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Tvůrčí napětí  

Aktivity na rozhraní nehmotného kulturního dědictví a designu 

 

  Tradice je obsah kultury předáván z generace na generaci, jenž daná komunita 
považuje za společensky relevantní pro svoji přítomnost a budoucnost - takhle zní 
antropologické definice. Intuitivně si uvědomujeme, že se jedná o velmi rozsáhlou 
definici, v níž jsou umístěny různé výtvory lidské aktivity. Stojí za to je pojmenovat a 
pamatovat si, že tradice je zároveň produkt hmotné kultury a také prvky sociální a 
symbolické kultury.  

 

Co je nehmotné kulturní dědictví? 

Prvkem naší tradice a společného dědictví lidstva je tzv. nehmotné kulturní dědictví. 
„Nehmotné kulturní dědictví, i když je křehké, je také nesmírně důležité v procesu 
utváření identity každé sociální skupiny a jednotky. Zachování nehmotného dědictví 
a jeho bohatství je podmínkou pro uchování kulturní rozmanitosti vzhledem k 
narůstající globalizaci - tvrdí experti Národního institutu dědictví, což je instituce 
zabývající se ochranou našich tradic. Národní institut dědictví uznává, že nehmotné 
dědictví tvoří: ústní tradice a vyjádření, interpretační umění a hudební tradice, 
společenské zvyklosti, vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru, 
dovednosti spojené s tradičními řemesly a také další jevy budující komunity a jejich 
identitu. Hodnotu tohoto dědictví zdůrazňuje také UNESCO tvrzením, že „... toto 
nehmotné kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a 
skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci 
s přírodou a na jejich historii, dává jim pocit identity a kontinuity, podporuje takto 
úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.“  

 (zdroj: 
http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/). 

 
Unesco přijalo dokonce v r. 2003 zvláštní Úmluvu o 
ochraně nemateriálního kulturního dědictví. V Polsku byla 
uvedena v platnost 16. srpna 2011. 

Projevy dědictví lze v Polsku předkládat k zápisu do 
Národního seznamu nehmotného kulturního dědictví. V současné době je v seznamu 
zahrnuto 29 prvků, jako například umělecké a historické zbrojířství, kašubské 
vyšívání „żukowské školy“, lesní včelařství, „przywołówki" (tradice velikonoční neděle, 
kdy mladíci na návsi veřejně recitovali básničky o mladých slečnách z okolí, v nichž 
je strašili pondělní oblévačkou) v obci Szymborz nebo sokolnictví - živá tradice. Plná 
verze Národního seznamu je dostupná na internetových stránkách:  

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Kr
ajowa_lista_NDK/. 
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Metoda designového myšlení v rámci ochrany dědictví 

Zapsání do seznamu je jedna z metod ochrany nehmotného dědictví v Polsku. 
Efektivní způsob jak ho rozvíjet, může být však úplně jiný, a to využití moderních 
projektových metod a spolupráce s návrháři.  

Jednou ze zajímavých pracovních metod, která byla převzata ze světa designu, je tzv. 
metoda design thinking - designového myšlení. Probíhá ve čtyřech fázích:  

1. Objevování - je fáze práce spočívající v analýze daného jevu, zkoumání jeho 
kontextu, prostředí, právních podmínek, konkurence, atd. 
V této fázi je velmi důležité přezkoumat a definovat potřeby uživatelů nebo 
příjemců dané aktivity; 

2. Stanovení - jedná se o fázi, kdy jsou určeny cíle aktivity, její hodnoty a jsou 
vytvořeny projektové předpoklady; 

3. Zpracování - tato fáze zahrnuje vyhledání a práci nad různými způsoby řešení 
stanoveného problému, dále vytváření prototypů a testování; 

4. Realizace – je práce nad konkrétním řešením, uvedení na trh. 

Co je na této metodě nejdůležitější, je získávání individuální perspektivy, práce s 
uživateli, kteří sdílejí své znalosti a zkušenosti a spoluvytvářejí konečná řešení. Dále 
pak práce probíhá v interdisciplinárních týmech metodou dílen a navržena řešení 
jsou v závěrečné fázi testována a vylepšována. 
 

Metoda design thinking byla použita mj. v rámci projektu souvisejícího s hledáním 
způsobů, jak zachovat a rozvíjet nehmotné dědictví na Opolsku, což je obyčej 
malování porcelánu. 

Sdružení Krajina sv. Anny a 
regionální centrum designu Zámek 
Cieszyn v roce 2017 společně 
realizovaly projekt s názvem 
Malované dědictví bez hranic V 
rámci tohoto projektu byla poprvé 
využita metoda designového 
myšlení (design thinking) za 
účelem vývoje nových forem a 
způsobů zachování tradice 
malování porcelánu. Jednalo se 
zároveň o prověření této metody ve 
vztahu k nehmotnému dědictví 
obecně a nalezení modelu 
fungování, jenž by mohl být použít 
k ochraně jiných prvků polského 
nehmotného dědictví.  

 

 

  

Fot. Sdružení Krajina sv. Anny 
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Malování porcelánu na Opolsku 

Práce byla zahájena prozkoumáním současného stavu zachování, kultivování, výroby 
a prodeje malované opolské keramiky. Byl proveden přehled dostupné literatury, 
proběhl etnografický výzkum a pozorování a také rozhovory s osobami, které malují 

a prodávají hotové výrobky. Byly také uspořádány dvoudenní 
dílny, jejichž účastníky byly osoby z regionu spojené s malováním 
keramiky. O konzultaci byli také požádání návrháři-keramici.  

Výsledky práce byly velmi zajímavé. Ukázalo se, že hlavní 
vyslovenou potřebou v regionu není přímo zachování obyčeje 
malování porcelánu, ale spíše samotných opolských vzorů s 
typickým barevným provedením a tvary, jež plní důležitou úlohu 

- posilují pocit identity opolských obyvatel. Větší důraz v regionu 
by měl být proto zaměřen na hledání nových forem propagace opolského vzoru, 
nalezení služeb a výrobků, které jej budou předávat způsobem, jenž osloví moderní 
příjemce. Správnou cestou může být zjednodušení technologických procesů (např. 
malování pouze jednoho prvku vzoru nebo využití uhlíkového papíru) a využití 
současně dostupných technologií a zároveň vytváření příležitosti pro vývoj místního 
podnikání.  

Jedním z výsledků projektu bylo také zpracování způsobů využití nových 
propagačních a vzdělávacích kanálů v oblasti malování opolských vzorů (např. 

prostřednictvím webinářů), byla vytvořena 
koncepce turistických služeb, které by zahrnovaly 
nové zkušenosti: setkání s umělcem, který maluje 
porcelán, vytvoření vlastních keramických nádob 
na hrnčířském kole, malování. Bylo také vymyšleno 
jakým způsobem a s jakou nabídkou oslovit 
různorodé skupiny příjemců - školní výlety, bohatší 
zákazníky ze zahraničí nebo individuální zákazníky 
hledající autentičnost. Všechny nápady a návrhy 
byly popsány ve zprávě „Malované dědictví bez 
hranic“, dostupné on-line. Nyní čekají na zavedení. 
Jsou ale zároveň důkazem a příkladem, jak lze 
inovačním způsobem zachovat a rozvíjet to, co je 
pro nás tak drahocenné - naše nehmotné kulturní 
dědictví.  

Lubomira Trojan 

Zámek Cieszyn 
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