
“Umenie musí byť krásne, ale to nestačí.” 

Ako môžu kultúrne centrá prispievať k zlepšovaniu 

spoločenskej kohézie, starostlivosti a spravodlivosti?  

Úvod 

Nasledujúca štúdia je sondou do fungovania troch talianskych kultúrnych centier (KC), v ktorých 

som bol na rezidencii od októbra do novembra 2022. Mojim cieľom bolo skúmať, akým 

spôsobom fungujú vzhľadom na ich silné prepojenie na verejný život a lokálnu komunitu. Chcel 

som sa naučiť, či a aké nástroje používajú na zlepšovanie sociálnej inklúzie a starostlivosti, akým 

spôsobom angažujú publikum, podporujú znevýhodnené skupiny spoločnosti a ako spolupracujú 

naprieč rôznymi ekonomickými a politickými sektormi. Participoval som na podujatiach, robil 

polo-štrukturované a neformálne rozhovory s kurátormi a kurátorkami centier, no tiež som sa 

bavil s publikom a inými ľuďmi, ktorí sa okolo centier pohybovali. 

Vo všeobecnosti platí, že navštívené KC sú silne previazané na širšie socio-kultúrne a politické 

dianie v talianskej spoločnosti. To znamená, že ich dramaturgia vychádza z aktuálneho diania, 

alebo má konkrétny cieľ vplývať a meniť lokálnu komunitu. Cieľmi sú prevažne inklúzia 

vylúčených komunít, zvyšovanie solidarity, starostlivosti a kohézie v spoločnosti a zvyšovanie 

participácie naprieč spoločenskými skupinami. Toto zistenie sa netýka len Bologne, ale väčšiny 

nezávislých KC v krajine, ako to potvrdila zástupkyňa sieťovej organizácie Lo Stato dei Luoghi, 

Roberta Franceschinelli. Organizácia je obdobou slovenskej Antény, a teda združuje a sieťuje 



väčšinu nezávislých talianskych KC. Skutočnosť tiež potvrdzuje OECD report, ktorý tvrdí, že 

“za posledné roky si región vytvoril silné zameranie na témy sociálnej starostlivosti (welfare) a 

inklúzie prostredníctvom kultúry” (OECD 2022: 29). 

Nasledujúci text a ostatné zistenia v ňom však nie sú úplne reprezentatívne pre všetky regióny 

Talianska, ale len na mesto Bologna, prípadne na región Emilia-Romagna. Mesto aj región, sú 

špecifické vysokou úrovňou kultúrneho povedomia. Ako píše OECD, región Emilia-Romagna sa 

vyznačuje jednou z najvyšších úrovní participácie na kultúrnych podujatiach v krajine (dáta z 

obdobia pred pandémiou). Región je napríklad na druhom mieste, čo sa týka miery výdavkov 

domácností na kultúru, a to 8% (OECD 2022: 8). Preto je nevyhnutné vnímať nasledujúce 

pozorovania s rezervou vzhľadom na Taliansko ako krajinu. Štúdia vychádza z dvojmesačnej 

rezidencie, počas ktorej som realizoval desať pološtrukturovaných rozhovorov s kurátorkami, 

umelcami a návštevníkmi vybraných centier ako aj s prezidentkou siete talianskych nezávislých 

kultúrnych centier. Zároveň som sa zúčastnil niekoľkých podujatí, ktoré tieto centrá organizovali. 

Cieľom tohto textu je sprístupniť čitateľstvu skúsenosť s fungovaním troch KC, Ateliersi a 

DumBO v Bologni a Amigdala Ovestlab v Modene. V texte identifikujem niekoľko prípadov a 

nástrojov, ktoré dokumentujú spôsob, ako môže KC spolupracovať naprieč inštitúciami, 

sociálnymi skupinami, ako zapájať znevýhodnené osoby a širšiu divácku komunitu do svojho 

fungovania a ako adresovať zlepšovanie sociálnej starostlivosti a kohézie v meste. Tiež uvádzam 

limity a potenciál kultúrnej inštitúcie na zmenu spoločnosti a na možnosti inštitucionálnych či 

legislatívnych zmien. Ambíciou textu nieje predstavenie koherentného balíka nástrojov, ktorý je 

okamžite aplikovateľný na akékoľvek geograficko-kultúrne prostredie. Uvádzam špecifické 

prípady podujatí, udalostí, praxí, vízií a ambíciu navštívených KC, pričom majú slúžiť ako 

priestor pre inšpiráciu a učenie sa. Prínosom tejto štúdie sú nové uvažovania o tom, akú rolu v 

spoločnosti by malo kultúrne centrum mať a akým spôsobom sa môže spolupodieľať na 

formovaní lokálnej komunity a prispievať k spoločenskej starostlivosti, wellbeingu a inklúzii. 



1) Charakteristika centier 

-  Ateliersi 

Je divadelný kolektív a zároveň kultúrne centrum, ktoré samo seba označuje ako “hybrid space”. 

Vzniklo z tradície Teatrino Clandestino, jedného z najlepších talianskych divadiel, ktoré bolo 

dominantné v 80tych a 90tych rokoch. Ateliersi sa začal formovať v roku 2009, keď magistrát 

dal ešte Teatrinu Clandestinu do prenájmu jeden z mestských priestorov, pričom Teatrino im 

prisľúbilo organizáciu umeleckých podujatí. Oficiálne Ateliersi začína v roku 2011, keď sa 

kolektív rozdelil. Zameriavajú sa hlavne na divadlo, performance, vzdelávacie formáty a 

koncerty a sú jedným z najdôležitejších a najetablovanejších alternatívnych kultúrnych 

priestorov v Bologni. Dôležitou súčasťou ich fungovania sú aj umelecké rezidencie a 

participatívne projekty s publikom, čítania, publikovanie a prednášky.  

- Amigdala OvestLab 

Je kultúrne centrum v Modene, ktoré tvorí dvadsať ľudí a ich primárnym záujmom sú dlhodobé 

cyklické umelecké projekty. Tie sa konajú prevažne v participácii s lokálnou komunitou, pričom 

adresujú špecifické lokality a miesta v meste. Ich dominantným festivalom je Periferico Festival. 

Ten sa skladá z výberu podujatí, ktoré sa v centre dejú počas celého predchádzajúceho roka. Na 

tomto festivale pracuje deväť ľudí. Centrum je zamerané prevažne na kultúrou-vedenú umeleckú 

regeneráciu s cieľom oživovať mesto a jeho problematické oblasti.  

