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Abstrakt
Práce analyzuje marketingovou komunikaci Domu umění města Brna v letech
2007 - 2011. Dům umění města Brna patří mezi nejvýznamnější regionální kulturní
instituce, jeho návštěvnost však ve sledovaném období významně poklesla. Práce se
věnuje otázce, zda tomu mohlo být i kvůli nedostatečné komunikační strategii.
Součástí práce je analýza komunikační strategie bezprostřední konkurence
instituce – Moravské galerie a Wannieck Gallery. Stěžejní část práce se zabývá
jednotlivými prvky komunikačního mixu Domu umění. Zvláštní zřetel je věnován
změně vizuální identity galerie, která proběhla v roce 2008. Na základě teorie a
poznatků z odborné literatury jsou hodnoceny kladné i záporné stránky marketingových
aktivit galerie. Vše doplňuje bohatá obrazová příloha.
Pomocí výzkumu, který proběhl formou dotazníkového šetření, chce přiblížit,
jak je instituce vnímána brněnskou veřejností. Závěrem se práce snaží zodpovědět na
otázku, zda galerie svými aktivitami naplňuje své poslání a vytyčenou vizi, v níž
figuruje jako součást sítě prestižních evropských galerií.

Abstract
This bachelor thesis aims to analyze the marketing communication of the Brno
House of Arts from 2007 to 2011. The Brno House of Arts is one of the most important
cultural institutions in Moravian region but the number of visitors decreases from year
to year. The hypothesis is that underdeveloped communication strategy of the institution
contributes to this unfavourable situation.
One chapter is dedicated to the analysis of communication strategies of the
closest gallery´s competitors – Moravian Gallery and Wannieck Gallery. The core of the
work is in the detailed description of the institution´s communication mix with focus on
its visual identity created in 2008. Evaluation of the gallery´s marketing activities is
based on adequate academic writing. Wide variety of relating pictures can be found in
the appendix.
Research conducted by the author explores knowledge and image of the Brno
House of Arts in the public. The thesis is concluded with the summary of the
communication activities of the institution and strives to answer whether they support
its mission and vision positioning the gallery among prestigious European galleries.
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Úvod
Moderní umění nepatří k masové zábavě a stěží tomu tak někdy bude. Přesto
však některé

galerie

nabízející

současnou uměleckou tvorbu nemají

nouzi

o návštěvníky, zatímco ostatní zejí prázdnotou.
Proč jsou nejen Tate Modern, ale i malá londýnská muzea živým prostorem
provokujícím dění okolního světa? A proč si v mnohých galeriích v České republice
návštěvník připadá spíše nepatřičně?
Marketing umění je v zahraničí uplatňován asi tři desítky let, k nám se však
dostal se značným zpožděním. Ani dnes situace není optimální, pracovníkům galerií
mnohdy chybí marketingové a obchodní vzdělání. Na druhou stranu, pokud jsou do
funkcí obsazeni kovaní manažeři, nedostatečná orientace v umělecké sféře také
kulturním organizacím neprospívá. Obory specializující se na art marketing u nás
vznikly teprve nedávno, takže si na nástup mladých profesionálů tohoto oboru musí
česká scéna ještě chvíli počkat.
Město Brno je známé bohatou kulturní nabídkou. Několik vysokých škol
a univerzit pak do Brna přivádí tisíce studentů z celé republiky i okolních států. Prostor
se tak jeví jako ideální pro rozvoj živé umělecké scény.
Jednou z líhní mladých umělců v tomto městě chce být i Dům umění města
Brna. V posledních letech je tato galerie uznávaná odborníky za svou činnost, zároveň ji
však sužuje rok od roku klesající návštěvnost. Přilákat dnes lidi na moderní umění bez
lákadel jako jsou šokující obrazy nebo 3D efekty není jednoduché.
Situace se stala na začátku roku 2012 vskutku kritickou, když zřizovatel galerie
město Brno nechtěl stav více tolerovat a navrhoval odvolání ředitele instituce. Jednalo
se o nepochopení poslání galerie nebo neschopnost personálu oslovit a nalákat do Domu
umění vhodné cílové skupiny?
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat dosavadní komunikaci Domu
umění města Brna v posledních pěti letech. Zároveň chce přiblížit, jak si galerie přeje
být svým okolím vnímána a jakou pozici skutečně v myslích svých potenciálních
návštěvníků zaujímá.
Protože považuji za mimořádně důležitou „přeměnu kabátu“, kterou galerie
podstoupila v roce 2008 změnou své vizuální identity, zvláštní zájem je v práci věnován
právě tomuto tématu.
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1 Specifika marketingu uměleckých galerií
O uplatňování marketingových principů v praxi uměleckých galerií lze mluvit
až přibližně od poloviny 80. let (Fopp, 1997), i když v odborné literatuře se jejich
aplikace vyskytuje už od 60. let (Kotler, Levy, 1969).
Tehdejší britská muzea musela reagovat na výrazné snížení příspěvků od státu a
místních úřadů, stejně jako na odliv návštěvníků, kteří se ve volném čase přesouvali ke
komerčnějším aktivitám. Muzea tak začala přistupovat k návštěvníkům jako
k zákazníkům, zajímat se o jejich názory, potřeby a touhy. Velký posun lze deklarovat
na počtu pozic pro marketingové odborníky v muzeích. Zatímco v roce 1988 jich
působilo v Británii pět, o čtyři roky později už jich šlo napočítat 40.
Marketing muzeí a kulturních institucí je komplexní záležitostí a na rozdíl od
komerčního marketingu nelze jasně definovat produkt, typického zákazníka nebo
vzájemné komunikační kanály (Kotler, Levy, 1969). Stejně jako firmy, i muzea
a galerie však musí poslouchat své zákazníky – návštěvníky a zároveň oslovovat
partnery - soukromé dárce nebo firmy (McLean, 1997).
Muzea a kulturní instituce se svým marketingovým přístupem snaží na rozdíl
od většiny soukromých firem potřeby zákazníků vytvářet, nejen na ně reagovat.

1.1 Segmentace zákazníků
Kulturní instituce se pohybují na trhu, kde se snaží zaujmout své zákazníky.
Mezi zákazníky uměleckých galerií patří nejen jejich návštěvníci, ale i další zájmové
skupiny, partneři, sponzoři, investoři, zřizovatel. Aby galerie plnila své cíle, musí
vybrané zájmové skupiny adekvátně oslovit.
I kulturní instituce by tak měla analyzovat trh, na kterém se pohybuje, určit si na
něm pro ni klíčové a vedlejší cílové skupiny, na něž se chce orientovat. Segmentace
zákazníků je klíčová pro tvorbu celého marketingového mixu.
Vybraný segment by měl vždy mít dostatečnou velikost, aby pro instituci mělo
smysl ho oslovit. Segment musí být dostupný a oslovitelný, jinak by aktivity vůči němu
vyšly vniveč. A v neposlední řadě velikost a náklady na oslovení daného segmentu musí
být změřitelné, jinak by se nejednalo o systematický a strategický přístup (Johnová,
2007, s. 64). Cílem kulturních institucí by mělo být z potenciálních zákazníků vytvořit
skutečné, z občasných stálé, ze stálých poté abonenty, partnery a věrné sponzory.
Segmentace návštěvníků uměleckých galerií má řadu specifik. Ta se ve velké
míře projevují v demografickém profilu zákazníka. Zákazníci kulturních institucí se
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obvykle vyznačují nadprůměrným vzděláním, dle průzkumu Národní galerie je tvoří
40 % vysokoškoláků (Johnová, 1997, s. 61). „Muzea jsou tvořena elitou pro elitu,“
konstatuje Fiona McLean (McLean, 1997, s. 130). Důležitými proměnnými se tak
stávají i příjem (zde ovšem nelze kategorizovat, že na návštěvu galerií by měli jen vyšší
příjmové skupiny) nebo zaměstnání (tato kategorie se do jisté míry prolíná
s psychologickým profilem návštěvníka.)
Životní styl nebo osobnostní charakteristiky se řadí mezi segmentace
psychografické.
Často je galeriím vyčítána náročnost výstav, díla nebývají návštěvníky
pochopena a veřejnost smyslu galerie nerozumí. Pokud si je galerie tohoto faktu
vědoma, může část svých aktivit přizpůsobit návštěvníkům s povrchnějším zájmem
o umění. „Uvědoměním si, že jistá část publika nemá kulturní kompetenci k poznání
umění, galerie nabídla substitut,“ zhodnocuje Fiona McLean počínání jednoho
britského muzea, jež svou výstavu obohatilo o interaktivní prvky, zvukové, smyslové
instalace, modely a jiné, které náhle stoupla návštěvnost proti předchozím rokům
o 70 % (McLean, 1997, s. 24).
V posledních letech sílí tendence k segmentaci na velmi úzké cílové skupiny.
Trh se stal vysoce fragmentizovaným. Jednotlivým malým skupinám je nabízen
konkrétní, jim na míru šitý program, oslovováni jsou skrz pro ně nejpřijatelnější kanály
apod. Tento trend úzce souvisí s rostoucí individualizací společnosti a velmi těsně se
dotýká strategie komunikace, kdy jsou v propagaci preferována jiná média než masová
(McLean, 1997, s. 24).

1.2

Marketingové nástroje
Hlavním produktem galerie je obvykle výstava. Ta musí být dostatečně finančně

zabezpečena, doplněna dalšími službami a zajištěna po technické stránce, veřejnost o ní
musí být informována a mít vůli ji zhlédnout.
Jak poukazuje Fiona McLean, galeristé mohou vést své instituce s bohulibými
společenskými zájmy, ale ani oni nedostanou zaplaceno, pokud nemají výsledky.
(McLean, 1997, s. 44).

1.2.1 Produkt
Hlavním produktem galerie je výstava. Dílčím produktem se může stát
významné dílo, tvorba slavného autora, tematická expozice. Produktem galerie jsou
však i vydávané katalogy, reprodukce děl, plakáty, suvenýry, poskytované
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nadstandardní služby jako prohlídky s kurátorem, odborné přednášky, tematické
programy, školní prohlídky, doprovodné akce pořádané uvnitř i vně instituce, komerční
služby, mezi něž patří pronájem prostoru firmám, provoz kavárny, restaurace, obchodu.
Produkt dotváří i detaily jako popisky u obrazů, orientační panely či stav hygienických
zařízení.
Na trhu statků a služeb rovnovážný produkt reprezentuje soulad nabídky
a poptávky, kdy jsou ideálně uspokojovány potřeby zákazníka i výrobce. Obdobná
paralela na trhu umění existuje, ne vždy však galerie naplňující svá poslání může
uspokojovat potřeby a reagovat na přání potenciálních návštěvníků. Rozhodování o
povaze produktu (např. výstavě), který bude instituce nabízet, není jednoduché. Je třeba
se rozhodnout, kterou z funkcí by měl produkt naplnit: zábavnou, vzdělávací,
poznávací, emocionální, estetickou atd. I když u většiny populace by zvítězila nabídka
produktu, kterému budou rozumět a pobaví je, galerie mají obvykle poslání společnost
rozvíjet a rozšiřovat jí obzory. Není však třeba dodávat, že v tomto případě návštěvnost
výstavy obvykle klesá. Fiona McLean mluví o „disneyfikaci“ nabídky muzeí, kdy
převažují zábavné prvky a atrakce. Muzea se v tomto případě stavějí do pozice
alternativy tematických zábavních parků (McLean, 1997, s. 27).
To však neznamená, že by galerie při výběru svého produktu měla zcela
rezignovat na přání veřejnosti. Při výběru vhodného produktu hraje důležitou roli
i vytyčená strategie instituce. Musí se rozhodnout, zda je pro ni důležitější trh co nejvíce
penetrovat nebo mu nabízet více nových produktů (například nové umělce, netradiční
výstavy apod.)

