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Iniciatíva BB22

Svet  ná� s  neustá� le  stáviá  do  situá� cií�,  ná  ktore�  musí�me  máť  predpriprávene�
á metodicky  zvlá�dnute�  odpovede.  Sme  svedkyn� ámi,  svedkámi  zvys�ovániá  citlivosti
verejnosti  voc�i  reálite.  Ná  druhej  stráne  vs�ák  nárástá�  poc�et  ľudí�,  ktorí�  pred  jej
komplikovánosťou  zátvá� ráju�  oc�i  á utiekáju�  sá  k s�árlátá�nom  á mánipulá� torom.  Ruká
v ruke  s ty�mto  trendom  nárástá�  nervozitá,  neistotá  á  spoloc�enská�  skepsá.  Mierá
frustrá� cie  neustá� le  rástie  á my,  dospelí�  –  rodic�iá,  uc�iteľky,  uc�iteliá,  ále  áj  politic�ky  á
politici – musí�me máť zrozumiteľne�  á jásne�  odpovede ná otá� zky nás� ich detí�. A nás�e deti
potrebuju�  priestor,  schopnosti  á zruc�nosti,  áby  svoje  otá� zky  doká� záli  relevántne
vysloviť. 

 
Uc�iteľky,  uc�iteliá,  umelkyne, umelci,  vedkyne á vedci den�  c�o  den�  c�eliá vy�zvám

doby.  Situá� cie,  v ktory�ch  sá  náchá�dzáju� ,  ich  nu� tiá  odpovede  nielen  hľádáť,  ále  áj
formulováť árgumenty, triediť pretlák informá� cií� á premien� áť ich ná vedomosti.

Je nájvys�s� í�  c�ás spojiť sily á sku� senosti  z prvej lí�nie á ponu� knuť ich ins�titu� ciá�m,
ktore�  su�  oprá�vnene�  nákládáť  s verejny�mi  zdrojmi  á povinne�  ich  c�o  nájleps�ie
zhodnocováť.  Ná  prvom  mieste  su�  to  prí�slus�ne�  rezortne�  ministerstvá�  (s�kolstvá
á kultu� ry)  á kompetentne�  ins�titu� cie  v ich  po* sobnosti.  Bez  s� irokej  medzirezortnej
spoluprá� ce  to nepo* jde.  Bez  legislátí�vnych iniciátí�v,  ktory�ch c�iástkovy�m,  no do* lez� ity�m
cieľom  je  plnohodnotne�  zárádenie  vzdelá� vániá  umení�m  á zá�z� itkove�ho  uc�eniá  do
kurikulá� rnej reformy ná vs�etky�ch stupn� och vzdelá� vániá tákisto nie.

Je  nájvys�s� í�  c�ás  žiadať  vytvorenie  platformy  pre  kvalifikovanú,  vecnú
a konštruktívnu verejnú debatu o zapojení  umeleckého obsahu do vzdelávania.
Aby táká� to odborná�  diskusiá prinieslá vy�sledky c�o nájsko* r, je do* lez� ite� ,  áby vzniklá zo
spoloc�nej  iniciátí�vy  oboch  rezortny�ch  ministerstiev  á  prácoválá  pod  zá� s�titou
zá�konodárny�ch á exekutí�vnych orgá�nov á ins�titu� cií�. Ták áko sá to uz�  deje v oblásti vedy,
vy�skumu  á s�portu,  ták  áko  sá  to  uz�  deje  pri  zvys�ování�  finánc�nej  á environmentá� lnej
grámotnosti. 

23.  ročník  medzinárodného  festivalu  súčasného  bábkového  divadla  Bábkarská
Bystrica  2022  otvoril  diskusiu  o využití  potenciálu  divadla  a umenia  vo  vzdelávaní  (v
učebných  osnovách)  na  základe  dobrých  príkladov  z európskych  krajín  a upozornil  na
nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych a divadelných inštitúcií so školami. Zdôraznil
význam  umenia,  vzdelanosti  a kultúrnej  gramotnosti  pri  riešení  životných  situácií,
spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu – informačných, konvenčných, hybridných,
kultúrnych... 

Absenciu  táke�hoto  vzdelá� vániá  uz�  cí�time  v slábej  miere  zá�ujmu  o spoluprá� cu
s divádlámi, v me�diá� ch á v spoloc�nosti, kde divádlo vypádlo z centrá pozornosti. 
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Umenie,  divádlo  á s�kolá  su�  zá�kládnou  su� c�ásťou  euro� pskej  civilizá� cie
á demokrácie. Kultu� rná grámotnosť rozhoduje o tom, c�omu dá�váme prednosť. Ak su�  pre
ná�s  rozhoduju� ce  eticke�  á esteticke�  hodnoty,  nová� torstvo,  tvorive�  myslenie  v káz�dej
oblásti  z� ivotá,  je  potrebne�  spojiť  vzdelá� vánie  s umení�m,  umeleckou  vy�chovou
á profesioná� lnymi kultu� rnymi ins�titu� ciámi.

 
Tá� to iniciátí�vá sá otvorene stáviá k nác�rtnuty�m proble�mom kultu� rnej politiky. Je

iniciátí�vou  vo  verejnom  zá�ujme.  Kompetentnosť  á kválifikovánosť  zá� stupky�n�  á
zá� stupcov,  ktore�  á ktorí�  ju  budu�  vo  verejnej  debáte  reprezentováť,  ná�m  dá�vá  prá�vo
vyjádrováť sá k zápojeniu kultu� rnych áktiví�t á umeniá do procesu vzdelá� vániá.