- DumBO 

Je kreatívny a kultúrny inkubátor, ktorý postupne vzniká a rastie od roku 2019 v opustených 

priestoroch mestských železníc. Rozloha všetkých priestorov je 40 tisíc m2 a obsahuje niekoľko 

železničných diep a administratívnych budov. Vo všeobecnosti ide o veľké haly, ktoré sú 

primárne určené na hosťovanie obrovských udalostí, konferencií a koncertov. Ďalej sa v priestore 

nachádza administratívna budova, v ktorej sídli hlavný tím DumBO a zároveň freelance kreatívci 

prenajímajúci si pracovné boxy a nakoniec niekoľko menších budov pre rôzne občianske 



združenia a inštitúcie. Spolupráca funguje vo forme nájmov, pričom každý subjekt má vlastnú 

zodpovednosť a program.  

2) Medzi-sektorová spolupráca s inými organizáciami 

Medzi-sektorová spolupráca sa primárne týka tých sektorov spoločnosti, ktoré svojou aktivitou 

prispievajú k zlepšeniu postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín, či k podpore 

solidarity, starostlivosti a rovnosti. Identifikoval som niekoľko oblastí a usporiadal ich 

hierarchicky vzhľadom na mieru intenzity a frekvencie ako s nimi navštívené KC spolupracujú. 

Najviac adresovanými inštitúciami sú stredné a vysoké školy, ich učiteľstvo a študentské spolky, 

prípadne priamo študentstvo, ktoré KC navštevuje. Ďalšou signifikantnou skupinou sú 

neformálne sociálne a susedské spolky a kolektívy či sociálne organizácie. Nasledujú ostatné 

kultúrno-umelecké inštitúcie a siete, medzi ktoré patrí hlavne Lo Stato dei Luoghi a ATER. Lo 

Stato dei Luoghi združuje nezávislé a neziskové kultúrne centrá. ATER je sieťou združujúcou 

hlavne divadelné kolektívy, divadlá a hybridné kultúrne centrá s cieľom zabezpečiť, zaplatiť a 

produkovať distribúciu umeleckých podujatí hlavne v periférnych oblastiach štátu. Ďalšou 

skupinou sú LGBT+ a queer kolektívy, umelci a umelkyne a inštitúcie, pre ktorých sú kultúrne 

inštitúcie nielen bezpečným miestom, ale hlavne priestorom pre vyjadrenie a platformou pre 

ďalšie scitlivovanie publika. Privátny a biznis sektor sú najmenej adresované oblasti a KC s nimi 

takmer vôbec nespolupracujú.  

- Stredné a vysoké školy 

Spolupráca so strednými školami je vo všeobecnosti veľmi organická a náhodná a nepodlieha 

strategickému plánovaniu. Spolupráce závisia skôr od neformálnej dlhodobej komunikácie a 

hlavne vzťahov s pedagogickými zborom. Úspech alebo neúspech vo finále stojí na vôli 

pedagógov a pedagogičiek dedikovať svoj čas a energiu robiť aktivity nad rámec kurikula. Bez 

ohľadu na časovú náročnosť, nestabilitu a absenciu udržateľnosti, sú spolupráce so školami pre 



tieto KC jedny z najdôležitejších a najprínosnejších. Podľa Ateliersi by malo byť divadlo - a 

celkovo umenie a kultúrna produkcia, orientované na stredné školy, lebo je to spôsob ako 

priniesť socio-politické témy do škôl úplne iným spôsobom. “Umenie musí byť krásne, ale to 

nestačí,” povedala Tihana Maravic, kurátorka centra. Preto je ich cieľom robiť čo najviac 

divadelných produkcií - aj desať repríz a viac, v iných miestach a na periférií. Táto spolupráca je 

uľahčená skutočnosťou, že veľa stredných škôl má záujem o umelecké predstavenia ako aj o 

umelecké workshopy, ktoré sú bežnou súčasťou stredoškolského kurikula (filmové, divadelné, 

literárne, atď workshopy).  

 
Predstavenie pre stredné školy, Italo Calvino: The Path to the Nest of Spiders. 

Spolupráce však nie sú viazané len na humanitne orientované školy a katedry, napríklad KC 

Amigdala najvýraznejšie spolupracuje s miestnou športovou strednou školou, ktorej športoviská 

potom môžu využívať na performance a iné podujatia. Dokonca škola samotná navrhuje KC, ako 

by sa dali využiť napríklad bežecké dráhy na umelecké podujatia. Amigdala ďalej výrazne 

spolupracuje s ostatnými miestnymi školami v snahe realizovať svoj program v ich priestoroch a 

vychádzať von z priestorov svojho KC.  



 
Čítačka, ktorá je výsledkom podujatia, ktorá prebehla v spolupráci so strednými školami. Študenstvo si malo vybrať úryvky z 

knihy, ktoré chceli, aby ostali zachované pre nešpecifikovanú dystopickú budúcnosť. Záznamy z čítania sú rozmiestnené v meste, 

verejnosť si ich môže vypočuť cez QR kód. Súčasťou bol aj workshop a diskusia, ktoré riešili stav vzdelávania na stredných 

školách v Modene. 



- Neformálne sociálne a susedské spolky a kolektívy 

Ateliersi pri tvorbe divadelných hier vychádza priamo z problematických fenoménov 

sociopolitickej reality. Preto často automaticky spolupracuje s neumeleckými inštitúciami a 

kolektívmi. Príkladom môže byť hra, ktorá sa týka utečeneckej krízy a chudoby, čím sa 

prirodzene dostali do spolupráce so sociálnymi inštitúciami. Ďalším príkladom sú Rómske 

spolky a organizácie, spolupráca s ktorými bola výsledkom produkcie divadelnej hry s 

Macedónskou rómskou minoritou. Ďalšími príkladmi sú sociálne inštitúcie, mládežnícke centrá a 

centrá sociálneho bývania, s ktorými pracuje Amigdala. Cieľom je dlhodobá podpora sociálnej 

kohézie a sprístupňovanie umenia a kultúry ľuďom bez prístupu, času alebo peňazí k umeniu, 

pričom tieto spolupráce majú dlhodobý - viacročný charakter.  

 
Mládežnícke centrum Happen, ktoré bolo dočasným festivalovým priestorom v Modene. 



 
Centrum sociálneho bývania, v ktorom sa usporiadavali podujatia 

Amigdala ďalej kolaboruje aj s Červeným krížom, preto môžu využívať aj ich priestory počas 

festivalu. Mnohé z týchto spoluprác sú založené nielen na vzájomnej dôvere, ale aj technickej 

kompetencii. Nielen Amigdala, ale aj DumBO museli presvedčiť spolupracujúce subjekty, že 

vedia bezpečne technicky zabezpečiť svoje podujatia. Aj vďaka tomu sa Amigdale podarilo 

niektoré z podujatí umiestniť do priestorov vlakovej stanice (zvuková performance) alebo 

rezidenčného sociálneho centra (zvuková inštalácia). 



