24. Generální konference ICOM – Miláno, Itálie
Mezinárodní výbor pro městská muzea – CAMOC
Ve dnech 4.-9. července 2016 jsem se jakožto statutární zástupce řádného člena ICOM
Muzea hl. m. Prahy zúčastnila GK ICOM v Miláně.
Dne 4. července jsem se zaregistrovala v Kongresovém centru v Miláně. Slavnostnímu
zahájení konference jsem byla přítomna. Dále jsem se účastnila jednání v rámci programu
CAMOC (International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities).
Odpoledne proběhlo společné zasedání výborů CAMOC, ICOFOM a MINOM.
5. července jsem se zúčastnila nejprve generálního shromáždění CAMOC v Kongresovém
centru. Na odpoledne byl připraven program společně s výborem ICAMT v muzeu MUDEC
(Museo delle culture – etnografické muzeum), kde mě zaujaly zejména prezentace
zabývající se urbanismem měst a sociálními problémy.

Večerní prohlídku Muzea vědy a techniky jsem absolvovala s řadou kolegů.

6. července probíhaly v Kongresovém centru krátké prezentace vybraných City muzeí;
odpolední program byl společný s kolegy z ICR. Zajímavé byly zejména příspěvky mapující
roli city-muzeí jako faktoru rozvoje měst a jejich podíl na rozvoji otevřené společnosti. O
tomto tématu jsme také na závěr jednání diskutovali. Večer jsem uvítala možnost mimořádné
prohlídky Poslední večeře od Leonarda da Vinci. Závěrem byl koncert v milánské katedrále
pro účastníky GK ICOM.

7. července se společně s ICR konala odborná exkurze do Bologně, které jsem se
zúčastnila. Společně jsme navštívili Palazzo Pepoli s novou expozicí o historii Bologně, po
obědě jsme pak diskutovali o urbanistických otázkách v Bologna Urban Center a na závěr
jsme s erudovaným průvodcem prošli historické centrum Bologně.

8. července jsem v rámci odborné exkurze navštívila zámek v Piacenze a další dva zámky
piacenzsko-parmské šlechty. Zajímavý byl pro mě zejména způsob instalace historických
interiérů.
9. července jsem si individuálně prošla některé památky v centru Milána, navštívila dvě
muzea a večer jsme se s kolegy z celého světa potkali v budově Triennale Milano.

Generální konference ICOM v Miláně byla příležitostí setkat se s kolegy z celého světa,
vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty. Děkuji tímto ČV ICOM, že mi toto svojí
podporou umožnil.

V Praze, dne 11. července 2016

Zuzana Strnadová

