
Účastníci a účastníčky verejnej diskusie o význame a postavení umenia na
Slovensku a v zahraničí NAČO FESTIVAL?, ktorá sa uskutočnila v rámci 
iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA 23. septembra 2014, sa pripájajú k 
nasledovnému vyhláseniu z 2. verejného stretnutia partnerov iniciatívy 
DEŇ BEZ UMENIA konaného počas celoslovenského   
DŇA BEZ UMENIA 8. septembra 2014.   

Bez umenia život človeka a spoločnosti nie je plnohodnotný. Preto treba umenie 
tvoriť, podporovať, prijímať a komunikovať – v celej jeho šírke a rozmanitosti. 

Na Slovensku však záujem o umenie klesá. Ľudia menej čítajú knihy, menej chodia 
do divadla, do kina či do galérií. Klesajú aj financie určené na podporu umenia 
a kultúry. Máme jedno z najnižších percent podielu HDP na verejných výdavkoch 
na kultúru spomedzi okolitých krajín. Nemáme fungujúci sponzorský zákon, nie je 
dostatočne rozvinuté donorstvo na umenie zo súkromných zdrojov. Výsledkom je 
znižovanie dotácií na kultúrne aktivity, ekonomická a často aj existenčná neistota 
mnohých kultúrnych inštitúcií, vysoký počet pamiatok v havarijnom stave, stále sa 
prehlbujúci verejný dlh v kultúre. Ak to takto pôjde ďalej, čaká nás nielen deň, ale 
aj týždeň alebo rok bez umenia.

Preto vyzývame umelcov a kultúrne inštitúcie, aby rozvíjali spôsoby komunikácie 
s verejnosťou, ktoré môžu zvýšiť informovanosť ľudí o spoločenskej, sociálnej 
a ekonomickej úlohe umenia a povzbudiť ich záujem o umenie. Je nevyhnutné 
otvoriť kontinuálnu verejnú diskusiu o postavení umenia a kultúry a o spôsoboch 
ich podpory.    

Vyzývame reprezentácie na Slovensku, aby sa vážne zaoberali situáciou v umení 
a kultúre, prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok pre ich rozvoj a svojím 
príkladom budovali vedomie spoločnosti o ich význame a nezastupiteľnosti. 

Vyzývame slovenskú verejnosť, aby zvýšila svoj záujem o blahodarný vplyv umenia
na rozvoj osobnosti, jeho úlohu pri vzdelávaní a sociálnej prevencii ako aj 
aktivizácii ekonomiky. A to nielen návštevou umeleckých podujatí, ale aj v podobe 
vlastnej tvorivosti. 

Slovensko má bohaté kultúrne dedičstvo, vyniká vysokým tvorivým potenciálom, 
môže sa prezentovať kvalitným umením. To všetko vytvára priaznivú kultúrnu 
klímu a príťažlivý obraz krajiny v zahraničí. Bola by škoda, keby to v budúcnosti 
malo byť inak. 

Uvedomujeme si dôležitosť riešenia ekonomických a sociálnych problémov, ale bez
adekvátneho postavenia a podpory umenia a kultúry nemá Slovensko perspektívu 
a ani právo nazývať sa rozvinutou krajinou Európy. 



Preto sa chceme pokúsiť naplniť cieľ iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA, ktorý znie: Ani 
deň bez umenia!  A vyvinieme všetko úsilie, aby sa v budúcnosti v kalendári 
kultúrnych inštitúcií nemuseli označovať dni, ktoré sú bez umenia, a aby sme 
iniciatívu čoskoro mohli premenovať na ANI DEŇ BEZ UMENIA.    

V Banskej Bystrici 23. septembra 2014

Účastníci a účastníčky verejnej diskusie NAČO FESTIVAL?


