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PRÍLOHA NÁRODNEJ OSVETY 12/2011 PRE KULTÚRNO-OSVETOVÚ
TEÓRIU, REFLEXIU A PRE VEDU A VÝSKUM V OBLASTI KULTÚRY

Reflexia kultúry
VÝZNAM KOMUNITNÉHO UMENIA A ZAPÁJANIA DOBROVO¼NÍKOV

Dôle�itá súèas�
nezávislej kultúry spoloènosti

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá definovaním komunitného umenia ako dôle�itej súèasti nezávislej kultúry spoloè-

nosti. Poukazuje na rozdiel medzi vnímaním tohto pojmu v slovenských a zahranièných podmienkach.  Autorka
pova�uje komunitné umenie za jeden z dôle�itých katalyzátorov sociálnych zmien v spoloènosti. Charakteri-
zuje profesiu komunitný/á umelec/kyòa. Prezentuje komunitné umenie ako ve¾mi významné pre zapájanie
dobrovo¾níkov. V závere príspevok predstavuje zaujímavý projekt z oblasti komunitného umenia, poukazuje
na význam práce dobrovo¾níèok, ktoré sa do projektu zapojili, a prezentuje neziskovú organizáciu, ktorá ho
realizovala.

K¾úèové slová:
nezávislá kultúra, komunitné umenie, dialogické umenie, umenie pre sociálnu zmenu, komunitný umelec,

dobrovo¾nícka èinnos� a jej význam, dobrovo¾ník, Maják, n. o., projekt Integrácia hluchoslepých prostredníc-
tvom divadelného umenia.

Nezávislá kultúra a komunitné umenie

Nezávislá kultúra je alternatívou k tzv. oficiálnemu
umeniu (príp. komerènému), ktorého charakter je histo-
ricky, ekonomicky a mediálne podmienený majoritnou
spoloènos�ou. Jej dôle�itou súèas�ou je i komunitné umenie.

V slovenských podmienkach sa komunitné umenie
vníma najèastej�ie ako umenie anga�ujúce sa v prospech
sociálne znevýhodnených skupín (nájdeme ho tie� defi-
nované ako umenie men�ín, marginalizovaných skupín
a pod.).

V zahranièí sa zvykne definova� ove¾a �ir�ie, menej
�pecificky (menej konkrétne) a via�e sa na prácu
v rozmanitých komunitách.

Termín sa zaèal pou�íva� koncom 60. rokov 20. storo-
èia predov�etkým v USA, Kanade, vo Ve¾kej Británii,
v Írsku a  Austrálii. V anglicky hovoriacich krajinách sa
stretávame s pojmom community art, ktorý znamená vy-
konávanie umeleckých èinností v komunitnom prostredí
(teda v komunite), èi komunitou zalo�ené umenie.

Charakterizuje sa aj ako dialogické umenie, prièom
najdôle�itej�í je práve aspekt interakcie èi dialógu
s komunitou a dôraz sa kladie na zapojenie komunity
a spoluprácu s òou. V rámci komunitného umenia je
mo�né vyu�íva� akéko¾vek umelecké formy. Èlenovia
miestnej komunity sa schádzajú, aby vyjadrovali svoje
obavy, otázky, názory èi pripomienky a pod. prostred-

níctvom umeleckého procesu, najèastej�ie v spolupráci
s profesionálnymi umelcami. Výsledkom sú vytvorené
umelecké diela. Tieto spoloèné umelecké procesy èasto
pôsobia ako katalyzátory pre spú��anie rozlièných zmien
v danej komunite, niekedy dokonca komunitu presiah-
nu a zasiahnu jej �ir�ie okolie, obec, prípadne spôsobia
zmeny i na národnej èi medzinárodnej úrovni. Preto ko-
munitné umenie nájdeme charakterizované i ako ume-
nie pre sociálnu zmenu.

Komunitní umelci

Komunitní umelci spolupracujú so �irokou paletou
miestnych komunitných skupín. Táto profesia je v zahranièí
zaradená v systéme profesií podobne ako profesia ko-
munitný pracovník a be�ne sa vyu�íva v rámci komunit-
ného rozvoja. Komunitní umelci pou�ívajú umelecké ak-
tivity na podporu rozvoja a zlep�enie kvality �ivota èle-
nov komunity. V�eobecne platí, �e pracujú v oblastiach,
kde sú sociálne, kultúrne a environmentálne problémy,
ktoré je potrebné rie�i�. Pri práci vyu�ívajú skutoène celú
�kálu umeleckých foriem, ako napríklad výtvarné ume-
nie, divadlo, tanec, hudba, film a ïal�ie � s cie¾om za-
poji� èo najväè�ie mno�stvo èlenov rozlièných spoloèen-
ských skupín z príslu�nej komunity (deti, tíned�erov, ado-
lescentov, dospelých, seniorov, ¾udí z vy��ích i ni��ích
sociálnych vrstiev, �eny i mu�ov, zdravých i chorých, ¾udí
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s rozlièným nábo�enských presvedèením, príslu�níkov
rozlièných rás a podobne). Zo �pecifickej�ích skupín mô�u
pracova� napríklad s mladistvými páchate¾mi, s u�ívate¾mi
drog, s príslu�níkmi etnických men�ín, s osobami so zdra-
votným znevýhodnením a inými.