1.2.2 Cena
Cena představuje pro neziskové organizace včetně kulturních institucí důležitou
součást marketingového mixu. Náklady vzniklé zajištěním produktu, distribuce
a marketingové komunikace musí být adekvátně hrazeny. Na rozdíl od firem však
kulturním institucím nejde primárně o zisk, což se projevuje i v cenových strategiích.
Existenciální význam tak pro muzea a galerie mají příspěvky státních a místních
správ, granty, mecenášské dary nebo sponzorství. Tím musí být uhrazeny náklady
na platy zaměstnanců, kurátorskou činnost, marketing a public relations, vzdělávací
služby, administrativní náklady, náklady na obnovování sbírek či prostor a samozřejmě
samotné výstavy, ať už dočasné či stálé (Fopp, 1997, s. 180).
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Muzea byla ve své moderní historii dotlačena ke generování vlastních finančních
prostředků a tak začala zřizovat obchody, kavárny, sdružení přátel, podnikatelské kluby
nebo drobná vydavatelství, vypůjčovala díla ostatním galeriím (McLean, 1997, s. 32).
Další služby tak nejsou vytvářeny primárně proto, aby uspokojovaly potřeby zákazníka,
ale aby umožnily muzeím konkurovat, přitáhnout více návštěvníků a vytvořit dodatečný
příjem.
Vstupné představuje cenu hlavního produktu, jež galerie nabízí – výstavy.
Systém vybírání vstupného by měl být stanoven v souladu s posláním galerie
a sledovanými segmenty návštěvníků. Vstup do galerie může být zdarma, čímž se
zpřístupní kulturní statky všem skupinám obyvatel, samozřejmě se však galerie tímto
vzdává významného zdroje svých příjmů. Volný vstup může platit pouze v určitý den
týdně či měsíce, což umožní sociálně znevýhodněným skupinám galerii v případě zájmu
navštívit. Volný vstup do muzea lze také stanovit jen na určité mimořádné datum. Tento
přístup se dá označit za sociálně spravedlivý a zároveň obvykle zajistí určitou mediální
publicitu. Další formou je dobrovolné vstupné (čistý či doporučený dobrovolný
příspěvek).
Ceník s různými variantami vstupného pro jednotlivé segmenty zákazníků lze
koncipovat s ohledem na společenské zájmy. Pozitivní diskriminace se často dotýká
studentů, důchodců, rodin s dětmi apod.
Poslední variantou je jednotné všeobecné vstupné. To však v případě kulturních
institucí není doporučováno vzhledem k tomu, že je v rozporu s jejich společenskou rolí
(Johnová, 1997, s. 118).
Vstupné se může diferencovat i podle sezón, v době přetlaku návštěvníků
(o víkendech) je o něco dražší než v jiné dny.
Členské spolky nebo abonentské programy představují zdroj příjmů, který je
dlouhodobý a relativně stálý, čili podnikatelsky jednoznačně preferovaný. Členství
může mít formu roční permanentky či členské karty s výhodnějšími podmínkami apod.
Lze ho stupňovat dle ceny a nabízených podmínek (například zlatá, stříbrná karta…).
Galerie stanovují řadu dalších cen: mimořádných programů, doprovodných akcí,
pronájmu prostor, zboží ve svém obchodě, zápůjček děl nebo sponzorství.

1.2.3 Distribuce
Galerie řeší distribuci především z hlediska místního a časového. Dostupnost
a umístění budovy galerie hraje důležitou roli. Instituce by měla usilovat o to být
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zákazníkům co nejblíže. To znamená, pokud sídlí v odlehlém koutě města, vybudovat
kvalitní síť navigačních tabulí, případně zajistit kyvadlovou dopravu. Pokud má
výhodnou polohu v centru, řešit zase možné problémy s parkováním. Přístup pro
zdravotně postižené a imobilní občany by se měl stávat samozřejmostí.
Otvírací doba galerie představuje významný distribuční kanál, s kterým je třeba
při tvorbě strategie kalkulovat. Návštěvní hodiny by měly vyhovovat především
vybraným cílovým skupinám. Pokud není v silách zaměstnanců galerie plně se jim
přizpůsobit, pak alespoň částečně. Příjemné gesto k pracujícím návštěvníkům tak může
být otvírací doba jeden den v týdnu prodloužená do nočních hodin a podobně.
Publikace se dají označit za distribuční kanál galerií, protože jim umožňují šířit
jejich poslání dále. Odborné publikace představují platformy pro setkání odborníků
v oboru.
Doplňkové akce a programy, které neprobíhají přímo v galerii, distribuují
poslání galerie k dalším cílovým skupinám.
Elektronická distribuce bezpochyby představuje mohutný a sílící trend. Kromě
emailových zpravodajů zahrnuje i webové aplikace, virtuální prohlídky výstav,
průvodce galerií pro weby i mobilní zařízení a jiné.

1.2.4 Marketingová komunikace
Marketingová komunikace galerie může mít různé cíle - informovat,
přesvědčovat nebo připomínat. Determinují ji čtyři hlavní body - identifikace cílových
segmentů, stanovení konkrétních cílů komunikace, vytvoření vhodného obsahu sdělení
a výběr nástrojů komunikačního mixu.
Interní komunikace posiluje vztah zaměstnanců k instituci, působí tak jako
pozitivní motivační faktor jejich výkonu. Galerie nesmí zapomínat být neustále
v kontaktu se svým zřizovatelem, který by měl vždy chápat, co stojí za jejími kroky,
budovat vzájemnou důvěru.
Výzkumy dlouhodobě potvrzují, že slabé povědomí o instituci je jednou
z hlavních příčin malé návštěvnosti muzeí (McLean, 1997, s. 138). Potenciální
návštěvníky je třeba informovat a přesvědčit, že návštěva galerie je správným
rozhodnutím. Věrní zákazníci a partneři jsou jedním z nejcennějších aktiv, kterými
instituce disponuje. Měla by jim tedy být věnována i výjimečná pozornost v každodenní
komunikaci.
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N. Kotler a P. Kotler zdůrazňují: „Dříve než se muzeum nebo jiná organizace
rozhodne, jaké komunikační a propagační kanály použije, musí mít image nebo
poselství svého produktu, služeb, prožitku, které bude propagovat. (…) Lidé obecně
nechtějí trávit mnoho času tím, že se budou informovat o produktech a organizacích či
je porovnávat.“ (Kotler, Kotler, 1998, s. 219)
„Ideálem je situace, kdy se značka – ať již v podobě jména nebo nějakého
symbolu – objeví v mysli potenciálního návštěvníka, kdykoliv je konfrontován
s repertoárem nabídky, co dělat ve volném čase a zvažuje různé alternativy“ (Caldwell,
2000, in Kesner, 2005, s. 217)
Ovšem budování značky by v žádném případě nemělo být ztotožňováno
s pouhým vytvořením vizuální identity. Přístup by měl být založen na „pozornosti
potřebám a zájmům veřejnosti a současně oddanosti svěřeným kulturním hodnotám
a odborným standardům“ (Kesner, 2005, s. 218).
Galerie komunikuje propagačními nástroji, které vytváří, ale podstatnou část
toho, co o sobě říká, reprezentuje i samotný produkt. Výstavy, doprovodné programy,
odborné publikace, exteriéry galerie nebo její zaměstnanci sami o sobě tvoří
komunikační kanály (Kesner, 2005, s. 216). Ve své strategii proto galerie musí
analyzovat i to, jakou image jí právě tyto kanály vytváří. Mezi propagační nástroje patří
reklama, internetová komunikace, přímý marketing, public relations, podpora prodeje
i vizuální identita galerie. Není třeba připomínat, že všechny zmíněné prvky by měly
být užity ve vzájemném souladu a pečlivě vybírány na základě sledovaných cílových
skupin a cílů instituce. Dalším vodítkem pro jejich optimální skladbu mohou být
aktivity konkurence, jejich nákladnost rovněž výsledný mix ovlivňuje.
Nově vzniklé kulturní instituce budou využívat více reklamy, public relations
k informování potenciálních návštěvníků a podporu prodeje ke stimulaci příchodu
do galerie (výzvu k akci). Galerie s tradičnějším konceptem a zavedené instituce se
nepotřebují tolik propagovat, spoléhají na osobní doporučení, případně elektronické
zpravodaje a direkt maily (McLean, 1997). I v jejich případě však, pokud počet
návštěvníků klesá nebo má silnou konkurenci, reklama a propagační techniky mohou
pomoci přitáhnout pozornost médií, potažmo potenciálních návštěvníků.
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2 Dům umění a jeho marketingový mix
2.1 Vznik, poslání a cíle instituce
Brněnský Dům umění je organizací galerijního charakteru bez vlastních sbírek.
Jeho zřizovatelem je Rada města Brna. Pod jeho jménem fungují tři galerie (Dům
umění, Dům pánů z Kunštátu a G 99) nacházející se ve dvou budovách (budova
původního Domu umění na Malinovském náměstí v Brně a budova historického Domu
pánů z Kunštátu v ulici Dominikánské).
Posláním Domu umění, jak ho definuje jeho Zřizovací listina naposledy
aktualizovaná v roce 2009, je výchova občanů uměním i k umění a působení na rozvoj
umělecké tvorby. Dům umění se netají svou ambicí stát se součástí sítě prestižních
evropských galerií. Dále se ve své vizi galerie definuje jako moderní kulturní instituce,
jež hýbe brněnskou kulturou a podněcuje kontakt mezi umělci a veřejností. Rostislav
Koryčánek, současný ředitel galerie, si při svém nástupu do funkce představoval, že do
pěti let bude Dům umění „místem, kam přijdou rodiny v neděli ráno na brunch, podívají
se na výstavu a zajdou do dalšího výstavního domu, kterým je Dům pánů z Kunštátu”.1
Takový program se pak měl stát pro rodiny běžnou součástí trávení volného času. Od
roku 2007, kdy Koryčánek do funkce nastoupil, však návštěvnost poklesla a rovněž
galerijní restaurace a kavárna nepatří v brněnském centru k nevyhledávanějším.
Fakt, že Dům umění představuje galerii typu „Kunsthalle“, tedy bez sbírkových
fondů, s sebou přináší několik výhod i nevýhod. Dramaturgické plány mohou vznikat
bez tlaků na využití vlastních exponátů z depozitářů, pro galerii mohou nárazově
pracovat rozliční kurátoři, autory lze oslovit mnohem svobodněji, protože nemusí
zapadat do žádného plánu, který by musel počítat s vlastními uměleckými díly.
Cílem instituce je organizace výstav, především soudobého umění, propagace
českého umění v mezinárodním měřítku, usnadnění vstupu brněnských umělců
na zahraniční trhy. V rámci své činnosti se má podílet na nejrůznějších besedách
o umění a podporovat tak zájem o umění mezi mladými lidmi (Zřizovací listina Domu
umění města Brna, 2009).
Ačkoliv hlavním úkolem galerie je pořádat výstavy či doprovodné akce, čím dál
důležitější se pro ni zdají být vedlejší aktivity, které jí umožňují plnit hlavní cíle lépe

1

KORYČÁNEK, Lubomír. V pořadu Před půlnocí. ČT 24, 26. 8. 2008. Dostupný také z:
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/26633-soucasne-umeni-neniprekodovany-svet-rika-rostislav-korycanek/>
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a efektivněji. Své služby a fondy také musí aktivně propagovat, aby dosáhla sledované
návštěvnosti.
Galerie je veřejnosti otevřena od 10 do 18 hodin pět dní v týdnu – ve středu
až neděli.

2.2 Návštěvnost a cílové skupiny galerie
I když je galerie nezisková organizace, návštěvnost pro ni hraje důležitou roli,
zvláště když je jejím zřizovatelem státní nebo správní instituce. Magistrát města Brna,
jež formálně řídí Dům umění, si tak každoročně hlídá, kolik návštěvníků na jednotlivé
výstavy a akce do jednotlivých galerií Domu umění došlo. Dům umění má povinnost
tyto skutečnosti uvádět ve svých výročních zprávách.
„Žádanou“ návštěvnost je však poměrně obtížné specifikovat. Už z povahy
kulturní instituce vyplývá, že její směřování dosti závisí na subjektivních názorech. Ani
teoretici art marketingu se zcela neshodují v tom, jak moc komerčně by instituce měla
fungovat. Velký počet návštěvníků galerii přináší více peněz a umožňuje jí tak větší
rozvoj a modernizace. Zároveň se pak umění dostává k širší skupině obyvatel, což bývá
často cílem galerijních institucí. Také Dům umění chce lidi vést k umění. Spornou
otázkou však zůstává, nakolik rezignovat na kvalitu nebo originalitu vystavovaných děl
ve prospěch větší návštěvnosti.
Pro Dům umění představuje návštěvnost jeden z kritických bodů fungování
instituce. Na začátku roku 2012 se dokonce kvůli tomu vytvořily na radnici tlaky
k odvolání ředitele galerie. Rozsáhlá skupina obyvatel však s tímto rozhodnutím
nesouhlasí a argumentuje, že líbivost masám by neměla být hnacím motorem takové
instituce.2

2

Různí autoři: Dům umění v Brně navštívil dvojnásobek lidí, chtějí podpořit ředitele. Mladá fronta
DNES. 17. 3. 2012. Dostupné z: <http://brno.idnes.cz/dum-umeni-v-brne-navstivil-dvojnasobek-lidichteji-podporit-reditele-1jh-/brno-zpravy.aspx?c=A120317_191247_brno-zpravy_brd.>
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Graf č. 1 Návštěvnost v letech 2007 - 2011

Z negativního trendu poklesu návštěvníků vybočovalo ve sledovaných letech
několik projektů, jež zaznamenaly výjimečný úspěch u diváků.
Koryčánek vyzdvihuje nutnost pořádat výstavy pro širší publikum a zpřístupnění
moderního umění, které může být umělecky nevzdělaným občanům vzdálené.
Klíčovými se mu jeví i adekvátní infrastruktura a hmotné zázemí, kupříkladu kavárna
v blízkosti galerie.3
K pochopení současného umění a tím zvýšení návštěvnosti mají přispět rovněž
galerijní animace. Ty jsou pořádány ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně. Akce jsou určeny žákům základních a středních škol, kteří si při
návštěvě galerie umění přiblíží interaktivní formou. Galerie si tak připravuje důležitou
členskou základnu do budoucna, žáci a studenti tak představují jednu z důležitých
cílových skupin celého Domu umění. Tato strategie se logicky začíná vyplácet až
v dlouhodobějším časovém horizontu.
Zvedat návštěvnost je však třeba i krátkodobě. Zázemí, kvalitní program
a vzdělávací činnost nejsou vše.
Segmentace trhu a cílové skupiny, na něž se bude instituce zaměřovat, by měly
být stanoveny tak, aby co nejvíce odpovídaly cílům instituce. V souladu s teorií McLean
by měly být segmenty co nejvíc specifické (viz kap. 1). Dům umění neprovedl žádnou
vlastní analýzu trhu. Na otázku, jak vypadá cílová skupina galerie, Barbora Antonová
z Domu umění odpověděla: „Stálé „zákazníky“ se snažíme udržet, nové získat. Zájem

3

Zabadalová, Veronika: Úspěch je v kvalitním programu. Vyškovský deník. 22. 4. 2010
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z jiných měst nedokážeme odhadnout, neděláme průzkum, odkud lidé přicházejí.
Vzhledem k tomu, že hodně návštěvníků je z řad studentů, bude procento „z jiných
měst“ dost vysoké. Pravidelně jezdí lidé se zájmem o výtvarné umění z Prahy
a Bratislavy, zahraniční turisté spíše podle tématu výstav.“4
Ačkoliv neexistuje žádná odborná studie či analýza, která by se věnovala
segmentaci návštěvníků Domu umění, z výše zmiňovaných faktů lze usoudit, že typický
návštěvník galerie je: vyššího středního či vysokoškolského vzdělání, mladšího věku,
velké procento jsou stále studenti.