 

 
Zvuková inštalácia v meste Modena a v železničnom podchode a pri stanici. Súčasťou festivalu bolo viacero podobných 

prechádzok s cieľom absorbovať celú mestskú verejnosť do diania podujatia. Zvuková prechádzka aktivizovala konkrétne 

problematické miesta a stimulovala verejnosť k ich uvedomeniu si. 



Dôležitou sieťou, ktorá je príkladom medzisektorovej spolupráce je Lo stato dei Luoghi. Tá 

združuje výhradne s non-profit nezávislé kultúrne centrá, ktorých veľká časť programu je 

zameraná na sociálne témy, podporu kohézie, inklúzie, solidarity a rovnosti. For-profit 

organizácie a kreatívny priemysel odmietajú. Kultúrne centrum je v ich ponímaní organizácia, 

ktorá organizuje kultúrno-umeleckú koprodukciu, funguje s lokálnym zameraním, v lokálnom 

kontexte a v interakcii s miestnou komunitou. Ďalej podporuje sociálnu kohéziu a cultural-led 

urbánnu regeneráciu opustených budov. Jednou zo základných úloh siete Lo stato dei Luoghi je 

tiež vytvorenie medzi-odborovej spolupráce naprieč širokým spektrom organizácií, ktoré sa 

zameriavajú na vzdelávanie, sociálnu pomoc a sociálnu starostlivosť, pro-sociálne think-tanky a 

pro-sociálne kultúrne centrá. Kreatívny inkubátor DumBO spolupracuje len v rámci organizácií, 

ktoré u nich sídlia a ktoré podporujú. Jedna z organizácií - Fondazione Innovazione Urbana, je 

čiastočne mestskou agentúrou, zameranou na sociálne-inovatívne a susedsko-komunitné 

projekty. Výsledkom spolupráce je hosťovanie niektorých produkcií agentúry a podujatí za 

zvýhodnených podmienok, ktoré sú tak súčasťou nepriamej podpory mesta voči DumBO.  

 
Jeden z priestorov DumBO. 



- Kultúrno-kreatívne a umelecké siete 

Do tejto kategórie spadajú sieť ATER foundation (Associazione Teatri Emilia-Romagna) a Lo 

Stato dei Luoghi. ATER je umelecká nadácia, ktorej cieľom je diseminovať a cirkulovať 

umeleckú produkciu (divadlo, hudba, kino, literatúra, audiovizuálne umenie) v regióne Emilia-

Romagna. ATER je výsledkom silnej umeleckej a hlavne divadelnej tradície v regióne a aktuálne 

fungujú na princípe priestorového rozširovania ponuky a frekvencie hrania. Nadácia podľa 

svojich slov a stanov pomáha malým a periférnym mestám a inštitúciám, aby sa v nich 

realizovali umelecké produkcie a zároveň pomáha etablovaným umeleckým kolektívom tieto 

produkcie distribuovať. 

Ako ďalej píšu stanovy, úlohou ATER je 1) propagácia a podpora rozširovania jednotlivých 

umeleckých produkcií mimo centrálne veľké mestá, 2) komunikácia a manažment produkcie, 3) 

technická a administratívna podpora členov rozširovať svoje produkcie na perifériu, 4) 

propagácia udalostí v médiách 5) príprava tréningov, konferencií a iných workshopov a 

mentoringov pre kutlúrno-umeleckých pracovníkov/čky v spolupráci s inými inštitúciami a 

univerzitami, 6) podpora výskumu a strategických plánov členov, podpora práce s publikom a 

prieskumov publika, 7) vytváranie audiovizuálnych archívov, evaluácia činnosti, 8) podpora 

medzinárodných projektov, mobilít a zapájanie sa do činnosti európskych sietí. Najprínosnejšou 

úlohou je však podpora medzinárodných produkcií, hosťovaní a výmien, ktoré by mohli byť 

realizovateľné napríklad aj v spolupráci s Anténou či inými slovenskými KC a divadelnými 

kolektívmi. Reálna skúsenosť podľa Ateliersi však poukazuje na obrovskú administratívnu záťaž, 

s ktorou sa organizácia potýka. Ateliersi sa podarilo ATER skontaktovať až po desiatich rokoch 

práve kvôli internej reorganizácii siete. Stretnutie však prinieslo výsledok v podobne distribúcie, 

zaplatenia a komunikácie troch predstavení na troch školách na periférii Modeny pre desať až 

pätnásť ročné deti, celkovo v počte dvestopäťdesiat.  

Lo Stato dei Luoghi je sieťou nezávislých talianskych KC, ktorá funguje od roku 2020. Ich 

úlohou je primárne: 

1) Pôsobiť ako silná vyjednávacia platforma voči iným organizáciám, hlavne ministerstvám. 



Ich víziou je “vzájomná spolupráca medzi kultúrnymi centrami a culture-len 

regenerácia,” povedala Roberta, prezidentka siete. 

2) Pomáhať centrám v problémoch, ktoré definujú ako kľúčové. Patria tam advokácia, 

právna pomoc a klarifikácia legislatívy a grantových podmienok, odpovede na rôzne 

otázky, vzájomná pomoc vo Facebook skupine, pomoc s písaním grantov, pomoc pri 

budovaní kapacít, vzdelávacie aktivity a sieťovanie. Pracujú konkrétne s každým členom 

siete a reagujú na jednotlivé podmienky a potreby. Napríklad Ateliersi riešia prax, etiku, 

kolaboráciu a formu multidisciplinárnych a hybridných podujatí. Podľa slov Tihany z 

Ateliersi sa podpora siete prejavila hlavne počas kovidu, keď boli jednotlivé subjekty 

prinútené pomáhať si a sieťovať sa. Sieť ani raz nemusela ako tému riešiť dramaturgiu a 

aktivity centier, keďže tie vo všetkých prípadoch spĺňajú kritéria kvality aj sociálnej 

angažovanosti a spoločenského dopadu. Jediným definovaným problémom je, že viaceré 

periférne alebo nové organizácie často nemajú čas zapájať sa do spoločných aktivít pre 

nedostatok času a kapacít. V reakcii na tento problém je ambíciou siete veľmi adresná 

spolupráca s týmito členmi s cieľom dať im pocit hodnoty a potreby pri tvorbe 

spoločných stratégií a vízií.  

