Generální konference ICOM v Rio de Janeiro, Brazilie 8.- 18.8.13
Na generální konferenci jsem byla delegována za výbor mezinárodní komise pro užité umění
a design ICOM-ICDAD, neboť nikdo jiný z předsednictva se nemohl zúčastnit. Byla jsem
pověřena zastoupit předsedu našeho výboru Rainalda Franze na setkáních odborných
komisí a při hlasování do nových výborů ICOM. Detaily cesty byly provedeny společně
s dalšími zástupci Českého výboru a komisí ICOM, kdy ČV hradil ubytování, letenky a
účastnický poplatek, za což jsem velice vděčná. Byl to můj první pobyt v Jižní Americe a tak
bylo i milé, že jsme my čeští účastníci mohli část oficiálního, ale i poznávacího programu
podniknout společně. Tak jsme například společně vyjeli za architekturou Oskara Niemayera
či po památkách Rio de Janeira, které nebyly v programu konference.
Za ICDAD jsem měla společný program s komisí DEMHIST, protože ICDAD má v případě
vzdálených destinací svá roční setkání většinu v Evropě. Na zahájení jsem pronesla zdravici
za náš výbor a vyslovila přání k další spolupráci, zejména případných společných setkání
(DEMHIST se totiž vydělilo v roce 1996 z tehdejší komise ICDA). Kromě přednášek
obsahoval společný program 3 celodenní tématické výjezdy po památkových domech a
muzeích s odborným výkladem. Brazilská komise DEMHIST je velice aktivní a potěšila
účastníky i rozdáním čerstvé publikace o historických domech-muzeích v Brazilii. John
Barnes převzal předsednictví komise, protože předchozí předseda výboru Peter Keller
kandidoval za rakouský výbor ICOM do Executive council (správní rada) a byl v Riu členem
správní rady zvolen. V závěrečném setkání komise doporučovala národním členům iniciovat
větší zapojení dalších např. neziskových či občanských sdružení, které se tématikou ochrany
a studia domů-muzeí zabývají v jednotlivých zemích. U nás by bylo jistě záslužné upozornit
na aktivitu FOIBOS, která vydává např. publikace o slavných vilách v krajích a městech. Byli
jsme též pozváni na další setkání, které se bude věnovat zejména restaurování a
rekonstrukci historických interiérů a bude se konat 7.-10.10 2014 v Compiegne ve Francii.
Vzhledem k výše řečenému, jsem se jako zástupce komise cítila na generálním shromáždění
poněkud osaměle, k čemuž též přispívala velmi silná klimatizace a poněkud neosobní
prostředí nového komplexu kulturního centra, kterou nerozehřály ani brazilské rytmy…
Ještěže tam byly české kolegyně a kolegové! Takže na příště: na generální shromáždění
v dálných zemích jen společně!
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