2.3 Financování
Dům umění města Brna je příspěvkovou organizací brněnského magistrátu,
ovšem v rámci své činnosti se neobejde bez dalších peněžních zdrojů. Využívá tak
grantů, sponzorských darů, zároveň generuje vlastní příjmy.
Na základě několika auditů provedených v roce 2010 bylo konstatováno,
že organizace hospodaří se svěřenými prostředky účelně a hospodárně (Výroční zpráva
2011).
Granty, které Dům umění získal na některé své výstavy, výrazně usnadnily jeho
finanční situaci. Celkově lze konstatovat, že Dům umění je v posledních letech
v získávání grantů poměrně úspěšný, když jejich celková hodnota činí víc jak 600 000,
v případě započtení dotace ministerstva kultury dokonce 1 200 000 (Výroční zpráva
2011).
Největší část vlastních tržeb plyne galerii ze vstupného na výstavy. Vstupné stále
představuje pro galerii významný příjem do rozpočtu, jak dokládají strategická
rozhodnutí vedení galerie v minulých letech. Pouze jediný volný den přístupu do Domu
umění, kdy návštěvníci mohli ve středu navštívit výstavy zdarma, představoval pro
instituci tak významný úbytek příjmů, že v dalším roce od této podpory návštěvnosti
muselo být upuštěno (Výroční zpráva 2008). Finanční úlevy jsou poskytovány
studentům a důchodcům. Zaměření strategie galerie na rodiny (viz kapitola 2.1) se
projevuje i v podpoře prodeje určené této cílové skupině. Existují dokonce dva typy
úlev, kdy si každá rodina vybere tu pro ni nejvýhodnější. Pro Dům umění strategické
skupiny obyvatel mají vstup zdarma, což praktikuje většina kulturních institucí (např.
pro studenty uměleckých škol, pracovníky v umělecké sféře….).

4

Osobní výpověď Barbory Antonové (archiv autorky)
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Galerie nenabízí mnoho speciálních programů pro pravidelné návštěvníky. Lze
si zakoupit celoroční vstupenku za 400 Kč, která však k sobě neváže žádné speciální
výhody. Členství ve Spolku přátel k sobě váže bezplatný vstup do galerie i na jiné její
akce. Členství však není dostatečně propagováno na informačních tabulích, webu ani
letácích. Obvykle je na těchto materiálech a komunikačních kanálech přítomný jen
stručný popis bez bližšího vysvětlení nebo speciálního upozornění na možnost členství
v tomto klubu abonentů (více viz kap. 4.2).
Nezanedbatelný je také příjem od nakladatelství za vydané katalogy. Tržby
za reklamu rovněž tvoří důležitou část rozpočtu. Přes milion korun ročně Dům umění
získává od pronajímatele, který v budově provozuje kavárnu, knihkupectví a restauraci
Leporelo.
Galerie získává prostředky i z krátkodobých pronájmů, k nimž je navíc třeba
připočítat doprovodné služby, které nájemcům poskytuje. Ceny se odvíjí od typu
partnera, neziskové organizace nebo školy mají výhodnější podmínky.
Galerii se bohužel nedaří generovat dostatečné příjmy z prodeje zboží.
V rozpočtu na rok 2011 počítala s příjmem 300 tisíc z této činnosti, stav však naplnila
pouze na 24 % (73 tisíc), oproti předchozímu roku to byl pak pokles o 95 tisíc korun.
Významnou položku rozpočtu galerie tvoří organizace projektu Brno Art Open.5
Z poskytnutého účelového příspěvku od města Brna ve výši 2 mil. Kč bylo využito v
roce 2011 1 856 304 Kč.
Bez partnerů a sponzorů by dnes nemohly fungovat snad žádné kulturní
instituce. Nejvýznamnějšími partnery pro Dům umění jsou Ministerstvo kultury, jež se
finančními prostředky podílí na celém výstavním plánu Domu umění pro daný rok.
Bývá však i partnerem jednotlivých výstav. Rovněž město Brno, které je zřizovatelem
Domu umění, se velmi významně podílí na jeho financování. Příspěvky jsou směřovány
jak na celoroční provoz, tak na jednotlivé akce v instituci. Významnou roli státu
pro financování Domu umění potvrzuje i participace Jihomoravského kraje v partnerské
struktuře. Kraj věnuje finanční prostředky na jednotlivé výstavní projekty.
Z uvedených informací vyplývá, že Dům umění je z velké části závislý
na veřejném sektoru. To mu sice zaručuje určitý jistý příjem, avšak zároveň vytváří jistý
závazek. Nejvýznamnějším soukromým partnerem je firma SPP CZ, dodavatel zemního

5

Projekt Brno Art Open je dnes známý spíše jako „Sochy v ulicích“, více v kapitole 4.2.6 Události
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plynu. Neopomenutelná je role Mezinárodního visegrádského fondu, který finančně
podporuje několik výstavních projektů, mj. akci Sochy v ulicích.
V letech 2007-8 probíhala v Domě umění rozsáhlá rekonstrukce. Plány na tuto
stavbu vyžadovaly značné finanční prostředky, které nebylo možné získat jen
z příspěvků města, partnerů a úspor galerie. V roce 2007 byla uspořádána veřejná
dražba děl umělců sympatizujících s touto kulturní institucí. Bylo tak vybráno více než
900 000 Kč, což pro galerii představovalo významný finanční obnos.

3 Analýza konkurence6
3.1 Moravská galerie
Moravská galerie v určitých ohledech bezpochyby představuje pro Dům umění
konkurenci. Svou velikostí a šíří záběru však Dům umění výrazně převyšuje, jedná se
dokonce o druhé největší muzeum umění v České republice. Zřizovatelem galerie je
Jihomoravský kraj. Moravskou galerii tvoří tři objekty – Pražákův palác,
Místodržitelský palác a Uměleckoprůmyslové muzeum. Kromě krátkodobých výstav
jsou v palácích přítomné i stálé expozice. Modernímu umění je věnován Pražákův palác,
kde se kromě děl českých umělců 1. poloviny 20. století pořádají tematické a autorské
výstavy. Právě výstavy věnované modernímu umění představují pro Dům umění
největší konkurenci z portfolia činnosti Moravské galerie. Moravská galerie organizuje
několik projektů, z nichž některé dosahují až mezinárodního významu (Bienále
grafického designu). Má velkou řadu partnerů (12 hlavních a 6 vedlejších), které
sponzorují její činnost. Generálním partnerem je UniCredit Bank. Logo firmy tak
figuruje téměř na všech propagačních materiálech.
Moravská galerie vyvíjí aktivní činnost v hledání grantů a spolupracuje
na programech s Evropskou unií.
Všechny budovy umožňují bezbariérový přístup. Nachází se v centru města,
v blízkosti hromadné dopravy. Parkování je možné v blízkých ulicích či na veřejných
parkovištích za poplatek.
Návštěvní doba galerií je 5 dní v týdnu, od středy do neděle (10 – 18 hodin),
ve čtvrtek je vstup o hodinu prodloužen.
Svou

přístupnost

galerie

deklaruje

slabozrakým a nevidomým.

6

Obrazová dokumentace k analýze viz příloha

rovněž

speciální

sbírkou

určenou
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Moravská galerie aktivně propaguje na svých webových stránkách i
v informačních materiálech svůj věrnostní program Společnost přátel. Členství v něm je
odstupňované podle množství výhod a ceny do tří programů (Stříbrný, Stříbrný plus
a Zlatý). Do programu se lze přihlásit osobně i elektronickou formou.
Kromě různých možností, jak se stát členem klubu přátel Moravské galerie,
instituce projevuje zájem o zapojení veřejnosti i formou dobrovolnické činnosti, praxe
a stáže. Studentům, nezaměstnaným, seniorům nebo zdravotně handicapovaným tak
nabízí možnost spolupráce při organizaci akcí, přípravě výstav, restaurátorské činnosti.
Toto představuje velmi efektivní způsob budování členské základny, nemluvě
o kultivaci vztahů s účastníky.
Vstupné na jednotlivé výstavy a expozice se drobně liší v jednotlivých budovách
a v závislosti na náročnosti výstavy. Pozitivně diskriminovány jsou rodiny, studenti
a senioři. Novináři, studenti uměleckých škol, držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
Každý první pátek v měsíci je pak volný vstup do všech stálých expozic.
Při zvláštních příležitostech nabízí Moravská galerie volný vstup všem
návštěvníkům, a to včetně krátkodobých výstav.

3.1.1 Komunikační mix
Širokému záběru galerie, který se projevuje i v množství cílových skupin, je
přizpůsobována komunikace instituce. Oddělení marketingu a komunikace čítá sedm
členů, částečně se pak komunikačním otázkám věnuje i oddělení pro práci s veřejností,
které má rovněž sedm zaměstnanců.
Při analýze marketingového a komunikačního mixu galerie je třeba mít stále na
paměti, že se velikostí, záběrem, činností a posláním do značné míry od Domu umění
liší. V dalším textu tak je kladen důraz na ty činnosti, které ovlivňují přechodné výstavy
a doprovodné programy určené podobným cílovým skupinám, na něž se zaměřuje Dům
umění.
Kromě propagačních materiálů, letáků, brožur, bulletinů galerie tiskne i odborné
publikace. Instituce využívá většiny složek komunikačního mixu – venkovní reklamy,
inzerce, vztahů s veřejností, internetové komunikace, podpory prodeje, přímého
marketingu, událostí atd.
Galerie pořádá řadu doprovodných programů a událostí. Nechybí mezi nimi
komentované prohlídky, přednáškové cykly, divadelní a filmová představení, koncerty,
výtvarné dílny, kurzy fotografie.
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Každým rokem vychází Bulletin Moravské galerie, jež by měl představovat
„recenzovanou velkoformátovou revue obsahující nejen příspěvky týkající se galerijního
dění a sbírek, ale českého a moravského umění všeobecně.” 7 Bulletin má tištěnou i
elektronickou podobu, ta je volně dostupná na webu galerie.
Webové stránky galerie jsou velmi přehledné a uživatelsky přívětivé. Nedávno
byly dokonce oceněny odbornou porotou v soutěži deníku Lidové noviny jako nejlepší
webové stránky galerie České republiky.8 Informačně jsou velmi bohaté, internetový
obchod funguje bez problémů dle současných požadavků (platba kartou). Stránky nabízí
odběr elektronického zpravodaje, odkazují na účty galerie na sociálních sítích. Z webu
lze poslat elektronickou pohlednici, děti si zde mohou zahrát jednoduché hry. Ředitel
galerie pravidelně přispívá na svůj blog. Informace novinářům jsou přehledně
uspořádány. Tiskové zprávy jsou publikovány pravidelně u příležitosti nových výstav,
vydávány jsou také k zvláštním událostem, přibližují i běžný chod galerie. Jejich forma
vcelku splňuje zaběhnuté standardy, i když by mohly být lépe strukturovány a vizuálně
zpracovány.
Galerie aktivně komunikuje na Twitteru (od 30. 8. 2010 doposud 75 příspěvků,
zhruba 1 x za dva týdny, 174 uživatelů odebírá její novinky). Na Facebooku má přes 3
000 fanoušků, kteří se aktivně zapojují do diskuzí a posílají galerii své příspěvky.
Nechybí zde bohatá fotogalerie se snímky z výstav i společenského života instituce,
videa, praktické informace a odkazy. Pravidelně jsou pro fanoušky pořádány akce
(pozvánky na výstavy a události), které mají významný počet návštěvníků, generují tak
na tomto kanálu významnou publicitu.
Velikost galerie se promítá i do počtu mediálních partnerů, s nimiž spolupracuje.
Aktuálních 28 partnerství je uzavřeno s regionálními, ale i celorepublikovými médii
(Mladá fronta DNES). Mezi partnery galerie patří odborná periodika (A2, Art +
Antiques, Font), volně distribuované časopisy (Metropolis), lokální i celostátní
rozhlasové stanice, o galerii informují firemní magazíny významných dopravců (České
dráhy, Student Agency). Galerie spolupracuje s dalšími pěti partnery především v rámci
internetové komunikace (například Kudy z nudy).