Obraciame  sa  preto  k obom  rezortným  ministrom,  k ministerke  kultúry,
k ministrovi školstva, predsedovi vlády, k parlamentu aj k prezidentke s výzvou na
aplikovanie  schválených  medzinárodných  dokumentov,  akými  sú  Frankfurtská
deklarácia  z roku  2019  a Soulská  agenda  z roku  2010,  do  praxe  slovenského
vzdelávania na všetkých typoch škôl. Žiadame o vytvorenie spoločenskej platformy
medzi  rezortmi  kultúry  a školstva,  ktorá  by  zabezpečila  aplikáciu  princípov
Frankfurtskej deklarácie a Soulskej agendy do praxe slovenských škôl a kultúrnych
inštitúcií podľa príkladu iných európskych krajín. 

Medzinárodné  dokumenty  vypovedajúce  o zapojení  živého  umenia  do
vzdelávania nie sú napojené na stranícke a koaličné politiky, nemajú nič spoločné
s etnickými, náboženskými či rodovými stereotypmi. Táto téma je príliš dôležitá na
to, aby sme hľadali zámienky ako alibisticky povedať, že sme to skúsili, ale nebolo
dosť politickej vôle.

Nájbliz�s� í�m cieľom Iniciátí�vy  BB22 je  mobilizováť odborní�c�ky á  odborní�kov vo
verenej  sprá�ve,  obc�iánskom  sektore  á predovs�etky�m  vo  vrcholovy�ch  ins�titu� ciá� ch
zástres�uju� cich kultu� ru, umenie á vzdelá� vánie á prizváť ich k u� c�innej spoluprá� ci.

Trvalým a hlavným cieľom iniciatívy umelkýň, umelcov, odborníčok a odborníkov
pôsobiacich  v subjektoch  zaoberajúcich  sa  tvorivými  činnosťami  je  edukácia,  ktorej
výsledkom sú kultivovaní, emancipovaní a intelektuálne kompetentní občania hlásiaci sa
k princípom humanizmu a demokracie.

Signatárky a signatári iniciatívy:

Bá�bkove�  Divádlo ná Rá� zcestí�, Bánská�  Bystricá 

Akáde�miá divádelny�ch tvorcov, Brátislává 

Bá�bkove�  divádlo Ž4 iliná

Bá�bkove�  divádlo Kos�ice

Č4 inohrá Slovenske�ho ná� rodne�ho divádlá, Brátislává
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Divádlo Já�ná Pálá� riká v Trnáve

Drámácentrum, Edudrá�má, o.z.

Kátedrá bá�bkárskej tvorby Divádelnej fákulty VS4MU v Brátisláve

Klub nezá�visly�ch divádiel, Brátislává 

Nove�  divádlo, Nitrá

Odivo

Post Bellum

Ždruz�enie tvorivej drámátiky Slovenská

Iniciátí�vu podporuju�  áj fí�nská FIDEA pod vedení�m Tintti Kárppinen á Divádelny�  u� stáv
v Brátisláve áko s�tá� tná prí�spevková�  orgánizá� ciá Ministerstvá kultu� ry SR. 

U; c�ástní�c�ky  á  u� c�ástní�ci  konferencie  Vzdelá� vánie  divádlom  z rádov  divádelní�c�ok  á
divádelní�kov, pedágogic�iek á pedágo� gov:

Rágnhild  Tronstád  (No� rsko);  S4pelá  S4 inigoj  (Slovinsko),  Jáná  Nechvá� tálová� ,  Bárborá
Pokorná� ,  Žojá Mikotová� ,  Kátárí�ná Vinár�ová�  (Č4esko);  Silvester Lávrí�k,  Luciá  Fáltinová� ,
Lenká  Dzádí�ková� ,  Má� rio  Drgon� á,  Ivicá  Fráneková� ,  Dominiká  Žáťková� ,  Dágmár
Ins�titorisová� , Bárborá Jurinová� , Veroniká Kor�í�nková�  Wilems, Petrá Fridrichová� , Mártin
Válách,  Iváná  Henkeľová� ,  Luciá  Demuth,  Denisá  S4ebenová� ,  Luciá  Kás�iárová� ,  Diáná
Páulí�ková� ,  Boris Ková� c�,  Veroniká Burgerová� ,  Žuzáná Mis�á� ková�  Morávc�í�ková� ,  Kátárí�ná
Krokos�ová� ,  Adriáná Čiesláková� ,  Iván Sogel,  Peter  Tábác�ek,  Bárborá  Krájc�  Žámis�ková� ,
Márcel  Perecá� r,  Anná  Bádinová� ,  Žuzáná  Čhrenková�  Srncová� ,  Žuzáná  Kohu� tová� ,  Ivicá
Ozá�bálová� ,  Dus�áná  Fárkás�ová� ,  Má� riá  S4ájgálí�ková� ,  Erik  S4upc�í�k,  Máriká  Kecske�sová� ,
Sándrá Polovková� (Slovensko). 

K iniciátí�ve sá pripá� jáju�  ďáls� ie ins�titu� cie á osobnosti. Žoznám budeme áktuálizováť.
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