3) Organizovať participatívne a vzdelávacie workshopy a aktivity. Jedným z týchto 

cyklických vzdelávacích podujatí je La Scuola dei Luoghi. Témou posledného ročníka 

bola vzájomnosť (mutualism), počas ktorej jednotlivé centrá v pracovných skupinách 

adresovali spôsoby, ako môžu ako sieť fungovať spoločne a kolektívne si ako členovia 

pomáhať. Okrem tejto školy je najviac adresovanou témou otázka prekérneho a neistého 

fungovania v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

- LGBT+, queer a trans-rights organizácie 

Mesto Bologna je známe svojou silnou podpornou infraštruktúrou pre queer, trans a LGBT+ 

komunitu a ľudí. V meste operuje niekoľko umeleckých a queer kolektívov, transrights a 

intersekcionálne heslá dominujú aktivistickým a protestným hnutiam v meste (napr. Labás 

Bologna). Ateliersi dlhodobo s týmito spolkami a kolektívmi spolupracuje a vytvára divadelné a 



edukatívne koprodukcie. Najdôležitejšími podujatiami sú cyklické edukačné workshopy a 

participatívne a performatívne prednášky pre verejnosť. Najvýraznejšia aktivita je spolupráca s 

talianskym Department of Equal Opportunities, ktorý patrí pod Italian Minister for Equal 

Opportunities. 

- Biznis a súkromný sektor 

Biznis a súkromný sektor sú najmenej vyhľadávané oblasti pre spoluprácu. Dôvodom je, že sú 

oveľa ťažšie kontrolovateľné a zároveň súkromné subjekty centrám vždy špecifikujú, ako má ich 

umelecká produkcia vyzerať a kde by sa mala odohrávať. Existujúce zdroje súkromnej podpory 

sú veľmi malé, často na úrovni menších korporátnych nadácií, ako napríkad Monte, Carisbo a 

Coop a v objemoch do päťtisíc eur. Ďalšou zo spomínaných možností je crowdfunding, ktorý bol 

ale označený ako príliš náročný proces. 

Najbližšie k spolupráci so súkromným sektorom má DumBO, ktorého cieľom je práve 

monetizácia a kapitalizácia kultúrno-kreatívnej aktivity. DumBO predstavuje štandardný model 

kreatívnej revitalizácie opusteného industriálneho brownfieldu, v tomto prípade vlakového depa 

a ďalších prislúchajúcich budov. V týchto priestoroch manažuje pôsobenie kultúrno-kreatívnych 

pracovníkov a pracovníčok, subjektov a organizácií. To znamená, že rozhoduje o výbere 

subjektov, vyberá nájom a čiastočne vytvára kultúrnu dramaturgiu priestoru. Ekonomickým 

základom pre tieto spolupráce je hlavne 1) výber nájmu, ktorý následne DumBO používa na 

zaplatenie priestorov od železníc a 2) spill-over efekt, teda snaha aby bola medzi subjektmi 

kohézia čo sa týka oblasti ich fungovania. Prakticky si jednotlivé subjekty prenajímajú pracovné 

“boxy”, ktoré sú súčasťou väčšieho priestoru nazvaného “workshop”. Minimálna doba nájmu 

nieje formálne definovaná, ale zatiaľ si žiadny subjekt nerezervoval svoj box na menej ako šesť 

mesiacov. Formulovanou výhodou pôsobenia v rámci DumBO je schopnosť vymieňania 

skúseností, poskytovania si služieb a materiálového zabezpečenia navzájom, vzájomná 

komunikácia a inšpirácia. Komunikáciu naprieč subjektmi manažuje core tím DumBO cez rôzne 

sociálne aplikácie a newsletter. 



 
Jedno opustené depo, ktoré slúži pre športovo-komunitné aktivity. 

 
Najväčšie depo pre obrovské produkcie. V čase rezidencie tam prebiehala architektonická konferencia. 



Výsledkom je funkčná pracovná infraštruktúra a akýsi logistický systém závislostí, kde 

jednotlivé subjekty medzi sebou spolupracujú a navzájom si ponúkajú služby. Sú to hlavne 

organizácie, ako svetelná agentúra, zvuková technika, eventová agentúra, audiovizuálny záznam, 

komunikácia, PR a social media agentúra, technici a konštruktérky/stavitelia, dizajnová agentúra, 

freelance odbory, freelance novinári. Ako povedala, Giulia, jedna zo zamestnankýň DumBO, 

celý projekt je primárne zameraný a motivovaný profitom, čiže finálny profit je podstatou a 

logikou každej spolupráce či rozhodovacieho procesu. Jedným z problémov organizácie je jej 

veľkosť, čo sa prejavuje v chybách v komunikačnom procese. Ako dodala, často sa stáva, že 

niektoré informácie sa “stratia” v reťazci hierarchie od šéfa smerom k “nižším” pracovníkom a 

pracovníčkam. Vo väčšine prípadov sa tieto informácie týkajú práve financií. Rozhodovacie 

procesy sa dejú na základe cost/benefit analýzy ako základného kritéria. Princípom fungovania 

centra a jednotlivých subjektov je hľadanie spôsobov ako udržateľne ťažiť peniaze z ideí, 

startupov a ľudskej kreativity, pričom etické a ideologické otázky hrajú minimálnu rolu. Podľa 

slov jednej z pracovníčok, centrum by určite nespolupracovalo s neonacistami, ale napríklad 

nemajú problém ponúknuť priestor ropnej spoločnosti, či automobilke. 

 
Interiér “workshopu”, kde sídlia rôzni freelanceri 



 3) Nástroje na zapájanie a aktivizáciu publika 

Základnou črtou takmer všetkých nezávislých KC je ich aktívna snaha pôsobiť na lokálnu 

komunitu, zapájať miestne diváctvo do participácie na podujatiach a snažiť sa o ich kultiváciu a 

zároveň adresovať vylúčené komunity. Nepotvrdzujú to len vyjadrenia šéfky siete Lo Stato dei 

Luoghi ale aj správa OECD (2022: 29). Tá tvrdí, že región vybudoval niekoľko kultúrnych 

iniciatív, ktorých cieľom je “využitie kultúry na podporu sociálnej inklúzie s cieľom zmierňovať 

faktory vedúce k sociálnej a ekonomickej marginalizácii a zároveň použiť kultúru ako 

politickým nástroj na udržovania zdravia a blahobytu.” Správa ďalej hovorí, ako sa regionálne 

autority v spolupráci s KC snažia o zlepšovanie prístupu ku kultúre a umení pre sociálne 

znevýhodnené skupiny spoločnosti. 