7

Dostupné z: < http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/bulletin-mg.aspx>
Pospizsyl, Tomáš: Nejlepší webovky má Moravská galerie v Brně. Lidové noviny. 12. 4. 2012.
Dostupné z: < http://www.lidovky.cz/galerie-web-c8r/ln_kultura.asp?c=A120412_163110_ln_kultura_wok>
8
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3.2 Wannieck Gallery
Wannieck Gallery Brno je nezisková organizace definující se jako galerie
současného umění. Zaměřuje se na současnou českou a světovou malbu, buduje sbírku a
zároveň pořádá výstavy, kde díla představuje. Profiluje se zájmově na českou malbu
generace 80., 90. let, nové malířské přístupy a středoevropskou uměleckou scénu,
konceptuální, minimalistické a geometrické umění. Wannieck Gallery tvoří kromě
hlavního výstavního prostoru i dvě menší uzavřené galerie – Galerie za stěnou a Galerie
na mostě.
Wannieck Gallery byla založena teprve v roce 2006 v prostoru znovuobnovené
bývalé tovární haly, výstavní plocha tak dosahuje 3000 m². V industriálním prostoru z
konce 19. století lze najít různé typické architektonické prvky, prostor má tak osobitý
nádech a jedinečnou atmosféru.
Ve svém hlavním výstavním prostoru galerie pořádá půlroční výstavy, ve
zbylých dvou pak dvouměsíční. Wannieck Gallery vlastní sbírku děl českých umělců, tu
mohou zájemci dokonce zhlédnout na webové stránce instituce. Galerie se aktivně snaží
současné umění představovat veřejnosti formou komentovaných prohlídek, výtvarných
dílen, lektorských výkladů a animačních programů. V objektu se též nachází art shop,
kde jsou v nabídce knihy s uměleckou tematikou, umělecká periodika, design, grafické
listy a jiné. Vedle činnosti výstavní a sběratelské působí rovněž velmi aktivně v oblasti
publikační a vydavatelské. Galerii je možné pronajmout k pořádání nejrůznějších
společenských akcí, jako jsou kongresy, semináře, recepce, rauty, módní přehlídky,
tiskové konference a prezentace firem.
Prostory jsou k dispozici i pro individuální akce - svatby, večeře, výroční setkání
nebo společenské večery.
Galerie se nachází ve středu města v bezprostřední blízkosti nákupního centra
Vaňkovka. Je tak bez problémů dostupná veřejnou dopravou, parkovat lze za poplatek v
nákupním středisku či postranních ulicích.

Přístup do galerie je bezbariérový.

Návštěvní doba je 6 dní v týdnu od 10 do 18 hodin (kromě čtvrtku).
Vstupné do galerie činí 100 Kč, pozitivní diskriminace se dotýká cílových
skupin studentů, rodin a držitelů průkazů Art + Antiques (partner galerie). Zdarma
mohou do galerie novináři, hendikepovaní, děti do 15 let.
Galerie pro své věrné klienty zřídila Klub Wannieck Gallery, nabízející za roční
poplatek 500 Kč řadu výhod.

Zaregistrovat se zájemci mohou buď osobně, nebo

emailem. Wannieck Gallery nabízí školám všech stupňů animační programy, na nichž
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spolupracuje s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Pro děti pořádá i výtvarné kurzy a provozuje dětský ateliér.

3.2.1 Komunikační mix
Vizuální styl Wannieck Gallery je postaven na jejím logu, který má technicistní
ráz odkazující na galerijní prostor. Ve své komunikaci pak galerie užívá hlavně bílou
barvu a tmavě růžový odstín, což ji odlišuje od ostatních kulturních institucí na
brněnském území.
Wannieck Gallery pravidelně publikuje tiskové zprávy k výstavám a důležitým
událostem, přítomné jsou rovněž na webových stránkách. Jejich forma neodpovídá
běžným standardům, jsou nepřehledné a příliš obsáhlé. Na webových stránkách lze
nalézt i fotografie z vernisáží a výstav. Velmi zajímavá jsou videa, v nichž účinkují
umělci a autoři, kteří komentují svá díla.
Tamtéž se lze zaregistrovat k příjmu elektronického zpravodaje. Ten však
obsahuje pouze stručný přehled výstav a akcí.
Webové stránky jsou přehledné a uživatelsky přívětivé, obsahují dostatek
potřebných informací. Lze zde nalézt i skutečně zajímavý obsah (medailonky umělců,
fotogalerie vlastněných uměleckých děl s informacemi o nich, virtuální prohlídka galerií
s hudebním doprovodem). Stránky lze jednoduše doporučit svým přátelům
prostřednictvím krátkého formuláře. Vytknout se dá webovým stránkám kalendář akcí,
jež není aktualizovaný. Anglická verze webových stránek neobsahuje kompletní
informace.
Na webových stránkách je důkladně propracována sekce pronájmu galerie.
Obsahuje fotky a videa z minulých akcí, doporučení, popisy prostor. Celkově je tato
sekce dobře prodejně orientovaná. Na webu Wannieck Gallery funguje i vlastní
internetový obchod „ARTSHOP“. Zájemci si zde mohou objednat knihy, designové
výrobky, publikace, katalogy.
Wannieck Gallery je aktivní i na sociálních sítích. Na Facebooku má 1 774
fanoušků, s kterými pravidelně komunikuje, pořádá pro ně akce, publikuje fotoalba a
videa.
Účty na Twitteru, YouTube , MySpace příliš nevyužívá (Twitter – poslední
aktivita únor 2011, Youtube říjen 2010, MySpace 2009).
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Wannieck Gallery má 9 mediálních partnerů. Mezi nimi figurují umělecké
časopisy Art + Antiques, A2, zdarma distribuované publikace Metropolis a Kam v Brně.
Galerie spolupracuje také se třemi regionálními rozhlasovými stanicemi.

4 Analýza komunikačních aktivit Domu umění
4.1 Vizuální identita Domu umění
Každá kulturní instituce má stejně jako komerční značka svou identitu. Aby ji
okolí vnímalo nezkresleně a tak jak si instituce přeje, musí svým jednáním vystupovat
v souladu s touto identitou. Pokud se tomu neděje, přestává mít pod kontrolou svou
image, to jak ji vnímá okolí. Identita organizace by se tak adekvátně měla projevit i
v její komunikaci (Vysekalová, 2009).
Jednou z podstatných součástí komunikačního mixu je vizuální identita. Pojem
vizuální identita v sobě shrnuje množství komponent. Vychází z grafického manuálu,
v němž by mělo být zahrnuto veškeré užívání loga, písma, barev, typografická pravidla.
Grafická identita se tak projevuje ve veškerých materiálech, jako jsou vizitky, webové
stránky, obaly, reklamní předměty, orientační systém v budově, na hlavičkových
papírech, inzerci… Vizuální identita se projevuje i v galerijních prostorech, ať už se
jedná o vstupní sál, výstavní prostor či exteriér. Graficky konzistentní projev dodává
instituci tvář, která ji v optimálním případě jednoznačně identifikuje na trhu.
Nejčastěji kladenými požadavky na grafickou identitu patří výlučnost,
jednoduchost a rozlišitelnost formy. Dalším důležitým faktem je životnost, protože
identita instituce by se neměla obnovovat příliš často (Nováčková, 2010).

4.1.1 Vznik vizuální identity
Na začátku roku 2007, společně s nástupem nového ředitele Lubomíra
Koryčánka, Dům umění města Brna vyhlásil soutěž na novou vizuální identitu instituce.
Soutěž byla určena všem studentům umělecky zaměřených škol. Úkolem pro soutěžící
bylo vytvořit jednotný vizuální styl, který by se mohl projevovat v komunikaci všech tří
galerií pod Dům umění spadajících. Vizuální identita měla být v souladu s posláním
galerie jako moderní otevřené instituce se stoletou historií, orientující se výrazně na
současné umění. Rovněž měla podporovat její vizi sounáležitosti k síti prestižních
evropských galerií.
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Změna vizuálního stylu se dá zároveň považovat za „efektivní způsob, jak
upozornit veřejnost na obrození identity instituce“, které se očekávalo s novým vedením
(Nováčková, 2010).
Do soutěže se přihlásilo víc jak 30 studentských návrhů. Komise se skládala z
členů Domu umění i z lidí z profesionálních uměleckých agentur, a na vítězné práci se
jednoznačně shodla, jak potvrdila mluvčí Domu umění.9 Vítězi se stali Robert Jansa a
Petr Bosák z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Rostislav Koryčánek takto
vysvětluje záměr galerie oslovit mladé designéry: „Oslovili jsme několik výtvarných
škol, protože profesionální návrhy u agentur by byly příliš drahé. Hlavním důvodem
byla ale originalita a nesvázanost, která se u studentů hledá lépe. Vítězný návrh to
jenom potvrzuje.“10

4.1.2 Smysl a cíle nové vizuální identity
Vítězné logo dle vedoucího autorské dvojice Petra Babáka symbolizuje
proměnu, která charakterizuje postavení Domu umění.11

12

Ta se projevuje neustále,

když logo vyzařuje různými barvami a nestálý je i jeho tvar. Počítač umí vygenerovat až
2,5 milionu verzí logotypu. Základními proměnnými ovlivňujícími konečný výsledek
vizuálu jsou kruh a čas. Dvanáct barevných kružnic představuje dvanáct hodin. Tvar
i barva loga poté vychází z aktuálního postavení pomyslné hodinové, minutové
a vteřinové ručičky. „Každou vteřinu vzniká nový tvar, který generují tři překrývající se
kruhové plochy, reprezentující tři úrovně měření času. První má 24 barevných variant a
odkazuje na délku dne. Druhá kruhová plocha disponuje 60 variantami, které odkazují k
minutám a třetí tvoří rovněž 60 variant, symbolizujících 60 sekund. Časový algoritmus
jednotlivých vrstev definuje tempo jejich proměny. (…) Vítězí téměř nekonečná barevná
a tvarová proměnlivost pohyblivého loga, určeného primárně k videoprojekci, jehož
fluidní tvar se následně rozpouští v různých 2D aplikacích.“ (Nováčková, 2010, s. 38)
V odborné terminologii se dá hovořit o tzv. organické formě loga. Měnící se
barvy vzbuzují různé asociace, potažmo odlišné interpretace vizuálu (Samara, 2007,
s. 112). O konzistenci organické vizuální identity se vyjadřuje Samara: „z jedné strany
designéři riskují, že vizuální soudržnost, která zaručuje jednotnost a zapamatovatelné
9

Harthová Martina: Dům umění v novém stylu. Vyškovský deník. 19. 2. 2008
Harthová Martina: Dům umění v novém stylu. Vyškovský deník. 19. 2. 2008
11
Klára Kubíčková: Logo 21. století? Musí se hlavně neustále měnit. Zprávy iDNES.cz. 28. 3. 2010.
Dostupné z: < http://kultura.idnes.cz/logo-21-stoleti-musi-se-hlavne-neustale-menit-fm3/vytvarneum.asp?c=A100326_182625_vytvarneum_tt>
12
Obrazový materiál viz příloha
10
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sdělení, bude narušena neustále se měnícím vizuálním jazykem. (…) Na druhou stranu
vystupovat za každou cenu konzistentně ubíjí energii projektu“. (Samara, 2007, s. 108).
Nově vzniklá vizuální identita, která porušovala jedno ze základních pravidel
tvorby korporátního designu – jednoznačnost, vzbudila v odborných kruzích poměrně
vášnivou debatu. V roce 2007 představoval směr charakterizovaný proměnlivostí,
kterým se ubíral vítězný design Domu umění, ojedinělou záležitost. Ve světě však na
podobném principu fungovalo už logo slavné britské galerie moderního umění Tate
Modern.
Mezi hlasy kritizujícími nový přístup patřil například Karel Císař, který označil
koncept spíše za vizuální alteritu13 než identitu.14
Kateřina Nováčková se staví spíše na stranu obhájců nové vizuální identity.
„Jakkoli se zdá koncept složitý, je ve výsledku, z hlediska principů corporate identity,
velmi jednoduchý a pochopitelný. Celkový vizuální styl Domu umění má konzistentní,
jasně identifikovatelnou a především nezaměnitelnou image.“ (Nováčková, 2010, s. 39)
Oceňuje právě nepřeberné množství variant jednoho grafického prvku, které „dodává
tiskovinám zvláštní fluidum neopakovatelnosti, což můžeme optikou uměleckých děl
interpretovat ve smyslu „co kus, to originál“. Koncept loga s miliony variant výborně
reflektuje zájmy instituce, soustředěné na současné umění.“ (Nováčková, 2010, s. 39)
Sám Lubomír Koryčánek se za celý projekt postavil: „Nový vizuální styl
hodnotím jako velmi nadčasový a abstraktní. Právě proměnnost ho pojí s uměním.
V Domě umění také nemáme nic stálého, atmosféru výstav neustále obměňujeme.“15
Domu umění jako zadavateli se nedá upřít odvaha přijmout neobvyklé řešení, u kterého
se dalo očekávat, že vzbudí v české společnosti kontroverzi a rozporné emoce.