Nároènos� práce komunitných umelcov je daná nielen
�irokým spektrom sociálnych skupín, s ktorými spolupra-
cujú, ale i rôznorodými èinnos�ami, ktoré v rámci práce
vykonávajú. To vystihuje i samotné pomenovanie danej
profesie � �komunitný� a �umelec�. Mo�no teda hovori�
o umelcovi, ktorý okrem ovládania umeleckých aktivít
doká�e aspoò èiastoène pôsobi� i ako komunitný pracov-
ník a ovláda rozlièné postupy, ktoré komunitní pracov-
níci pri práci vyu�ívajú. Musí vedie� napríklad zisti� sku-
toèné potreby komunitných skupín a prispôsobi� vlastné
umelecké projekty tak, aby boli potreby komunitných
skupín uspokojené. Musí zvládnu� rokovania s rozliènými
komunitnými skupinami. Musí vedie� pripravi�, odbor-
ne vies� a èasto i facilitova� rôzne umelecké workshopy
tak, aby sa do nich zapojili èlenovia rozlièných komunít.
Èasto mô�e by� v pozícii projektového mana�éra � riadi
jednorazové akcie (napr. festivaly) i dlhodobé projekty,
vrátane napísania a podania projektu, jeho realizácie,
monitorovania, hodnotenia i vyúètovania, èo si vy�adu-
je ïal�ie spôsobilosti. Mô�e vykonáva� fundraising. Bu-
duje rozmanité databázy (napr. sociálno-umeleckých or-
ganizácií a umelcov, ktorí chcú podpori� komunitné pro-
jekty) a vykonáva rozlièné administratívne èinnosti. Pri-
pravuje vzdelávacie aktivity, �kolenia, semináre pre rôz-
norodé sociálne skupiny, poskytuje poradenstvo v danej
oblasti. Mô�e zabezpeèova� spoluprácu jednotlivých sub-
jektov � miestnych orgánov, �kôl, podnikate¾ských sub-
jektov, odborníkov a ïal�ích.

Dobrovo¾nícka èinnos�

Tak ako v komunitnej práci i v tejto �pecifickej oblasti �
v oblasti komunitného umenia je význam dobrovo¾níkov
obrovský a nezastupite¾ný. Dobrovo¾níctvo toti� mô�e vy-
konáva� ktoko¾vek a v takmer ka�dej oblasti. Smutným
faktom je, �e zatia¾ èo v zahranièí pova�ujú ¾udia výkon
dobrovo¾níckych aktivít za be�nú a ob¾úbenú súèas� trá-
venia vo¾ného èasu, na Slovensku jeho rozvoj a propa-
gácia napreduje len malými krokmi. Slovenskí dobro-
vo¾níci nemajú taký vysoký status ako dobrovo¾níci v iných
demokratických krajinách � u nás sa dobrovo¾níctvo stá-
le len rozvíja a buduje.

Dobrovo¾nícku èinnos� je mo�né definova� ako nepla-
tenú, uvedomelú aktivitu, ktorú vykonáva dobrovo¾ník,
a tie� ako spôsob zapojenia sa do �ivota spoloènosti (Och-
manová, Jordan, 1997). Ide o neplatenú èinnos�, ktorá
pod¾a E. Mydlíkovej a kol. (2007) mô�e by� verejno-
prospe�ná (ak èlovek, ktorý ju vykonáva, z nej nemá ni-
jaký priamy osoh) alebo vzájomne prospe�ná, ak pomá-
ha svojim blízkym alebo komunite. Ideálne a najefektív-
nej�ie je dobrovo¾níctvo vtedy, keï má z neho prospech
spoloènos� aj samotný dobrovo¾ník.

Medzi znaky dobrovo¾níctva mô�eme zaradi� �dobro-
vo¾nos�, spontánnos�, neformálnos�, tvorivos�, flexibilitu,

prosociálnos�, aktívnos�, ú�itok pre iných, finanènú ne-
ziskovos�, väè�iu alebo men�iu organizovanos�, prirodze-
nos�� (Matulayová, 2003, s. 15).