- Mládež a susedstvo 

Ako už bolo spomenuté, spolupráca s mládežou je manažovaná cez spoluprácu so strednými a 

vysokými školami. Najčastejšie oslovujú konkrétne profesorstvo, ktoré vyučuje predmety 

súvisiace s podujatiami kultúrnych centier. Oslovovanie prebieha cez newsletter, priame 

návštevy alebo adresné emaily. Podľa skúsenosti Ateliersi je však efektívnejším nástrojom 

oslovovania študentov priamy kontakt s nimi a nie cez pedagogický zbor. Študentstvo často 

negatívne reaguje na ponuky, ktoré im sú predostreté od pedagógov ako “ďalšie zadanie, ktoré 

treba urobiť”. Preto je efektívnejšie dať im podnet na základe ktorého začnú spolupracovať z 

vlastnej vôle. Na to často oslovujú študentov a študentky, ktorých centrá poznajú a ktorí následne 

oslovia svoje kamarátky a známych. Ďalšou cestou je spolupráca so študentskými spolkami a 

mládežníckymi domami a centrami. Jedným z takých je napríklad študentské centrum Happen v 

Modene, ktoré sa počas festivalu Periferico stalo jedným z hlavných miest konania. Takto mala 

Amigdala priamy prístup k mládeži, často zo znevýhodneného prostredia, čo sa odrazilo ako na 

miere účasti tak aj na miere adresnosti podujatí. 



 
Mládežnícke centrum Happen v Modene 

Práca so susedstvom je v mnohých prípadoch výsledkom neformálnych vzťahov, sietí, známostí 

a priateľstiev. Najzaujímavejším príkladom je práve Amigdala, ktorých členky sa napríklad 

poznajú s farárom miestnej cirkvi, na základe čoho dostali povolenie na využívanie záhrady za 

miestnym kostolom. To im umožňuje interakciu s veľmi špecifickým spektrom publika. Ďalším 

príkladom je ich známosť s vlastníkom obchodu, ktorý mohli počas festivalu tiež využívať a 

rovnako s vlastníkom reštaurácie, kde prebehla jedna z performance. Amigdala na zapojenie 

susedstva využíva aj nástroj “participatívneho magazínu”, voľnej publicistikej plochy, ktorú 

môžu použiť návštevníci a návštevníčky na reflexiu a komentáre, pričom táto plocha je členkami 

KC kurátorovaná a redigovaná. Takto môžu získavať skúsenosti, nápady a podnety od susedstva 

a komunity, ktoré sa následne snažia implementovať. 



 
Participatívny magazín pre verejnosť a návštevníkov a umelkyne festivalu. 

Dôležitou skupinou sú tiež deti, na ktoré sú zamerané konkrétne cyklické podujatia, ktoré vo 

väčšine prípadov trvajú rok a vznikajú práve v spolupráci s miestnymi deťmi. Na deti a rodiny s 

deťmi sa zameriava aj DumBO a pripravuje niekoľko letných podujatí, ako trhy alebo 

premietania. V opozícii voči ich na profit zameranému programu sú tieto podujatia mienené ako 

sociálne a v mnohých prípadoch sú zadarmo. 

- Zviditelňovanie marginalizovaných spoločenských skupín 

Pre Ateliersi je socio-politická realita zdrojom a inšpiráciou pre ich tvorbu, pričom najčastejšie 

spolupracujú s rómskom komunitou, študentstvo, a queer osobami. Ich skúsenosti sú následne 

pretavené do konkrétnej tvorby, ktorá je reprezentovaná v rámci ich KC, ale aj v iných centrách 

pri iných spoluprácach. Zapojených ľudí do divadelných hier volajú do Bologne aby sa 

predstavení zúčastnili ako publikum, ako súčasť predstavenia alebo ako súčasť workshopov, 

ktoré sú sprievodnými podujatiami k divadlám. V spolupráci s macedónskou rómskou 



komunitou vytvorili konkrétne umelecké predstavenie, ktoré odpremiérovali v Bologni. 

Participujúci Rómovia a Rómky následne ostali v Bologni na rezidencii. 

Ako píše OECD, ženy sú v kultúrnom sektore podreprezentované hlavne čo sa týka úrovne ich 

zamestnanosti aj keď v porovnaní s inými sektormi je táto miera vyššia (OECD 2022: 16). 

Ateliersi adresuje tento problém cez feministické aktivity, podujatia a vzdelávanie. Ich knižnica 

obsahuje feministickú sekciu, organizujú feministické čítania, viaceré z nich v spolupráci s 

miestnymi knižnicami. Počas feministických protestov organizujú sprievodné podujatia a svoj 

priestor ponúkajú pre feministické a iné aktivistické aktivity a kolektívy. Amigdala manažuje 

prácu feministického chóru, ponúka im priestor na pravidelné stretávanie a cvičenie a 

usporiadava ich vystúpenia. Chór posilňuje ženy v miestnej komunite a podporuje feministické 

myšlienky a reprezentáciu žien. Chór je tiež multietnický, mnoho žien pochádza z iných krajín a 

viaceré  z nich sú utečenkyne. 

Ako už bolo viackrát spomínané, agenda zviditeľnovania marginalizovaných komunít je v centre 

fungovania väčšiny nezávislých centier. “Každé kultúrne centrum je pro-sociálne a podporuje 

sociálnu kohéziu, my to nemusíme riešiť, nik to nemusí riešiť. Témy sociálnej inklúzie a diverzity 

sú súčasťou takmer každého centra, každé rieši témy ako migrácia, intersekcionalita alebo počas 

kovidu priamo poskytovali rôzne služby alebo pomoc. Sociálna starostlivosť je tiež bežná téma 

dramaturgií kultúrnych centier a ich fungovania. Kultúrne centrá v Taliansku sú veľmi 

orientované na lokálnu komunitu a vždy myslia na to, aby im poskytovali priestor,” povedala 

šéfka siete Lo Stato dei Luoghi.  