4.2 Komunikační mix
4.2.1 Reklama
Podle Fiony McLean je reklama jakákoliv forma neosobní komunikace, která má
za úkol informovat a přesvědčit, obvykle bývá v komunikačním mixu nejméně
nákladově efektivní, za to však nabízí plně kontrolovatelný obsah sdělení (McLean,
1997, s. 149). Cíle reklamních sdělení mohou být pro kulturní instituce či muzea různé:

13

Jinakost, odlišnost, pozn. autora
CÍSAŘ, Karel: Petr Bosák a Robert Jansa představují vizuální alteritu. Revolver Revue. 2009, č. 76, s.
147-153.
15
Harthová Martina: Dům umění v novém stylu. Vyškovský deník. 19. 2. 2008
14
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informovat o výstavách a událostech, zvýšit návštěvnost, budovat image instituce,
vymezit se proti konkurenci apod.
Fiona McLean doporučuje muzeím spíše než vlastních sil využívat služeb
renomovaných reklamních agentur, které sice mohou být finančně náročnější, ovšem
na druhou stranu mohou pro muzeum vyjednat slevy v některých médiích (McLean,
1997, s. 149).

4.2.1.1

Letáky

Letáky a informační brožury jsou typickými kanály, jimiž kulturní instituce
informují o své činnosti. Vlastní tištěné materiály představují možnost plně se soustředit
na sledované cílové skupiny, ať už obsahem, formou, ale i distribucí. Fiona McLean
upozorňuje, že před tiskem propagačních materiálů by instituce měla analyzovat,
zda a jak často její návštěvníci daný kanál využívají (McLean, 1997, s. 111). Ideálně by
letáky měly obsahovat bohatý obrazový materiál, přitom dostatečně informovat –
otvírací doba, mapka lokace galerie, instrukce k dopravě, nabízené služby, chystané
výstavy, akce apod. Letáky je pak možné přizpůsobovat konkrétním cílovým skupinám.
Dům umění letáky standardizuje a netiskne zvláštní verze pro jednotlivé
návštěvnické segmenty. To by bylo bezesporu efektivnější, ovšem finančně náročnější.
Vydává je zásadně ve formátu A5, a to buď jako poskládaný plakát A3 nebo
harmoniku na 4-5 skladů. Pouze výjimečně publikuje obsáhlejší brožury. Letáky
distribuuje ve svých prostorách, spřízněných kulturních institucích, kavárnách, ale i jako
formu přímého marketingu – do poštovních schránek. Po formální stránce se nedá
propagačním materiálům mnoho vytknout, jsou navrhovány dle vizuální identity,
obsahují dostatek fotografií i ilustrací. Informačně jsou také vyčerpávající. Prostor
pro vylepšení se skýtá ve sledování konkrétních cílových skupin a efektivní distribuci.

4.2.1.2

Inzerce

Při výběru médií pro inzerci se lze řídit různými kritérii, Fiona McLean
zdůrazňuje tato čtyři: charakteristika média, jeho atmosféra – zda sdělovací prostředek
podporuje sledovaný obraz instituce, čtenost a náklady na čtenáře. Sdělovací prostředek
charakterizuje profil typických čtenářů, možnost zaujetí určité cílové skupiny, územní
rozsah média, technické možnosti jako použití barevnosti, zvuku, pohybu,
pravděpodobná četnost zhlédnutí reklamy (McLean, 1997, s. 149).
Dům umění téměř nevyužívá tiskovou reklamu. Své inzeráty umisťuje jen
do magazínu Metropolis, který je zaměřen na občany a návštěvníky města Brna.
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Informuje o různých akcích, nabízí jim články o kultuře apod. Velikost inzerce bývá
standardizována do formátu 48 x 70 mm.16
Čtenost týdeníku Metropolis je poměrně vysoká, vzhledem k tomu, že je
distribuován zdarma a ve vysokém nákladu. Metropolis je mediálním partnerem galerie,
proto instituce využívá výhodnějších podmínek pro své inzeráty.
Charakter týdeníku není v rozporu se sledovanou image galerie, ale ani k ní
významně nepřispívá. Čtenáři časopisu zastupují různé segmenty obyvatel, nedá se
specifikovat typický čtenář, tedy ani příliš pracovat s obsahem, který by byl zaměřen na
konkrétní cílovou skupinu. Lze tedy usuzovat, že jako informační kanál pro lokální
návštěvníky toto médium funguje dostatečně. V kritériích podpory image či ovlivnění
konkrétní cílové skupiny však selhává. Galerie by měla využívat pro svou inzerci více
médií, která čtou sledované segmenty potenciálních návštěvníků – studenti, kulturní
nadšenci či vzdělanější střední a vyšší třída brněnských občanů. Efektivita takové
inzerce by byla vyšší, navíc zde existuje prostor pro vyjednávání o mediálním
partnerství.

4.2.1.3

Venkovní reklama

Plakáty k výstavám a významnějším akcím jsou vylepovány legálně na územní
města Brna. Citylighty a billboardy Dům umění využívá minimálně, pouze pokud je mu
nabízen určitý počet ploch zdarma. Ročně tak galerie využívá cca 10 billboardů a 50
horizontů17. Aby byl tento kanál efektivní, kampaň se vztahuje vždy na jeden
z významných projektů.
V podstatě se tak venkovní reklama omezuje na výlep plakátů, které však
představují pro galerie velmi důležité prostředky pro zvýšení publicity a informovanosti
o jejich činnosti. Podoba plakátů je v souladu s vizuální identitou Domu umění
a na první pohled tak instituci charakterizuje, odlišuje od ostatních, podporuje i
sledovanou image. Venkovní reklama by mohla být využívána v širším měřítku
(především pak ta velkoplošná), instituci brzdí nedostatečné finanční prostředky
na tento poměrně nákladný komunikační kanál.

16

Obrazový materiál viz příloha
Reklamní plocha ve „výši očí“ procházejících, obvyklý formát 60 x 85 xm nebo 42 x 90 cm (pozn.
autora)
17
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4.2.2 Public Relations
Dům umění nevyužívá až na výjimky během velkých akcí služeb žádné
komunikační agentury. Tiskové zprávy a další materiály mají na starosti dvě osoby,
zodpovědné za PR, programy a fundraising.18
Dům umění je zvyklý vydávat tiskové zprávy u příležitosti každé výstavy a před
většími akcemi. Tiskové konference nepořádá, dle vyjádření mluvčí galerie Antonové o
ně nebyl mezi novináři téměř žádný zájem.19

Soustřeďuje se spíše na vytváření

příležitostí pro setkání novinářů a umělců.
Pro zviditelnění a představování výstav klíčovému publiku je nesmírně cenné
mediální partnerství. Dům umění disponuje několika. Jedná se o média věnovaná
životnímu stylu – Proti šedi, Worn magazine, zaměřená na umění Art + Antiques,
Artalk, A2 nebo YAFA. Výhodná je spolupráce s projektem Artmap, který informuje o
uměleckém dění v celé republice, nebo kulturní rozhlasovou stanicí Český rozhlas 3 –
Vltava, jež má rovněž celorepublikové pokrytí. Z lokálních médií lze zmínit webové
stránky a již uvedený časopis Metropolis, které disponují poměrně širokou čtenářskou
základnou.

4.2.2.1

Publicita

Ve sledovaných letech počet tiskových výskytů Domu umění skokově narostl
mezi lety 2009 a 2010. To se dá vysvětlit především otevřením Domu umění
po rekonstrukci a plným obnovením výstavní činnosti.
V celém období lze pozorovat zvýšený zájem o galerii při pořádání
mimořádných výstav (Orbis Pictus, Fotografie 1968, Decadence Now!, Planeta Eden,
František Fránek…), organizaci velkých akcí typu Sochy v ulicích, Chalupeckého ceně
a při změnách týkajících se instituce – např. volba ředitele, rekonstrukce budovy, změna
otvírací doby. Tradičně média věnují slušný prostor galerii u příležitosti muzejní noci.20
Charakter výstupů je obvykle neutrální či poměrně pozitivní, výjimky tvoří články
o akci Index Awards pořádané v roce 2009, kdy vandalové poničili velkou část
exponátů zapůjčených z různých evropských zemí. Kromě článků, recenzí na výstavy

18

Fundarising neboli zíkávání financí pro činnost instituce, její další aktivity a projekty (pozn. autora)
Osobní výpověď Barbory Antonové (archiv autorky)
20
Muzea a galerie nabízejí jeden den v roce nočním návštěvníkům prohlídku výstav a řadu doprovodných
i kulturních programů. Akce je součástí celorepublikového Festivalu muzejních nocí, od roku 2005 ho
organizuje Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem.
Více viz: Asociace muzeí a galerií České republiky, <http://www.czmuseums.cz/web/festival_muzejnich_noci/o-akci>
19
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a reportáží v tištěných, online médiích i televizi byl v uvedeném období natočen
o Domě umění dokumentární film mapující stoletou historii galerie.

4.2.2.2

Publikace a katalogy k výstavám

Publikace katalogů k výstavám či projektům patří tradičně mezi jednu z hlavních
činností galerií. Rovněž Dům umění vydává katalogy. Dlouhodobě se však potýká
s jejich špatným prodejem. Postupně tedy omezuje jejich produkci. V roce 2007 Dům
umění vydal pouze jeden katalog, a to informativní skládačku k výstavě polské
výtvarnice Kozyry, v roce 2008 byly vydány dvě publikace (katalog k projektu Sochy
v ulicích, skládačka k výstavě fotografií Jaroslava Brabce). Rozsáhlý katalog byl vydán
v roce 2010 k projektu 100 let Domu umění. Jak stojí ve výroční zprávě z téhož roku:
„Z celkového počtu 300 vydaných ks se však k 31. 12. 2010 podařilo prodat pouze
21 ks, přestože prodejní cena tvoří pouze 60% ceny pořizovací,”(Výroční zpráva 2010).
V roce 2011 byly publikovány dvě skládačky – k výstavě Pavla Baňky, Zdenka Fránka
a velký katalog k projektu Sochy v ulicích. Dlouhodobý nezájem o publikace Domu
umění instituce řeší omezováním počtu kusů nákladu a prodejem přes distribuční síť
nakladatelství KOSMAS. Stále jsou však publikace ztrátovou položkou rozpočtu.
S přihlédnutím k cílům galerie a její misi však je nutné poznamenat, že komerční
úspěch nepředstavuje pro galerii nejdůležitější kriterium.

4.2.2.3

Výroční zprávy

Galerie vydává každým rokem výroční zprávu, kde informuje svého zřizovatele
i veřejnost o své činnosti v předešlém roce. Vždy obsahuje výčet všech výstav,
významných akcí. Často k nim přidává kratší články se zajímavými informacemi.
Nechybí čísla o návštěvnosti výstav a doprovodných programů. Významnou část zprávy
představuje vyhodnocení rozpočtové politiky za sledovaný rok a vysvětlivky
významných odchylek od plánu. Celá zpráva je zpracována srozumitelně a přehledně.
Od roku 2008 její podoba odpovídá současné vizuální identitě, na úvodní stránce tak
tvoří ústřední prvek logo galerie.21

4.2.2.4

Tiskové zprávy

Tisková zpráva má svou specifickou formu, kterou by měly instituce dodržovat,
aby se nová informace dostala na stránky médií co nejpravděpodobněji. Věty i odstavce
by měly být krátké, výstižné, jazyk stručný a srozumitelný.
21

Analýza na základě výročních zpráv z let 2007 -2011. Ukázka výroční zprávy za rok 2011 v příloze.
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Susan Abbott vysvětluje, proč je třeba vyvarovat se v tiskových zprávách
uměleckému žargonu:
1.

časopisy mnohdy publikují jen krátké informativní zprávy o výstavách

bez umělecko-kritických připomínek
2.

recenzenti a kritici umění své články vytvoří na základě vlastní

zkušenosti s výstavou svou vlastní terminologií. Ve zprávě by tak měly figurovat jen
jasná fakta. (Abbott, 2005, s. 103).
Tisková zpráva by měla obsahovat titulek, datum, označení „tisková zpráva",
název a logo vydávající instituce, kontakty, případně dodatečné informace o obrazových
materiálech a podobně (Abbott, 2005, s. 105). Kvalita tiskové zprávy poroste, pokud
v ní budou přítomné přímé řeči odborníků, umělců, editorů katalogů a jiných
relevantních osobností. Struktura a forma tiskové zprávy Domu umění absolutně
neodpovídá výše zmiňovaným kritériím. Zprávy jsou až na výjimky dlouhé,
nestrukturované, neobsahují titulek, perex, ani základní náležitosti jako kontaktní
informace, datum, označení „tisková zpráva“. Větné konstrukce jsou překombinované,
jedná se spíše o úvodní slova katalogů než zprávy informativního charakteru. Odstavec
se základními informacemi o galerii rovněž chybí. Nedají se tak označit jinak než jako
novinářsky nepřívětivé. Jedna z mála pozitivních připomínek patří vizuální stránce
tiskových zpráv, která odpovídá současné vizuální identitě galerie.22
Tisková zpráva nemusí být zveřejněna jen k nové události. Může rovněž
informovat o zajímavých aktivitách galerie či osobnostech s ní spjatých. Galerie by
tiskovými zprávami měla reagovat i na upřesnění klamných či neúplných informací,
které v médiích proběhly, nebo vydávat svá vyjádření k důležitým otázkám. Dům umění
vydává tiskové zprávy k chystaným výstavám, významným událostem, výjimečně
publikuje reakce na okolní dění (například tisková zpráva vysvětlující pokles
návštěvnosti galerie v minulých letech). Tiskové zprávy se nachází rovněž na webových
stránkách galerie.