Dobrovo¾ník

Dobrovo¾ník je �èlovek, ktorý ponúka organizácii svo-
je vedomosti, schopnosti, zruènosti a skúsenosti za do-
hodnutých podmienok a nie je za túto èinnos� finanène
odmenený formou platu� (Králiková, 2006, s. 4). Èlovek
sa dobrovo¾níkom stáva z vlastného presvedèenia
a zo slobodnej vôle. Dobrovo¾níci sa najèastej�ie anga-
�ujú v oblastiach, ako napríklad ochrana �ivotného
prostredia, humanitárna pomoc a pomoc pri katastrofách,
sociálne slu�by, zdravotníctvo, kultúrna a umelecká èin-
nos�, �portová èinnos�, obhajoba a ochrana ¾udských práv
a slobôd a podobne. V rámci týchto oblastí vykonávajú
rôzne èinnosti, ktorými mô�u by� napríklad predná�ková
èinnos�, získavanie finanèných prostriedkov, administra-
tívne práce, marketing, konkrétna pomoc urèitej cie¾o-
vej skupine, animátorské èinnosti, organizovanie vo¾no-
èasových aktivít, advokaèných aktivít a mnohé ïal�ie.
Odmenou pre dobrovo¾níka nie je výplata vo forme fi-
nanèných prostriedkov, ale získanie iných výhod � na-
príklad pre�ívanie pocitu prospe�nosti, u�itoènosti, po-
trebnosti, sebarealizácie, vytváranie nových sociálnych
kontaktov, získanie nových vedomostí a skúseností, osob-
ný rast, mo�nos� vykonáva� zmeny v spoloènosti
a podobne.

Zapojenie sa dobrovo¾níkov
do komunitného umenia

Z ostatného obdobia mám ve¾mi milú a pouènú skú-
senos� so zapojením dobrovo¾níkov v rámci komunitné-
ho umenia. Blízko Ko�íc v obci Zdoba sídli nezisková
organizácia Maják, ktorá sa venuje problematike hlu-
choslepoty � teda klientom, ktorí svoj �ivot pre�ijú v tichu
a tme. Hluchoslepota je odborníkmi pova�ovaná za naj-
�a��ie kombinované znevýhodnenie, ktoré èlovek mô�e
ma�. Maják, n. o., prevádzkuje prvé zariadenie rodinné-
ho typu pre hluchoslepú mláde� a dospelých na Slo-
vensku (a zatia¾ aj jediné). Takto znevýhodnení ¾udia
v òom mô�u pokraèova� vo svojom vzdelávaní, venova�
sa svojim aktivitám, �i� plnohodnotný �ivot s pomocou
a odbornou starostlivos�ou ich vychovávate¾ov. Maják,
n. o., zaèal  prevádzku po rozsiahlej rekon�trukcii zaria-
denia v januári 2007 a je spolufinancovaný Ko�ickým sa-
mosprávnym krajom. Pre klientov poskytuje celoroènú
starostlivos�, vzdelávanie na základe individuálnych plá-
nov klienta, sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu
pre klientov, ich rodiny a verejnos� vôbec. Uplatòuje
�pecifický individuálny prístup vo v�etkých oblastiach
�ivota hluchoslepého klienta.

Túto neziskovú organizáciu a zariadenie pova�ujem
za ve¾mi kvalitné, moderné, ktoré spåòa nároky moder-
nej a plnohodnotnej starostlivosti o klientov a ich rodiny
v súlade so �tandardmi vyspelých krajín. Dovolím si pred-
stavi� jeden z mnohých projektov, na ktorom je mo�né
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poukáza� na význam zapojenia dobrovo¾níkov v oblasti
komunitného umenia � i�lo o projekt s názvom Integrá-
cia hluchoslepých prostredníctvom divadelného
umenia. Jeho cie¾om bolo vytvorenie a prezentovanie
experimentálneho divadelného predstavenia v rámci
mo�ností a schopností mladých hluchoslepých klientov
Maják, n. o., v spolupráci s odborníkmi a �tudentkami
sociálnej práce FF UPJ�, ktoré v rámci projektu pôsobili
ako dobrovo¾níèky. �tudentky spolupracovali na prípra-
ve, nácviku a realizácii dramatickej i hudobnej zlo�ky
divadelného predstavenia � modernej rozprávky
s názvom Majákovo, rovnako sa zapojili do prípravy kos-
týmov, scén a kulís. Ka�dá dobrovo¾níèka pracovala
s jedným hluchoslepým klientom. Premiéra rozprávky
bola 13. 9. 2009 v Bysteri pri Ko�iciach. Hovorí riadite¾-
ka neziskovej organizácie Mgr. Henrieta Hajdeckerová:
�Diváci úsilie na�ich klientov a �tudentiek poèas pred-
stavenia nieko¾kokrát odmenili spontánnym potleskom
a ne�etrili ním ani po padnutí závereènej opony. Herci
a hereèky zo�ali obrovský úspech, predstavenie pôsobi-
lo ve¾mi emotívne. Oceòujem pomoc �tudentiek, ktoré
si ako dobrovo¾níèky poèas spoloèných stretnutí
a nácvikov s na�imi klientmi vytvorili priate¾ské vz�ahy,
ktoré � dúfame �   pretrvajú aj do budúcnosti. Táto
spoloènos� mladých ¾udí vniesla do Majáku smiech, ra-
dos�, nové zá�itky a skúsenosti nielen na�im postihnu-
tým klientom, ale aj zdravej populácii zastúpenej �tu-
dentkami.�
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