Výnimkou je kreatívny hub DumBO, ktorý nemá konkrétnu dramaturgiu, ani tematické či 

hodnotové piliere pre svoj program. Ako však povedali, nejaké hodnoty a vízie sledujú, no v 

praxi je to veľmi rozporuplné. Na jednej strane tvrdia, že podporujú environmentálnu 

udržateľnosť, čo sa prejavuje prítomnosťou mnohých subjektov zameraných na re-use, 

recyklovanie, udržateľnú produkciu a cirkulárne ekonomické nástroje. Na druhej strane 

neadresujú systémové a antropocentrické príčiny klimatickej krízy a zároveň, podľa ich slov, by 



nemali problém spolupracovať s ropnou spoločnosťou, prenajímajú a podporujú automobilovú 

distribútorskú firmu a ich marketing je založený na greenwashingu. Pozitívom je, že v portfóliu 

majú organizácie podporujúce študentstvo, férové a bezpečné zamestnávanie v kultúrno-

kreatívnom priemysel a ubytovávanie kritické voči platformám a turistifikácii zvyšujúcej 

komerčné nájmy. Umelecké aktivity a sociálne aktivity fungujú len v rámci open-callov pre 

niekoľko letných podujatí - farmárske trhy, jarmoky, knižné veľtrhy a koncerty. Výber programu 

však nestojí na žiadnych kritériách a absentuje tiež akákoľvek stratégia na zapojenie 

marginalizovaných komunít. 

- Cielenie a diverzifikácia publika 

Navštívené centrá majú niekoľko nástrojov, ako adresovať publikum a pracovať s ním. Ateliersi 

primárne pracuje s obrovskou databázou kontaktov, ktorú zbierajú dlhodobo. Databázu majú 

veľmi špecificky rozdelenú, hlavne na základe príslušnosti, napríklad na študentstvo, 

profesorstvo, kurátorstvo. Najdôležitejším ukazovateľom ja však miesto pobytu diváctva, čo im 

umožňuje lepšie adresovať publikum periférne od Bologne. Dostupnosť podujatí sa snažia 

udržať cez nízke ceny vstupeniek alebo cez zvýhodnené podmienky vstupu pre veľké skupiny, 

napríklad študentstva. Ich cieľom je diverzifikovať publikum o rozličné etnické skupiny, hlavne 

o ľudí z Pakistanu, Číny, Indie a Turecka, ktorí v Bologni pracujú, no zatiaľ nenašli úspešný 

nástroj. S problémom adresovať migrantov a migrantky z iných krajín sa potýka aj Amigdala, 

pričom práce táto skupina ľudí je jednou z najviditeľnejších vylúčených skupín v Modene. 

Problémom je hlavne neschopnosť preniknúť do ich komunít. 

Zaujímavým momentom pri tejto podkapitole je nástroj starostlivosti. Navštívené KC viackrát 

spomínali ako kľúčová je pre nich starostlivosť na každodennej úrovni. Tá sa týkala starostlivosti 

o umelcov a umelkyne, ale aj o diváctvo. Amigdala si dokonca starostlivosť vytýčila ako svoj 

strategický cieľ - ako neustály prístup k verejnosti a ku komunite. Starostlivosť asociujú s 

demokraciou ako správou o veci verejné, komunitu a jeden druhého. Nevnímajú ju ako 

inštitucionálny či formálny prístup, ale ako neformálnu empatickú prax, ktorú prejavujú voči 

svojmu okoliu. 



- Participatívne formáty podujatí 

Ateliersi má ako súčasť každej produkcie workshopy, alebo ako to nazývajú oni - “formations” 

alebo “teatrai laboratori”. Tieto workshopy majú rôzny formát, najčastejšie sú to diskusie o 

predstavení, spoločné sedenie a diskusia s umelcami a autorkami alebo sú to konkrétne 

facilitované participatívne podujatia so špecifickou agendou. Tieto workshopy sa dejú po 

predstaveniach v mieste konania, alebo samostatne ako súčasť vzdelávacej ponuky KC pre iné 

priestory a školy. Súčasťou agendy participácie je aj priestor baru, ktorý je koncipovaný ako 

“spoločný priestor”, v ktorom sa snažia o stretávanie publika s umelcami a umelkyňami. 

Súčasťou sú aj “otvorené štúdiá” počas rezidencí, keď umelci a umelkyne predstavujú a 

konfrontujú svoju tvorbu. Veľa produkcií je tiež queer-specific, alebo sú konkrétne workshopy 

pre verejnosť venované tejto téme (napr. spoločné čítania, performatívne čítania “nahlas”). 

 
Bar v Ateliersi. 

Špecifické podujatia Ateliersi pre prácu s mládežou a mladými dospelými: 

1) Mladí dospelí: Existuje spolupráca so študentstvom katedry sociológie na Bolonskej 

univerzite, kedy vybraní výskumníci a výskumníčky v rámci svojho štúdia realizujú 



výskum o stave kultúry v meste. Výsledky výskumu budú súčasťou konkrétneho 

podujatia v Ateliersi a budú tiež umiestnené vo verejnom priestore mesta. Výskum sa 

týka otázky, kde by mala kultúra a umenie podľa verejnosti byť v budúcnosti. 

2) Mládež/tínedžeri: V tomto projekte má mládež cez svoje elektronické zariadenia zachytiť 

kultúrno-umelecký život v meste. Cieľom je získať ich perspektívu na to, čo je umenie a 

kultúra v ponímaní tejto skupiny, pričom výsledky budú verejne zobrazené vo verejnom 

priestore. Mládež oslovili cez konkrétne osoby, ktorých poznajú z podujatí a tie následne 

cez princíp snehovej gule oslovili širšiu komunitu.  

3) “Mesto ako vrstva kože”: Je projekt, ktorého cieľom je zachytiť tagy a graffiti na stenách 

rôznych talianskych miest. Ambíciou je vygenerovať konkrétny kolektívny obsah/naratív, 

ktorý je charakteristický pre dané mesto, prípadne región. Projektu sa zúčastňujú umelci a 

umelkyne, ktorí následne tieto obsahy spracúvajú do formátu performatívnych prednášok. 

Jedna z nich bola predstavená v čase môjho pobytu dvomi osobami, Fiorenza Menni, 

Andrea Alessandro La Bozzetta. 

 
Performatívna prednáška, na scéne Andrea Alessandro La Bozzetta. 



Amigdala pracuje hlavne so site-specific formátmi podujatí. Publikum zapájajú cez podujatia, 

ktoré sa dejú v rôznych mestských priestoroch, verejných aj súkromných a tiež cez prechádzky 

po rôznych lokalitách. Takýmto spôsobom sa im darí zapojiť publikum, ktoré sa stane náhodnou 

súčasťou programu.  

 
Zvuková prechádzka mestom Modena ako súčasť Periferico Festivalu. 