4.2.3 Podpora prodeje
4.2.3.1

Členství ve Spolku přátel

Abonentské programy či sdružení přátel mohou kulturní instituci přinést řadu
výhod, především zvyšovat příjem instituci, ať už přímo či přes druhotné kontakty
abonentů s potenciálními sponzory (Heaton, 1992). Zákazníkům věrnostních programů
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je třeba za placené členství nabídnout adekvátní výhody, kupříkladu pozvánky
na vernisáže, akce, doprovodné programy, mimořádnou otvírací dobu, společenské akce
s partnery galerie, slevy na vstupném, zboží v galerijních obchodech a kavárnách,
soutěže (McLean, 1997, s. 176). Při tvorbě věrnostního programu je třeba mít na paměti
jeho cílovou skupinu, její zvyky a potřeby. Abonentských schémat může instituce
používat i několik – odstupňované dle jejich ceny a nabízených výhod (čehož využívá
mj. Moravská galerie, viz kapitola 3.1), nebo zvláštní programy pro jednotlivce
a společnosti.
Dům umění umožňuje zájemcům členství ve Spolku přátel. Schéma programu je
jednotné. Za roční příspěvek 300 Kč (studenti 150 Kč) člen získá volný vstup
na výstavy a vybrané doprovodné akce. Nejedná se o typický abonentský program,
Spolek přátel Domu umění je občanským sdružením založeným roku 1997. Samo vyvíjí
aktivní činnost, když pořádá nejrůznější kulturní akce. Za svůj cíl si sdružení klade šířit
kladný věhlas galerii, za svou hlavní snahu pak považuje „vytvořit prostor
pro setkávání a diskuzi umělců, teoretiků a milovníků umění, a to včetně začínající
nejmladší generace a opomíjené starší generace výtvarníků.“23

Děje se tak

prostřednictvím přednáškových cyklů, uměleckých dílen, publikační činnosti. Spolek
přátel svými aktivitami cílí na širokou veřejnost, nikoliv pouze vlastní členy. V
současnosti má sdružení 53 členů. Dle kritérií zmiňovaných výše se Spolek přátel nedá
považovat za klasický věrnostní program. I přesto je členská základna velmi chudá a
galerii se v tomto směru nabízí velký prostor pro zlepšení.24
Kromě již fungujícího sdružení by tak galerie mohla zavést skutečný abonentský
program pro své věrné zákazníky či sledované cílové skupiny (např. studenti). Těm by
nabízela nejrůznější výhody (volné vstupy, slevy, speciální akce) za adekvátní členské
poplatky, nejlépe odstupňovaně dle množství výhod. Spolek přátel by pak mohl plnit
svůj hlavní cíl – šíření dobrého jména instituce svou činností – byl by tak spíše užší
skupinou aktivních podporovatelů galerie (což se od abonentů nedá očekávat). Tento
program by galerie měla propagovat ve svých materiálech, na webových stránkách,
prostřednictvím emailového zpravodaje. Pro galerii nejzajímavější potenciální abonenty
pak může zvolit zvláštní přístup – dopis, osobní kontakt nebo telefonát.
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Příklad analyzované tiskové zprávy v příloze.
Dostupné z: <http://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/spolek_pratel_domu_umeni>
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Srovnání abonentských programů Domu umění města Brna, Moravské galerie a Wannieck Gallery v
příloze
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4.2.3.2

Podpora prodeje na místě

Některé z možností, jak mohou muzea využívat podporu prodeje, zmiňuje
britský spolek pro umění25: zlevněné výstavní katalogy a publikace, občerstvení a jídlo
v restauraci, kavárně, zvýhodněné vstupné na výstavy, vlastní propagační produkty
muzea – tašky, tužky apod., dárky a ceny od sponzorů k určitým příležitostem, speciální
akce ke konkrétní výstavě atd. (McLean, 1997, s. 148). Podpora prodeje není pro Dům
umění stěžejním prvkem komunikačního mixu. Prodává jen omezený sortiment zboží,
ale tento způsob může využít například v rámci cenové tvorby vstupného. Knihkupectví
a obchod s designovými výrobky provozuje v Domě umění jiný majitel. Rovněž
kavárny a restaurace jsou pronajímány.
Dům umění chytře využil možnosti nového vizuálního stylu a proměnlivého
loga, které aplikoval na propagační produkty galerie – trička, tužky, tašky aj. Ty jsou
dostupné buď v internetovém obchodě přístupném přes webové stránky Domu umění,
nebo v galerijním obchodě.26
Dům umění nepřistupuje k úpravám vstupného k zvýšení návštěvnosti.
Dlouhodobě jsou zvýhodňovány některé segmenty obyvatel (studenti, senioři, rodiny).
Za jistou formu podpory prodeje se dá považovat muzejní noc, která probíhá jeden den
v květnu a vstup do galerie je zdarma. Až do roku 2010 pak byl volný přístup do galerie
každou středu, vedení však od této možnosti ustoupilo kvůli nedostatku financí.
Dům umění se snaží podporovat prodej svých publikací a katalogů
prostřednictvím nárazových slev, jejich prodejnost však stále není uspokojivá.
Pravidelné akce či výhodné balíčky služeb a produktů však neposkytuje.

4.2.4 Přímý marketing
Direkt mail slouží výborně k oslovení vybrané cílové skupiny nebo získávání
finančních zdrojů pro instituci. Aby byl efektivním nástrojem a nezatěžoval neúnosně
rozpočet, je třeba, aby byli adresáti opravdu pečlivě vybráni a jejich seznam se
pravidelně aktualizoval. Direkt mail může být směřován na členy různých abonentských
programů a těm poskytovat speciální nabídky, první informace, pozvánky na vernisáže
a akce. V současné době Dům umění disponuje zhruba 300 adresami, jedná se
především o zástupce z řad partnerů instituce a politiky. Poštou je oslovuje většinou
jednou za dva měsíce, nejčastěji se jedná o pozvánky na vernisáže.27
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The Arts Council of Great Britain (1993), pozn. autora
Obrazový materiál v příloze
27
Osobní výpověď Barbory Antonové (archiv autora)
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Emailové zpravodaje mohou být efektivní formou, jak informovat a budovat
vztah s partnery, návštěvníky, zaměstnanci a dalšími zájmovými skupinami. Jak píše
Fiona McLean, za každých okolností by měla být efektivnost sdělení i distribuce
kontrolována průzkumy (McLean, 1997, s. 146).
Emailový zpravodaj28 rozesílá Dům umění jednou týdně, adresář obsahuje kolem
2 500 emailových adres. Zpravodaj informuje o aktuálních výstavách a událostech,
obsahuje praktické informace jako adresy jednotlivých galerií, návštěvní doby. Přímo
z emailu je možné odhlásit se z odběru novinek. Grafická podoba odpovídá vizuální
identitě Domu umění z roku 2008, nejvíce pozornosti poutá barevné logo. I když
formální stránku lze považovat za zdařilou, děje se tak částečně na úkor funkčnosti
a čitelnosti. Jednotlivé články zpravodaje jsou pouze fragmenty – zbytek lze dočíst až
po prokliku na webovou stránku galerie. Úprava textů v různobarevných čtvercích
potlačuje jejich informační hodnotu.29

4.2.5 Internetová komunikace
4.2.5.1

Webové stránky

Webové stránky patří dnes i v případě galerií k naprosté samozřejmosti. Jedná se
o komunikační nástroj, s nímž je třeba neustále pracovat, reagovat na rychlý vývoj
technologií a změny v chování internetových uživatelů. Dle Susan Abbott webové
stránky umožňují galeriím otevřít se celému světu, oslovit více potenciálních zákazníků,
komunikace galerie prostřednictvím webu navíc není limitována zásahem jiných médií
(Abbott, 2005, s. 70).
Webové stránky charakterizuje možnost neustálé aktualizace, pohotové reakce,
grafické inovace, využití interaktivních prvků, propojenost s dalšími internetovými
kanály, např. sociálními sítěmi, měřitelnost počtu návštěvníků stránek či jednotlivých
prokliků. Na webových stránkách Domu umění města Brna30 lze najít představení všech
tří galerijních prostor, včetně praktických informací k jejich návštěvě. Podrobně se
stránky věnují některým projektům, na nichž se galerie podílí, které dokonce zaujímají
samostatné sekce (Brněnský architektonický manuál, Nadační fond Tugendhadt,
Remake, Brno Art Open). Rozcestník pak nabízí přímý přístup k informacím o Spolku
přátel, galerijních animacích, partnerech, možnosti pronájmu prostor, galerijních
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Ukázka emailového zpravodaje v příloze
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Ukázky webových stránek viz příloha
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kavárnách a obchodech. Nachází se zde rovněž sekce „Ohlasy v médiích“ a „Kontakty“.
Celkově menu na úvodní stránce obsahuje příliš mnoho záložek, orientace se tak stává
pro internetové uživatele náročnější. Jednotlivé sekce by přitom stačilo vhodně
uspořádat a spojit, například „Projekty Domu umění“, „Prostory Domu umění“,
„Pro novináře“, „Nabízíme“ apod. Domovská stránka kromě úvodního menu v levé liště
nabízí odkazy na aktuální výstavy a události, které jsou představeny vhodnou ilustrací.
Zpátky na domovskou stránku se lze dostat kliknutím na odkaz v levém horním rohu
z každého místa na webu. Odkazy z domovské stránky vedou na účty galerie
na sociálních sítích, přítomný je jednoduchý formulář k registraci pro odběr
elektronického zpravodaje. Design úvodní strany a webových stránek celkově odpovídá
současné vizuální identitě. Je zde šikovně využito jejího potenciálu – proměnlivosti
a dynamičnosti. Logo instituce tvoří dominantní prvek domovské strany a neustále se
barevně proměňuje.
Možností, co publikovat na webu, existuje řada: digitální fotografie uměleckých
děl, informace o výstavách a umělcích, archiv tiskových zpráv, elektronická verze press
kitu31, praktické informace jako umístění, dostupnost galerie, návštěvní doba, kontakty emaily, telefony, adresa aj. Online lze návštěvníkům nabídnout virtuální prohlídku
galerie, nebo alespoň některých jejich částí, zvláště výhodné je to dle Susan Abbott
pro ukázku soch a trojrozměrných instalací, které lze fotografií obtížněji dokumentovat.
Při tvorbě obsahu webu lze počítat i se zvukovými nahrávkami, ať už jsou součástí
exponátů či se jedná o rozhovor s umělcem, kurátorem apod. (Abbott, 2005, s. 71). Jak
bylo zmíněno výše, na webových stránkách galerie nechybí dostatek praktických
informací, jsou zde umístěné i výroční a tiskové zprávy. Interaktivní obsah nebo
zajímavé aplikace zde však chybí. Přitom bohatá fotogalerie, videonahrávky či virtuální
prohlídky dnes představují poměrně obvyklou součást internetové prezentace
uměleckých galerií (viz Moravská galerie či Wannieck Gallery, kap. 3). Webové
stránky by také mohly být více prodejně orientované, nabídka pronájmu prostor je
prezentována velmi nezajímavě.
Články o umění, názory na aktuální otázky, ukázky z galerijního života mohou
být pro mnoho čtenářů zajímavé a přilákat na stránky další potenciální návštěvníky
galerie. Web galerie pro ně představuje ideální platformu (Abbott, 2005, s. 73). Webové
stránky Domu umění www.dum-umeni.cz jsou aktualizovány v případě, že se chystá
31

Balíček informačních materiálů pro novináře, obvykle složky obsahující tiskové informace, fotografie,
dokument předpokládaných otázek a odpovědí, popř. informační brožury atd. (Horáková, 2008)
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nová výstava či akce, výjimečně k mimořádné události (například rozhodování města
o budoucím směřování galerie). Mají velmi informativní charakter, v podstatě chybí
stránka s novinkami o galerii – sekce „Aktuálně“ představuje většinou současné
výstavy. Na webových stránkách tak nelze téměř najít články o umění či zajímavosti
z dění v galerii.
Vlastní internetový obchod galerii usnadní prodej propagačních předmětů,
plakátů, katalogů nebo knih. Dům umění jeden takový má, patří mu i záložka
v úvodním menu „Obchod“. Orientace v něm je poměrně přehledná, ovšem některé
avizované produkty nejsou vůbec dostupné (například po kliknutí na „Plakáty
a pohlednice“ se zobrazí prázdná stránka). Pro nákup se musí uživatel nejdříve
zaregistrovat. Není možné nákup hradit platební kartou přes internet, přestože tento typ
nákupu je dnes běžný a využívaný.
Potenciální návštěvníky je třeba zaujmout obsahem webu, ale nejdříve je nutné
je vůbec na stránky přitáhnout. Lze si tak pomoci partnerstvím se spřátelenými
kulturními institucemi, podniky, portály o umění nebo cestování (Abbott, 2005, s. 81).
Na web se dá odkazovat i ze sociálních sítí, diskuzí, internetových novin, časopisů,
odborných studií apod. Dům umění využívá výhodných podmínek pro umístění
elektronické reklamy (tzv. bannerů) na webových stránkách svých mediálních partnerů
– Artmap a Metropolis. Na domovskou stránku pak Dům umění odkazuje ze všech
svých kanálů na sociálních sítích, odkaz obvykle figuruje i v tiskových zprávách.
Doména, na které jsou webové stránky umístěny, by měla mít jednoduché,
výstižné a zapamatovatelné jméno, které v ideálním případě uživatel napíše přímo
do adresového řádku prohlížeče. Dům umění města Brna vlastní doménu www.dumumeni.cz, což koresponduje s názvem instituce. Do roku 2007 používal doménu
tvořenou počátečními písmeny svého názvu www.dumb.cz, od ní ustoupil
pravděpodobně kvůli nevhodnosti významu zkratky v anglickém jazyce. I dnes však lze
na internetu najít zdroje, které odkazují na starou doménu, ta však dnes galerii nepatří
a nedochází k přesměrování na současný web instituce.
Důležitá je i optimalizace pro vyhledávače, pokud má galerie zájem oslovit
zahraniční návštěvníky, webové stránky by měly fungovat v příslušných jazykových
mutacích.
Dá se říci, že web Domu umění je dobře optimalizován, pokud uživatel ví, jakou
instituci hledá a jaký je její přesný název. Pokud je však jeho zájem o moderní umění
v Brně obecnější, galerii ve vyhledávači tak snadno nenajde.
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Tabulka č. 1 Postavení hledaného výrazu ve vyhledávači Google32
Postavení hledaného výrazu ve vyhledavači Google
"Dům umění"
1.
"house of arts Brno"
"Galerie Brno"
*
"art gallery Brno"
"moderní umění Brno"
6.
"modern art Brno"
"galerie moderního umění Brno" 2. stránka "modern art gallery Brno"
* Výraz nefiguroval na prvních třech stránkách vyhledávání

1.
5.
8.
2. stránka

Webové stránky www.dum-umeni.cz existují ve dvou jazykových mutacích češtině a angličtině. Grafická podoba webové stránky v angličtině se od české verze
webu neodlišuje, rovněž zde figurují odkazy na sociální sítě, blogy, možnost přihlásit se
k odběru emailového zpravodaje.

