co se týče schopností a vlastností těchto pracovníků, 

nároky na člověka, který si nebude jen „hrát s dětmi v 

expozici“, ale bude vytvářet jeden z pilířů programu celé 

instituce, jsou zpravidla velmi vysoké, což je v kontextu 

výše zmíněné úvahy a převažujícího podceňování této role 

paradoxní. Měli by to být lidé, kteří se dobře orientují 

v současném umění a jeho historii, zároveň jsou otevřeni 

mnoha jiným oblastem, což jim umožní mezioborové přesahy. 

Dokáží se vcítit do přemýšlení různých cílových skupin, 



často mnohem mladšího nebo staršího věku, než jsou oni 

sami a nabídnout jim program na odpovídající úrovni. Měli 

by ideálně také mít představu o umělecké části těchto 

aktivit, tedy vyznat se v různých postupech, 

technologiích apod. A samozřejmě být inovativní, sledovat 

mezinárodní dění v oboru, neustále se vzdělávat, 

neustrnout na zaběhnuté praxi. Vyznat se alespoň rámcově 

v současném školství a osnovách atd. atd.... Zdá se že 

„edukátor“ v takovém ideálním slova smyslu je bytostně 

podceňovaný nadčlověk. 

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? 

Z výše uvedeného pro mě vyplývá, že se skutečně v 

některých ohledech jedná sisyfovskou práci. „Edukátor“ je 

často vnímaný jako zneuznaný, či nehotový kurátor nebo 

umělec, nebo jednoduše jako někdo, kdo nosí pastelky po 

galerii. Dopad této práce na jednotlivé cílové skupiny 

ale podle mého názoru dohledatelný je a právě práce s 

nimi a okamžitá zpětná vazba je motor, který řadu 

edukačních pracovníků v jejich činnosti pohání. Jinou 

otázkou je, že v rámci zmíněného edukativního obratu je 

možná v současnosti těchto programů - nebo alespoň 

podobných typů, jako jsou animační programy pro školy - 

přemíra a jednotlivé instituce, které je nabízejí si 

zbytečně konkurují.  

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? 



Zajímají mne právě různé experimentální platformy, které 

stírají rozdíl mezi výstavou a doprovodným programem. 

Příkladem může být projekt This Red Door, což je 

iniciativa několika umělců, kteří vytvořili jakýsi 

putovní „ateliér“, jejž vždy hostí jiná instituce. V malé 

galerii v newyorské čtvrti Dumbo například uspořádali asi 

dvouměsíční projekt, během kterého se zde každý večer 

konala nějaká akce, vždy přitahující specifické publikum. 

Od intelektuálněji laděných performance až po vyloženě 

komunitní projekty, večeře, přednášky, hudební vystoupení, 

vyprávění příběhů, pop-up výstavy či instalace apod. 

Umělci tak v podstatě „institucionalizovali“ akce, které 

dříve zcela neformálně organizovali ve svém ateliéru.  

Fandím také projektům a aktivitám, které zohledňují 
místní rozměr a komunity, odehrávají se mimo zavedená 
centra. Praha je zmíněnými animačními programy, 
komentovanými prohlídkami apod. už spíše přehlcená. O to 
více zde musejí edukační pracovníci hledat nové, 
alternativní cesty a ani v takových případech není lehké 
zajistit dostatečnou návštěvnost těchto programů. 
Zajímají mě projekty, které vycházejí z různých místních 
tradic a specifik a dějí se v oblastech, kde je něco 
takového zcela mimořádné. Příkladem může být projekt mé 
bývalé studentky nazvaný Horní Maršov - Otevřené muzeum. 
V rámci Dnů evropského dědictví zde absolventka JAMU již 
třetím rokem uspořádala ve spolupráci se svými přáteli, 
rodinou, místními iniciativami, obyvateli a přizvanými 
umělci několikadenní festival, během kterého 
interaktivními způsoby zpřístupnila jinak veřejnosti 
uzavřené památky a upozornila na jejich nutnou 
rekonstrukci či záchranu. Během festivalu probíhaly různé 
dílny, performance, koncerty a další akce a pro místní se 
stal děním, do kterého se s nadšením zapojí. Kdyby se 
taková akce konala v Praze nebo Brně, pravděpodobně by 
zapadla v množství jí podobných. 