Jedným z podujatí je napríklad historická prechádzka založená na diele jedného z najznámeších 

talianskym spisovateľov, Itala Calvina. Tá sprevádzala publikom po miestach anti-fašistického 

odboja v Modene a snažila sa túto históriu kontextualizovať pre súčasné Taliansko, ktoré si 

zvolilo fašistický kabinet a premiérku. Workshopy sú tiež súčasťou mnohých podujatí, napríklad 

hudobné workshopy alebo workshopy choreografie, ktoré nasledujú po tanečných 

predstaveniach. 



- Umelecký aktivizmus a podpora sociálnej kohézie 

Kolektív okolo Ateliersi sú v prvom rade divadelníci a umelkyne, preto je pre nich aktivizmus 

druhoradý. V ich umeleckej a dramaturgickej praxi vychádzajú z pozorovania socio-politickej 

reality, ktorej fragmenty a fenomény umiestňujú do umeleckého kontextu. Podľa ich slov takto 

naberajú úplne iný obsah a asociácie a umožňujú iný zážitok pre verejnosť. Keď publikum 

počuje fašistický naratív v umeleckom/divadelnom kontexte, má to iný rámec a dosah, ako keď 

je tento naratív v post-pravdivom kontexte (sociálnych) médií. V Bologni sa posledných 

niekoľko rokov najviac prejavuje utečenecká kríza, preto sú mnohé sociálno-aktivistické hnutia 

zamerané práve na túto oblasť. Ateliersi ponúka kolektívom a hnutiam zadarmo alebo za 

výhodných podmienok svoj priestor, techniku a konzultácie, organizuje benefičné akcie, zbierky, 

predáva merch a podporuje protesty a demonštrácie a realizuje administratívnu a logistickú 

podporu pre utečencov a utečenkyne pri vybavovaní občianskych potrieb.  

Pri hosťovaní externých aktivistických podujatí je však prvoradá estetická kvalita produkcie, no 

v prípade, že je podujatie zvládnuté technicky, sú ochotní spraviť výnimku. Vtedy prenájom 

priestoru nie je spojený s podporou v podobe proma a komunikácie udalosti smerom k 

verejnosti. Ateliersi robí rezidencie, ktoré považuje za jedno zo svojich najprínosnejších aktivít. 

Umožňuje im to učiť sa novým obsahom, hodnotám a perspektívam. Politický presah vidia v 

možnosti transformácie jednotlivcov, premenu ich definícií, predstáv a domnienok. 

Dramaturgickým cieľom je hľadanie balansu medzi zachovaním si kurátorskej expertízy a 

schopnosťou počúvať a byť empatický voči inakosti a novým pohľadom. 

DumBO je síce primárne zamerané na čisto komerčné projekty a kreatívny priemysel, avšak 

niekoľko subjektov je zameraných aj na nasledovné oblasti: udržateľnosť (výroba, dizajn, 

inžinierstvo, konštruktérstvo, komunikácia), podpora komunity (športové aktivity s deťmi, 

worskhopy s drevom, zadarmo udalosti pre rodiny s deťmi, napr. premietania), reusability. Tím si 

je vedomý, že tvoria hlavne komerčné projekty a podľa ich slov by sa radi orientovali viac na 

sociálne aktivity. Problémom je potreba pokryť nájom a ostatné výdavky na fungovanie. Na 

druhej strane, podľa ich zistení verejnosť najviac prioritizuje a podporuje práve sociálne a 



komunitne zamerané aktivity.  

Aktivistický rozmer umenia v Modene sa realizuje hlavne cez dlhodobé cyklické rezidenčné 

umelecké projekty. Ich cieľom je tvorba diela priamo v spojitosti s lokálnou komunitou alebo v 

kontexte výziev a problémov, ktoré sú v danej lokalite aktuálne. Umelecké projekty sú naviazané 

na susedstvo a susedské asociácie a komunity. Tieto dlhodobé projekty vychádzajú z 

konkrétnych dlhodobých strategických plánov centra. Dopadom je komunitný pocit 

starostlivosti, lebo participujúca verejnosť má následne pocit, že umenie nie je len exkluzívnou 

aktivitou, ale reálnym prejavom záujmu o jej potreby. 

 
Inštalácia pre Periferico festival. 



4) Nástroje na inštitucionálne zmeny, verejný diskurz a legislatívu 

Špecifickom talianskych nezávislých centier je, že minimálne spolupracujú s inštitúciami 

mestskej, regionálnej a štátnej samosprávy. Väčšinu svojej agendy a dramaturgie implementujú 

cez bottom-up praktiky a v spolupráci s nezávislými subjektmi a kolektívmi. Ich spolupráca s 

verejnými inštitúciami sa týka primárne grantovej podpory, pričom z pohľadu hierarchie sú 

talianske KC najviac závislé od tej najnižšej úrovne, a to mestskej samosprávy.  

- Vzťah s mestským a regionálnym magistrátom 

Závislosť od mestskej administratívy sa týka finančnej podpory vo forme grantov. Tie sú viazané 

na dramaturgické projekty väčšinou v rozhraní jedného až troch rokov. Druhá forma podpory sa 

týka prenájmu priestorov pre tieto KC, pričom výhodnosť podmienok prenájmu do veľkej miery 

závisí od vzťahov a od toho, ako magistrát rozumie aktivitám, ktoré KC realizuje. Ako povedala 

Tihana z Ateliersi, toto poznanie sa za posledných niekoľko rokov zásadne zmenilo, a to hlavne 

vďaka aktivitám samotných KC. Centrám v tejto komunikácii pomohli Trans Europe Halles ako 

inšpirácia a referencia pre už existujúce a funkčné hybridné miesta (kultúrne centrá s multi-

žánrovým programom). Dlhodobou komunikáciou a vysvetľovaním sa KC podarilo magistrátu 

ozrejmiť, čo je to hybridné kultúrne centrum, akú úlohu hrá umenie a kultúra v spoločnosti a 

prečo je potrebné tieto aktivity podporovať. Výsledkom je, že minimálne Ateliersi už pred 

mestom nemusí svoje aktivity ďalej obhajovať. Vzhľadom na to si tieto centrá uvedomujú aj 

svoju spoločenskú zodpovednosť a pozicionalitu z čoho pramení ich rozhodnutie dávať čo 

najnižšie vstupné a snažiť sa vrátiť spoločnosti niečo späť. Sieť Lo Stato dei Luoghi sa rozhodlo 

pravidelne organizovať výjazdy do miest a regiónov a vysvetľovať autoritám, čo sú kultúrne 

centrá a aká je ich úloha v spoločnosti. V mnohých mestách mali úspech a lokálne magistráty už 

ďalej nevyžadujú obhajobu, prečo sú kultúra a umenie dôležité. 