Podstatně se však liší rozcestník na domovské

stránce. V anglické verzi chybí záložky „Galerijní animace“, „Projekt Remake“,
„Spolek přátel“, „Partneři“, „Ohlasy v médiích“, odkaz na galerijní restauraci, obchod,
kavárnu. Obsah jednotlivých sekcí je v podstatě do angličtiny přeložen, nedochází k
přizpůsobení obsahu zahraniční cílové skupině, několik článků je kratších než v české
verzi. Tiskové, ani výroční zprávy v angličtině nejsou dostupné. Pokud zahraniční
návštěvník webu klikne na sekci internetového obchodu „E-shop“, zobrazí se mu
veškerý obsah v češtině, což rozhodně není uživatelsky přívětivé a pravděpodobně ho to
od nákupu na této stránce odradí.

4.2.5.2

Sociální sítě

Facebook už patří k tradičním kanálům, jež umělecké galerie využívají pro svou
komunikaci. Řada funkcí umožňujících interakci s fanoušky instituce a poměrně snadná
měřitelnost úspěšnosti příspěvků patří k hlavním přednostem této sociální sítě. Dům
umění města Brna je na Facebooku přítomen pod shodným jménem a má formu
fanouškovské stránky (http://www.facebook.com/dumumeni)33.
K tomuto datu má stránka 3 890 příznivců.34 Na Facebooku se Dům umění
pohybuje od 12. 1. 2010. Celá komunikace probíhá v češtině, rovněž informace o galerii
nejsou v žádném cizím jazyce. Informace o galerii v podstatě kopírují text z webové
stránky. Nechybí praktické informace o otvírací době, adresa. Zprávy svým fanouškům
– tzv. statusy – publikuje podle potřeby, ne pravidelně či systematicky. Z Facebooku
32
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existují odkazy na kanály Domu umění na dalších sociálních sítích (YouTube, Vimeo,
Flickr, Tumblr). Lze zde najít 32 fotoalb, 4 videa, a to z výstav, doprovodných akcí i
společenských událostí v galerii (vernisáže). Pozvánky na události galerie tvoří na
Facebooku poměrně často, 3 - 4 do měsíce.35 Největší návštěvnost na Facebooku
zaznamenaly velké akce, např. Sochy v ulicích, a mimořádné události, běžné výstavy
takový zájem na Facebooku nevzbuzují.36
Kanál galerie na síti YouTube se nazývá dumumeni a obsahuje pouze 8
nahraných videí, konkrétně přípravu jedné výstavy, 6 přednášek a krátký dokument
o opravě budovy galerie. Kanál obsahuje v pravé liště informace o Domě umění v
češtině a angličtině, i odkaz na webové stránky.
Na YouTube lze najít i videa z doprovodných akcí (Pecha Kucha Night,
přehlídka v Leporelu), ovšem z oficiálního kanálu na ně odkaz nevede. Dům umění si
tak na tomto kanále našel jen 5 pravidelných odběratelů, všechna videa dohromady byla
zhlédnuta 915x. Poslední aktivita na tomto kanálu byla zaznamenána 14. 10. 2009.
Kanál na sociální síti Flickr určené k nahrávání a sdílení fotografií obsahuje 200
fotek, všechny snímky však dokumentují jednu událost - projekt Generator, jenž byl
součástí Brno Art Open 2011. Celkem má album 93 zhlédnutí. Kanál nevyužívá
potenciálu tohoto média, když nejsou na fotkách vyznačeny žádné osoby, nejsou
vytvořeny galerie fotografií, označeny oblíbené kategorie atd.
Tumblr je sociální síť podobná blogu, která se nejvíc hodí pro publikaci fotek,
videí a kratších zpráv. Dům umění má svůj blog http://houseofartsbrno.tumblr.com/.
Informace jsou zde publikovány v angličtině, jedná se většinou o kratší obrazové
reportáže z výstav nebo událostí (Sochy v ulicích), umístěna jsou zde i videa z kanálu na
sociální síti Vimeo. Aktivita na blogu je velmi nepravidelná, první informace zde byla
publikována 4. 7. 2011, zatím poslední 25. 10. 2011 (červenec 2011 - 4 příspěvky, září
2011 - 44 příspěvků, říjen 2011 - 8 příspěvků). Aby měl tento blog smysl, je třeba ho
pravidelně doplňovat, nejlépe pak postupně, nikoliv nárazově, jak se dělo v tomto
případě.
Na sociální síti Vimeo, jež slouží především jako platforma pro nahrávání,
sdílení, uspořádávání a komentování videí, galerie nahrála doposud 30 záznamů.
Využívat tento kanál (http://vimeo.com/dumumenibrno) galerie začala v květnu roku
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Analýza na základě dat z roku 2011.
Některé dokonce plánovalo navštívit podle Facebooku méně než 10 lidí. Obrazová dokumentace
v příloze.
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2011. Videa obvykle dokumentují doprovodné události či projekty (Remake,
Generator). Záznamy mají velmi rozdílnou sledovanost (od 14 zhlédnutí až po 300),
poslední dobou však sledovanost roste, což může signalizovat, že si na tento kanál
cílová skupina cestu našla.
Kromě výše zmiňovaných kanálů vedených centrálně galerií jsou speciální
blogy, zvláštní Facebookové stránky či videa na YouTube, věnována konkrétním
projektům (např. Remake). Jejich dopad na image a návštěvnost instituce Domu umění
však nedosahuje takového významu, když obvykle vztah k instituci není na první
pohled příliš pozorovatelný.

4.2.6 Události
Pořádání akcí je důležitou součástí marketingového i komunikačního mixu
galerií. Jedná se o mimořádnou možnost dostat do galerií lidi, kteří by na běžnou
výstavu nezamířili. U stávajících věrných zákazníků zase akce znamenají možnost
vybudovat mezi nimi silnější vztah. Povaha činnosti galerií obvykle nabízí dostatek
příležitostí události vytvářet.
Události mají oproti výstavám, které trvají několik týdnů, mnohé výhody:
obvykle stojí méně, postačí menší materiální základna (prostory…), akce jednodušeji
vzbuzují publicitu médií, dá se jimi lépe reagovat na aktuální situaci, trendy, zájmy.
V roce 2011 Dům umění uspořádal 78 doprovodných pořadů, mezi něž patří
komentované prohlídky, galerijní animace, workshop, samostatné kulturní pořady nebo
přednáškové cykly.37 V rámci projektu Brno Art Open pak bylo zorganizováno dalších
62 akcí. Dům umění při organizaci doprovodných programů nespoléhá jen na vlastní
síly, ale spolupracuje se soukromými organizacemi, školami, občanskými sdruženími
i jednotlivci. Strategické je především partnerství se sdružením Leporelo Plus, které
provozuje v Domě umění kavárnu, restauraci a obchod. Právě z jeho iniciativy vzniká
řada atraktivních pořadů (módní přehlídky, koncerty aj.). Rovněž nájemci kavárny
Trojka u Domu pánů z Kunštátu obohacují galerijní program divadelními
představeními, koncerty a jinými kulturními pořady.
Počet návštěvníků akcí Domu umění v sledovaných letech dokládá, že význam
událostí je pro tuto instituci nesporný. V roce 2011 jejich počet čítal přes 13,5 tisíce
lidí, z toho 7 117 navštívilo akce v Domě umění, zbylí mimo něj. Dům umění
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především v letech, kdy probíhala rekonstrukce hlavní budovy, využíval událostí, které
se daly organizovat mimo výstavní prostory.
Graf č. 2 Počet návštěvníků doprovodných pořadů38

Z marketingového hlediska mají pro instituci mimořádný význam akce
pravidelné, které zajišťují stabilní návštěvnost. Akce proměňují galerii, kde pouze visí
obrazy a stojí exponáty, v živé místo, kde se lidé střetávají a komunikují. Prostor tak
ožívá a vnímání galerie jako dynamického prostoru se buduje jednodušeji. Dům umění
takovým dynamickým prostorem aspiruje být. Události by tak měly patřit ke klíčové
součásti jeho činnosti.
Činnost Domu umění doplňuje několik pravidelných cyklů doprovodných
pořadů, většinou se vztahujících ke konkrétním výstavním projektům. Jako příklady lze
jmenovat kulturní dýchánky Pecha Kucha Night (probíhají i v jiných českých kulturních
institucích), přednášky k projektu RE:public Art nebo prezentační večery k projektu
Městské zásahy.
Mediálně neznámější událostí Domu umění je projekt Sochy v ulicích, který se
již v očích veřejnosti ustavil jako přirozená součást města v jarních a letních měsících.
Mimořádný význam této události a zároveň náročnost její organizace dokládá
i velkorysý rozpočet a detailní plánování akce měsíce dopředu. Akci oficiálně pořádá
město Brno, jež pořadatelské povinnosti delegovalo právě na Dům umění. Díla pro ni
vybírá nezávislá komise složená z řad umělců a odborníků. Zájem veřejnosti o akci,
povědomí a návštěvnost má zvyšovat nejen public relations přirozeně akci doplňující,
ale i komerční prezentace a reklama. Akce zaznamenala v jednotlivých letech vysokou
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návštěvnost, i když vzhledem k tomu, že se koná ve veřejných prostorech, je měřitelnost
obtížnější a čísla mohou být zavádějící.
Událost vzbuzuje každoročně slušnou mediální publicitu. O akci informují
lokální i celostátní deníky, odborná periodika, rovněž média učená nejširší veřejnosti.
O projektu bylo natočeno několik reportáží, rozhlasových i televizních. Z tohoto
příkladu lze usoudit, že akce mohou ukrojit poměrně významnou část mediálního
prostoru a pro publicitu instituce představují jedinečnou příležitost.
Tzv. galerijní animace jsou programy, kterými Dům umění cílí na děti
a náctileté, čímž se snaží zajistit si návštěvnickou základnu do budoucna.
60 - 90minutový program má žákům základních a středních škol přiblížit moderní
umění, přičemž jeho forma se může lišit dle požadavků škol, které se ho účastní.
Zajišťuje ho ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, která je tak významným partnerem Domu umění.
Střední a základní školy však o galerijní animace neprojevují velký zájem
dle tvrzení Barbory Antonové, zodpovědné za public relations instituce: „Oproti jiným
institucím nemáme stálé expozice ani sbírky, každé dva měsíce jsou u nás nové výstavy,
tudíž propagace je náročnější, navíc zájem o současné umění není tak vysoký.“39
Zda nezájem pramení z nedostatku povědomí o této možnosti či nezajímavosti
programu pro školy, nelze z čísel usuzovat. Cena programu činí 300 Kč, což by však
pro větší skupiny nemělo představovat nepřekonatelnou bariéru. Na zajímavý segment
dětí se obrací i dílny, které v galerii probíhají o prázdninách, nebo noční prohlídky
galerie. Události tohoto typu se však konají spíše výjimečně, proto je možné i zde
sledovat nevyužitý potenciál.
Doprovodné programy galerie směřuje i na další cílové skupiny - od studentů
vysokých škol přes učitele výtvarné výchovy až po seniory a sociálně či jinak
znevýhodněné skupiny. Jejich počet a návštěvnost se ovšem nedá považovat
za uspokojivou.
Galerie umění pořádá události pro své věrné návštěvníky a mladé lidi, jež mají
blízko k umění. Těchto akcí probíhají ročně desítky, jejich návštěvnost se liší. Akce
bývají propagovány skrz sociální sítě – události na Facebooku, aktuality na webu
instituce, uváděny jsou i v programech a některých propagačních materiálech. Zvolené
kanály (sociální sítě, web) odpovídají zvykům mladé generace, ovšem pro další
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potenciální návštěvníky mohou být nedostačující. Kolem běžných a pravidelných
událostí obvykle nebývá generována dostatečná publicita a média o nich až na výjimky
příliš neinformují. Jednou z těchto výjimek je například Pecha Kucha Night.
Workshopy představují atraktivní typ události pro lidi zajímající se o umění,
případně studenty výtvarných a podobně zaměřených škol. Nabídka Domu umění je
v tomto případě pestrá a zajímavá, kapacita návštěvníků akcí však obvykle není
naplněna. Důvodem může být opět nízké povědomí o těchto akcích, chybí například
pravidelná propagace workshopů na školách, kde se vyskytují potenciální účastníci.

