Účast na zasedání Mezinárodní komise pro muzea a sbírky vědy a techniky (CIMUSET)
při Mezinárodní radě muzeí (ICOM) v Tampere, Finsko.
27. 8. – 1. 9. 2012
Zpráva ze služební cesty
Účastníci: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Marie Gilbertová (Technické muzeum v Brně), členové
Mezinárodní komise pro muzea a sbírky vědy a techniky (CIMUSET) při Mezinárodní radě
muzeí (ICOM), kurátoři a další zaměstnanci muzeí v Tampere a Helsinkách.
Služební cestu jsme započali v pondělí, 27. 8. 2012 letem z Prahy do Helsinek a následně
do Tampere, kde se konalo zasedání.
Úterý, 28. 8. 2012 bylo prvním dnem konference. V prostorách bývalé textilní továrny
Finlayson, která nyní slouží jako sídlo muzeí, restaurací a konferenčních prostor, probíhala
již od rána možnost registrace a prohlídky místních muzeí. Návštěvníkům byla otevřena i
muzea a expozice i mimo centrum města. Navštívili jsme tedy Finnish Labour Museum
Werstas (rozsáhlá expozice o dělnické třídě, expozice parních motorů a expozice o textilním
průmyslu), Rupriikki Media Museum (expozice o médiích, internetu, počítačových hrách,
komunikaci, atd.) a Amuri Museum of Worker´s Housing (expozice mimo areál továrny, která
je umístěna v autentickém areálu typické architektury města – dělnickém obydlí. Jednotlivé
části jsou zde rozděleny dle časových období a dělnické obydlí je demonstrováno na
konkrétních životních příbězích dělnické třídy od konce 19. století do 70. let století
dvacátého).
V podvečerních hodinách pak proběhlo oficiální zahájení v areálu Finlayson (proslovy
prezidentky CIMUSETu Jytte Thorndahl a pořadatele zasedání Kimmo Antilly a kolegů z
dalších finských muzeí a realizačního týmu), možnost prohlídky výukového a projektového
centra, krátká prezentace realizovaných projektů. Následoval společenský večer.
Druhý den, ve středu 29. 8. 2012 již probíhala jednotlivá zasedání a to opět
v prostorách bývalé textilní továrny Finlayson. Zasedání zahájila prezidentka komise
CIMUSET, Jytte Thorndahl, která poděkovala všem přítomným za účast a uvedla první
přednášející, Dr. Katariinu Mauranen z Imprerial College (Velká Británie/Finsko), která
přednesla příspěvek, ve kterém se zamýšlí nad otázkou, zda jsou technologická muzea o
dokumentaci technologie, či historii technologie a uvádí příklady z praxe a tvorby výstav.
Následovala přednáška prof. Roberta Buda ze Science Museum v Londýně, která byla
rovněž spíše na teoretické bázi a zabývala se problematikou abstrakce, konceptů a prací
s příběhy v práci v muzeích. Dalším velice zajímavým příspěvkem bylo vystoupení zástupců
z Číny (Science and Technological Museum, China), kteří přítomné překvapili výčtem
velkého množství stávajících i nově vznikajících muzeí technického rázu i tzv. science center
a rovněž velkým číslem počtu návštěvníků z celé země.
Další přednášející byla Maria Esther Valente z Brazílie, která přednesla pozvánku na
zasedání komise CIMUSET v roce 2013, které se bude odehrávat v Rio de Janeiru v rámci
zasedání Mezinárodní rady muzeí, ICOM.
Přednášky, mezi nimiž bylo mnoho dalších zajímavých příspěvků probíhaly až do
večerních hodin. Zástupcům TMB se podařilo přes polské kolegy získat kontakt na
zaměstnance slovinského technického muzea, který distribuuje software k projektu CESA.
Tento kontakt byl po příjezdu předán M. Procházkovi a K. Havlíčkové z TMB. Rovněž byl
zkontaktován kolega S. Mukhametov, zástupce Polytechnického muzea v Moskvě, od
kterého M. Gilbertová na jaře roku 2012 obdržela osobní pozvání na akci, spojenou
s výročím muzea (12. 12. 2012). S. Mukhametov přislíbil zaslání oficiální pozvánky i pro
vedení TMB.

Třetí den, čtvrtek 30. 8. 2012 byl opět dnem zasedacím. S prezentacemi zajímavých
projektů vystoupili kolegové z Nizozemí (A. Badenoch, představení projektu
www.inventingeurope.eu, který byl založen ve spolupráci s Norskem, Finskem a dalšími
zeměmi a organizacemi), Francie (C. Turré, projekt ve spolupráci "Cité des Sciences et l
´industrie" a "Palais de la Découverte" na téma Leonardo da Vinci), Finska (L. DíazKommonen, S. Tikkanen, projekt 3D vizualizace vraku lodi Vrow Maria, která ztroskotala
v roce 1771 u finských břehů) a další.
Dalším důležitým bodem naší účasti bylo předání 100 ks sborníku z loňského
zasedání komise CIMUSET v Technickém muzeu v Brně. Sborník se setkal s velkým
ohlasem a byl rozdán přednášejícím i dalším účastníkům zasedání.
Po přednáškách následovala projížďka na lodi po místním jezeře, v rámci které jsme
se, spolu s dalšími účastníky, dozvěděli informace o historii země i města Tampere.
Posledním dnem konference byl pátek, 31. 8. 2012. V ranních hodinách jsme se
s ostatními účastníky přesunuli do Helsinek, kde jsme navštívili velice zajímavé "science
centrum" Heureka. Na zahájení vystoupil P. – E. Persson, ředitel centra, který představil
současnost i budoucnost činnosti této organizace, její práci ve výuce, vzdělávání a práci
s veřejností. Poslední přednáškou celého zasedání bylo pak vystoupení D. Koliopoulose
z Řecka, který pohovořil o práci s dětmi a mládeží v muzeích.
Následovala možnost prohlídky science centra. Navštívili jsme expozice s tématikou
fyzikálních pokusů (srovnání s technickou hernou v TMB), klimatu a budoucnosti,
ekologických zdrojů energie a dalších. Prohlídka byla pro nás velmi zajímavá a inspirující.
Tento den byl zakončen opět v Tampere.
Poslední den, v sobotu 1. 9. 2012 proběhl návrat do Prahy a následně do Brna.
Mgr. Marie Gilbertová, 15. 9. 2012

