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Vážený pane ministře,
my, níže podepsaní členové a členky odborných grantových komisí MK ČR se na Vás
obracíme ve věci krácení dotací pro oblast živé kultury v roce 2022. Po dotazu na výši
rozdělovaných prostředků jsme byli informováni, že výše grantů k rozdělení se přibližně
vrací k roku 2019/2020, což by znamenalo přibližné krácení o 30 procent oproti roku
2021. Pokud k tomu připočteme inflaci, která dle národní metodiky v lednu 2022
vzrostla na 9,9 procenta, znamenalo by krácení oproti minulému roku prakticky o 40
procent.
Taková situace se nám nezdá být pro živou kulturu udržitelná, znamenala by zánik
mnoha kulturních subjektů a podstatnou redukci programu těch přeživších. To by
vyvolalo vlnu protestů a nevole kulturních provozovatelů i diváků a divaček. Pokud jde o
politické rozhodnutí, mělo by být veřejně oznámeno a diskutováno před rozdělením
grantů. Pokud vychází spíše z plošného hledání úspor ve státním rozpočtu, domníváme
se, že vzhledem k mizivému promile, které živá kultura ve státním rozpočtu zaujímá a
ničivému dopadu na umělkyně a umělce, kulturní pracovníky a pracovnice a celou řadu
souvisejících profesí, by mělo být přehodnoceno. Zvláště za současné situace, kdy se
kulturní organizace a příjemci grantových dotací naplno účastní pomoci ukrajinským
uprchlicím a uprchlíkům.
Budeme rádi nápomocni*y při hledání řešení a sejdeme se s vámi. Nutno říci, že situace
je akutní, poněvadž některé subjekty již uvažují o nutnosti vzít si půjčky, aby mohly
pokrýt své základní náklady. Na závěr bychom rádi vyjádřili plnou podporu kolegyním z
odboru umění MK ČR, které připravují a s vysokým pracovním a odborným nasazením
komise připravují a snaží se vyjít vstříc stovkám žadatelů i členům komisí.

Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová, předsedkyně komise okruhu 1–2, šéfredaktorka online
časopisu Artalk
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., člen komise okruhu 1–2, ředitel GAVU Cheb
Mgr. Martin Fišr, člen komise okruhu 1–2, kurátor
MgA. Tomáš Hrůza, člen komise okruhu 1–2, vydavatel ArtMap
Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D., členka komise okruhu 1–2, odborná asistentka FaVU VUT
Mgr. Hana Buddeus, Ph.D., členka komise okruhu 1–2, historička umění, ÚDU AV ČR
PhDr. Vít Havránek, Ph.D., člen komise pro výtvarné umění okruh 4-6 a prorektor AVU
MgA. Šárka Zahálková, členka komise pro výtvarné umění okruh 3, kurátorka Galerie
města Pardubic, doktorandka AVU
Mgr. Klára Peloušková, členka komise okruhu 4-6, doktorandka a pedagožka UMPRUM
Doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D., člen komise pro výtvarné umění okruh 4-6,
pedagog ITF FPF SU v Opavě a kurátor UPM v Praze.