Najlepším príkladom podpory mestskej revitalizácie sú aktivity KC Amigdala. To do veľkej 

miery pracuje v prostredí opustených alebo nevyužívaných budov, či brownfieldov. Ako sami 



povedali, je to práca v šedej zóne, ktorá si vždy vyžaduje neuveriteľné množstvo povolení a teda 

administratívnej a byrokratickej práce. Kolektív sa pravidelne stretáva s autoritami s magistrátu, 

železníc, realitnými kanceláriami a snažia sa o budovanie dialógu s cieľom získať potrebné 

povolenia. Najväčší dosah v tomto prípade má dôvera a kredibilita, ktorú si vybudovali tým, že 

garantujú dlhodobú a udržateľnú prácu s komunitou a v prostredí opustených urbánnych 

priestorov. Aj preto kolektív Amigdala plánuje dlhodobé a cyklické podujatia, ktoré sú viazané 

na konkrétne miesto a konkrétnu komunitu čím tiež zvyšujú merateľnosť dopadov týchto aktivít. 

- Národná úroveň 

Ani jedno z navštívených KC nedefinovalo konkrétny vzťah k národnej úrovni, rovnako ani 

potreby si nejaký vzťah budovať. Kultúrne centrá nie sú nijako závislé od štátu alebo štátnych 

autorít. To platí aj pre DumBO, ktoré vôbec nespolupracuje na žiadnej úrovni s verejnými 

inštitúciami. Dôvodom je, že organizácia funguje v značne komercionalizovanom a súkromnom 

kontexte privátnych kultúrno-kreatívnych entít a (zatiaľ) bez potreby adresovať legislatívne 

dianie. Preto sa k dianiu vôbec nevyjadrujú ani neparticipujú na politike. K verejnému dianiu 

majú najbližšie cez Talianske železnice, od ktorých si prenajímajú priestor. Cez kovid neboli 

poberateľmi žiadneho systému podpory, nerobili takmer žiadne aktivity, veľa priestorov zavreli a 

fungovalo len pár subjektov. 

Jediná organizácia, ktorá komunikuje s ministerstvom kultúry a financií je sieť Lo Stato dei 

Luoghi. Cieľom rokovaní je momentálne zmeniť systém financovania z project-based na centre-

based, a teda aby finančná podpora nebola viazaná na program a pravidelné uchádzanie sa o 

financie ale už len na samotnú existenciu centra. To znamená, že stačí, aby centrum fungovalo a 

na to dostane finančnú podporu. Argumentom je, že centrá majú momentálne dostatočné kvalitnú 

dramaturgiu, ktorú nie je už nutné obhajovať, no udržateľnosť centier je značne ohrozená.  



ZÁVER, ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

- Dramaturgia: Sociálna angažovanosť má veľmi konkrétne a adresné prejavy, nie je 

marketingovým nástrojom. Primárne ide o neustálu snahu zapojiť periférne oblasti a 

komunity spoločnosti a zviditeľnovať ich cez umenie. Umenie vnímajú ako nástroj 

politickej zmeny no zároveň svojimi aktivitami primárne cielia na sociálnu starostlivosť, 

rovnosť, solidaritu. Tým si získavajú meno, rešpekt a kredibilitu nielen v očiach 

verejnosti ale aj verejných inštitúcií. Aj napriek tomu, že majú často o rovnaký charakter, 

centrá majú veľmi odlišný program nielen obsahom ale aj formátmi.   

- Sieťovanie: Cieľom centier nieje vytvárať spolupráce a siete s biznis a súkromným 

sektorom v snahe ovplyvniť socio-politické dianie. Naopak, zameriavajú sa na tvorbu 

vzťahu a spoluprác so vzdelávacími inštitúciami, strednými a vysokými školami, 

knižnicami, sociálnymi inštitúciami, inštitúciami poskytujúcimi sociálnu starostlivosť a 

pomoc, podpornými a sociálnymi nadáciami, feministickými kolektívmi, spolkami a 

umelcami/kynami, LGBT+, queer a transright kolektívmi a umelcami/kyňami, 

inštitúciami sociálneho bývania, mládežníckymi spolkami, antifašistickými spolkami a 

hnutia, klimatickými kolektívmi, pro-sociálnymi think-tankami. 

- Miesto konania: Kultúrne centrá nie sú tak fixované na svoj fyzický priestor, na hodnotu 

genius loci alebo na atmosféru revitalizovaného industriálu. Preto produkcie nerealizujú 

len vo svojich priestoroch, naopak, vždy sa snažia usporiadať podujatia priamo v 

inštitúciách s ktorými spolupracujú, vo verejnom priestore alebo v úplne iných mestách, 

na periférii či v regiónoch. Ich cieľom je ísť za hranice svojich bublín a zapájať ťažšie 

adresovateľné lokality mimo centrum. 

- Lokálna komunita: Podujatia smerujú k lokálnej komunite, marginalizovaným 

komunitám či iným neviditeľným sektorom spoločnosti. Robia to ako v rámci PR, tak aj 

cez priame zapojenie týchto ľudí do produkcie umeleckých podujatí s cieľom zvyšovať 

dostupnosť umenia a kultúry.  

- Frekvencia programu: Čo sa týka počtu podujatí, kultúrne centrá vytvárajú málo 

intenzívny program. Zameriavajú sa skôr na cyklickosť a dopad podujatí, čo znamená, že 



buď vytvárajú niekoľko dlhodobých umeleckých podujatí alebo cyklicky reprodukujú 

umelecko-vzdelávacie formáty. Oproti Slovensku nemajú tradíciu robiť “mesačný 

program”. Napríklad, v čase mojej rezidencie, Ateliersi malo štyri komplexné podujatia. 

- Sprievodné vzdelávacie formáty: Umelecké podujatia sú sprevádzané vzdelávacími 

akciami v podobe diskusií s autormi/kami, posedeniami, prednáškami alebo workshopmi. 

Ich cieľom nie je vysvetľovať umenie, ale priblížiť umeleckú prax smerom k verejnosti a 

reflektovať dopad umenia na verejnosť.  

- Financovanie: Talianske KC vo všeobecnosti nemajú záujem o korporátny fundraising a 

spoluprácu s biznis sektorom. Dôvodom je, že korporátni partneri zasahujú do obsahu 

výslednej produkcie a aktivít. Naopak, financovanie do najväčšej miery pochádza z 

výziev od mestských magistrátov. 

ZDROJE 

OECD, 2022: Culture and the creative economy in Emilia-Romagna, Italy, OECD, OECD Local 

Economic and Employment Development 
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Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
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