Mezinárodní den muzeí 2017
„Jak sdělit nevyslovitelné?
Muzea a tragické dějiny 20. století“
tisková zpráva

18. května 2017
Muzea na celém světě oslaví 18. května Mezinárodní den muzeí, který byl ustaven
v roce 1977, a letos si připomeneme jeho 40 výročí. ICOM tradičně doporučuje muzeím
oslavit tento den umožněním volného vstupu do svých expozic. Pokud tento den připadá
na zavírací den, doporučujeme umožnit volný vstup v nejbližším možném termínu.
Mezinárodní rada muzeí ICOM vyhlašuje každoročně téma a to letošní zní „Jak sdělit
nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století“. Stanovené téma je možné
připomenut i v průběhu celého roku 2017.
Od témat týkajících se světa kolem nás v té největší šíři se nyní obracíme k bytostně
dějinnému významově docela úzkému. Jeho společenský dopad je ale nesmírný. Má podnítit
muzea k odvaze zabývat se složitými otázkami naší historie.
Historie je účinným nástrojem umožňujícím mám definovat svoji identitu. Každý z nás
ji definuje s pomocí významných historických událostí, které nemusejí být nutně jenom
pozitivní. S tragickými a negativními událostmi z historie se vyrovnáváme obtížněji, někdy je
dokonce potlačujeme. V naší historii se traumatické události mohou dotýkat mnoha lidí,
mnoha stran, rezonují univerzálně. Společné sdílení nám umožňuje nalézat řešení a
vyrovnání.
Muzejní sbírky, reprezentují naši historii tak, jak se stala. Najdeme v nich doklady dob
velmi komplikovaných. V letošním roce se proto ICOM prostřednictvím tématu
Mezinárodního dne muzeí snaží dodat muzejním institucím kuráž k tomu objevovat
komplikovaná témata a jejich představením napomáhat veřejnosti vyrovnat se s traumaty
minulých dob. Muzea jsou místy sdílení historií mezi lidmi. Proces takového sdílení
v muzeích je pokojný a smírný. Muzea mohou být prvním místem, které nám minulost
představí takovou, jaká byla. Hlavním úkolem muzeí je naučit veřejnost akceptovat
samotnou existenci komplikovaných témat. Jejich sdílením pak můžeme dosáhnout
vyrovnání se, smíření a odpuštění.
Skrze prezentaci minulosti nám muzea umožňují pochopit události dnešního světa.
Jsou nástrojem poučení o univerzálních hodnotách a pomáhají utváření společných hodnot
spojujících pokojným způsobem různé geopolitické oblasti.
Letošní téma Mezinárodního dne muzeí zdůrazňuje přínos muzeí moderní
společnosti, která nezakrývá oči před žádnou z etap své minulosti. Muzea si kladou
nejzákladnější otázky vztahující se k jakýmkoli společenským celkům, dodávají odvahu ke
kritické reflexi společné paměti. Využívají k tomu rozličné metody muzejní práce.

Český výbor ICOM ve spolupráci s ICOM Rakousko a Slovenským komitétem ICOM
připravuje mezinárodní konferenci navazující na téma Mezinárodního dne muzeí: Odvaha k
zodpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století /
Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the
unspeakable in museums
Konference se zaměří se na interpretační přístupy současných muzejních pracovníků
k těm historickým úsekům, které jsou z různých důvodů veřejností vnímány celkem jasně
negativně nebo „spíš negativně“ anebo kontroverzně.
Termín: 22. - 25. 11. 2017
Místo: Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně
Call for papers ke stažení na: www.czech.icom.museum
26. května 2017: uzávěrka přihlášených přednášek
červen 2017: sdělení o přijetí přednášek
Více o Mezinárodním dni muzeí najdete na www.czech.icom.museum, kde také najdete ke
stažení plakát v tiskové podobě a www.imd.icom.museum.
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