5 Dům umění v očích veřejnosti – dotazníkové šetření
5.1 Metodika dotazníku
V jakémkoliv marketingovém výzkumu se nejdříve musí definovat problém
nebo cíl tohoto šetření. Následuje stanovení plánu výzkumu, sestavení dotazníku, sběr
a analýza dat. V závěru je třeba správně vyhodnotit získaná data. Ta se v ideálním
případě aplikují v praxi (Johnová, 2007, s. 73). Kvantitativní výzkum jako metoda
ověřuje teorie a hypotézy, zkoumá větší okruh informací, v případě reprezentativního
vzorku respondentů umožňuje vyslovit statistické závěry.
Pro potřeby této práce byla zvolena metoda dotazníkového šetření.40 Jeho
obsahem bylo deset otázek různého typu – dichotomické (ano, ne), mnohonásobný
výběr (polootevřené otázky, s jednou i více možnými odpověďmi), stupnicové (stupnice
úmyslu).
Jako výběrový soubor respondentů byla určena náhodná skupina (lidé pohybující
se na území města Brna). Dům umění města Brna má stále spíše regionální význam
a pro cíle výzkumu se zdálo vhodnější oslovit populaci, která o galerii již někdy slyšela
a může s ní denně přijít do kontaktu. Dotazník byl distribuován elektronicky.
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou potenciální návštěvníci galerie informováni
o její činnosti a jak ji jako instituci vnímají.
Hypotézy dotazníku zněly následovně:
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•

Brněnská veřejnost má o galerii nízké povědomí.

•

Činnost galerie není veřejnosti dobře známá.

•

Komunikační aktivity galerie nejsou na veřejnosti viditelné.
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•

Veřejnost vnímá galerii v souladu s jejím posláním – tedy jako moderní

instituci otevřenou mladým umělcům.

5.2 Vyhodnocení dotazníku41
Elektronický dotazník vyplnilo celkem 117 respondentů. Z toho bylo:
•

56 % žen

•

39 % ve věku 15 - 30 let, 16 % ve věku 31 – 45 let, 33 % ve věku 46 - 60

let a 12 % ve věku nad 60 let
•

68 % občanů města Brna, 21 % obyvatel Brna – venkov

•

59 % vysokoškolského a 39 % středoškolského vzdělání

86 % respondentů někdy o Domě umění města Brna slyšelo, 70 % ho poté
alespoň jednou navštívilo. Respondenti zaujímali ke galerii spíše kladný vztah, když
85 % z nich by návštěvu galerie určitě nebo spíše doporučilo svým známým.
Jako hlavní úkol galerie 56 % dotazovaných vidí pořádání výstav pro různé
skupiny obyvatel, nad 40 % respondentů se pak domnívá, že posláním galerie je přivést
k modernímu umění co nejširší publikum, zprostředkovávat kontakt mezi umělci
a veřejností, organizovat kulturní akce a poskytovat prostor mladému a nekonvenčnímu
umění. Pouhých 15 % dotazovaných se domnívá, že by měl Dům umění fungovat jako
lákadlo pro turisty.
Odpovědi na další otázku potvrdily, že brněnská veřejnost zná celou instituci
nedostatečně. Pouze čtvrtina respondentů si s Domem umění spojuje rovněž Dům pánů
z Kunštátu, galerii G 39 k němu pak přiřazuje jen 9 % dotázaných. Spolek přátel Domu
umění, který pořádá různé doprovodné aktivity a podporuje setkávání umělců
s veřejností, nezná 87 % dotazovaných. Rovněž další otázka dokládá nízké povědomí
o aktivitách galerie. 68 % respondentů sice slyšelo o akci Sochy v ulicích, kolem 20 %
dotazovaných zná projekty Brněnské architektonické stezky a Brno Art Open (což je
pouze jiný název projektu Sochy v ulicích), jiné aktivity příliš známé nejsou. 27 %
dotázaných dokonce zaškrtlo možnost, že žádnou akci Domu umění nezná.
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39

Graf č. 3 Ukázka vyhodnocení dotazníku

Jak vyplynulo z odpovědí na otázku týkající se komunikačních aktivit galerie,
brněnská veřejnost si jich buď nevšímá, nebo se k ní žádné nedostaly, když třetina
respondentů žádnou komunikaci galerie nezaznamenala. Z jednotlivých částí
komunikačního mixu jsou veřejnosti nejznámější venkovní reklama, plakáty, články
v novinách a časopisech, programy a katalogy k výstavám. Ačkoliv je Dům umění
poměrně aktivní na internetu, veřejnost si toho příliš nevšímá. Pouze 21 %
dotazovaných si dokáže vybavit současné logo Domu umění, ačkoliv je poměrně
specifické a netradiční. Výsledky dotazníků nemohou zodpovědět, zda se tak děje kvůli
jeho nízké zapamatovatelnosti nebo celkově nedostatečné komunikaci galerie.
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Graf č. 4 Ukázka vyhodnocení dotazníku

35 % dotazovaných považuje Dům umění za moderní instituci, 26 %
respondentů za otevřenou světu, možnosti dynamický a pro znalce zaznamenaly také
významnější množství odpovědí. 27 % dotazovaných však neví, jak by Dům umění
popsala. Rovněž tato otázka tak potvrzuje nedostatečnou informovanost veřejnosti
o galerii.
Výsledky výzkumu tak víceméně potvrzují stanovené hypotézy. Povědomí
veřejnosti o činnosti Domu umění je nedostatečné, když lidé téměř nevědí, které galerie
k němu patří, jaké akce pořádá.
Komunikační aktivity rovněž nejsou příliš viditelné, ani logo si většina obyvatel
brněnského prostoru nevybavuje. Galerii se však poměrně daří v myslích alespoň té
části publika, která o ní něco ví, budovat image v souladu s jejím posláním.

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat komunikační aktivity Domu umění
v letech 2007 - 2011. Sledovaná léta byla ohraničena dvěma významnými událostmi.
V roce 2007 nastoupil do funkce ředitele galerie Rostislav Koryčánek s jasnou vizí, kam
by se měla instituce posunout. Na začátku roku 2012 ji tentýž ředitel musel obhajovat
před zřizovatelem galerie – brněnským magistrátem. Ten řediteli vytýkal klesající
návštěvnost a údajnou nízkou atraktivitu programu.
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Faktem je, že návštěvnost v minulých letech jednoznačně poklesla. Tato práce
chtěla ukázat, že to může být způsobeno mj. nedostatečnou a nepropracovanou
komunikací instituce.
Jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření, veřejnost o činnosti Domu
umění mnoho neví, nezaznamenala ani většinu komunikačních aktivit.
Galerie svých komunikačních cílů dosahuje obtížně kvůli nedostatku finančních
prostředků, závislosti na příspěvcích od města, ale i nevhodně zaměřené komunikační
strategii, která opomíjí některé ve světě běžně využívané komunikační prostředky.
Řešením by pro Dům umění mohla být propracovaná strategie komunikace,
která by vycházela z důkladně provedené segmentace trhu. Vylepšit lze aktivity na již
užívaných komunikačních kanálech, které nejsou finančně náročné. Tiskové zprávy by
měly být psány dle standardizovaných pravidel. Galerie by měla být více aktivní
na sociálních sítích a webových stránkách. Velký potenciál má zavedení abonentského
programu po vzoru konkurenčních galerií.
Jedním z pilířů komunikačního mixu galerie je na druhou stranu vizuální identita
Roberta Jansy a Petra Bosáka navržená roku 2007. Vizuální styl odpovídá charakteru
instituce, vystihuje její cíle i poslání. Minimálně ve středoevropském prostoru se dá
považovat za jedinečný a originální.
Galerie tohoto typu by určitě neměla být svým zřizovatelem hodnocena jen
na základě počtu návštěvníků. O Domě umění rozhodně nelze říci, že by jeho
komunikace byla v rozporu s cíli a posláním instituce. Faktem však zůstává, že vybrané
cílové skupiny by mohly být osloveny nápaditěji a s omezeným rozpočtem na marketing
je třeba bojovat více prostřednictvím internetové komunikace nebo zvýšením publicity.
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Příloha
Příloha 1: Výstavní a galerijní prostory Domu umění města Brna
Dům umění na Malinovského náměstí
Původní secesní budova (Kaiser Franz-Josefs-Jubiläums Künstlerhaus) byla v letech
1946-47 přestavěna ve stylu funkcionalismu podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse.
V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu podle návrhu architekta Petra
Hrůši.
Dům pánů z Kunštátu
Renesanční budova na Dominikánské ulici je součástí Domu umění města Brna od roku
1958. Pod jeho střechou působí rovněž kavárna Trojka.
Galerie G99
Galerie G99 je od roku 2000 nezávislou součástí Domu umění města Brna, prezentuje
aktivity nejmladších tvůrců. Do března roku 2003 se Galerie G99 nacházela na
Benešově ulici v Brně, poté byla umístěna v přízemí Domu pánů z Kunštátu, v dubnu
2012 se přesunula do Domu umění na Malinovského náměstí.
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43
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Dům pánů z Kunštátu (Zdroj: http://www.artalk.cz/)
Dům umění na Malinovského náměstí (Zdroj: Dům umění města Brna, http://www.dum-umeni.cz/)
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Příloha 2: Návštěvnost Domu umění v letech 2007 – 2011
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Pozn.: V roce 2008 byla hlavní budova uzavřena kvůli rekonstrukci.

Příloha 3: Počet návštěvníků doprovodných programů Domu umění
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Zdroj: Dům umění města Brna, Výroční zprávy 2007 - 2011
Zdroj: Dům umění města Brna, Výroční zprávy 2007 - 2011
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Příloha 4: Cenová politika galerie
Cenová politika Domu umění města Brna (od 1. 3. 2011)
Základní vstupné pro dospělou osobu
Poloviční vstupné
Základní vstupné pro celou galerii (platí 7 kalendářních dnů)
Poloviční vstupné pro celou galerii (platí 7 kalendářních dnů)
Základní vstupné – malá výstava*
Poloviční vstupné – malá výstava
Kolektivní vstupné na animace
Kulturní pořady
Rodinné vstupné**
Rodinné vstupné pro Dům umění i Dům pánů z Kunštátu (platí 7 kalendářních dnů)
Roční vstupné***

80 Kč
40 Kč
100 Kč
50 Kč
40 Kč
20 Kč
300 Kč
80 Kč
150 Kč
180 Kč
400 Kč
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* Malá výstava = je-li v celém objektu prezentována výstava pouze v jednom menším
prostoru
** Rodinná vstupenka - dva dospělí a jedno či více dětí nebo jeden dospělý a dvě či více
dětí. Držitel rodinného pasu může využít buď 50 % slevy nebo si může zakoupit
rodinnou vstupenku, podle toho, co je pro něj výhodnější.
*** Držitel roční vstupenky je oprávněn k volnému vstupu na všechny výstavy
pořádané Domem umění města Brna v prostorách Domu umění a Domu pánů z
Kunštátu a všechny doprovodné akce pořádané Spolkem přátel Domu umění města
Brna. Vstupenka je nepřenosná.
Volný vstup:
•
•
•

•
•
•

Děti do 6 let
Držitelé průkazek novinářských, průkazek seskupení výtvarníků, architektů,
designérů, historiků umění
Studenti a pedagogové středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením
(včetně fakulty architektury, výtvarných kateder pedagogických fakult a škol
textilních)
Držitelé průkazek ICOM, INSEA, AMG
Pracovníci Moravské galerie, Moravského zemského muzea, Muzea města Brna
a Technického muzea
Členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

Sleva 50 % se poskytuje
•
•
•
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Důchodcům starobním, držitelům „seniorpasu“, držitelům „rodinného pasu“
Držitelům průkazek ZTP a ZTP/P
Žákům základních, středních a vysokých škol, učňům

Zdroj: Dům umění: Výměr cen vstupného na výstavy. Brno: 10. 2. 2011 Přístupné z: http://www.dumumeni.cz/uploads/vymer_cen_vstupneho_2011_od_1.3._2011pdf.pdf
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•
•
•
•
•
•

Členům Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity
Členům Klubu přátel výtvarného umění
Držitelům průkazek ISIC – Mezinárodní studentský identifikační průkaz
Držitelům průkazek ITIC – Mezinárodní učitelský identifikační průkaz
Držitelům průkazek GO-25 – držitelem může být osoba do 26 let bez ohledu na
to, zda studuje
Držitelé karty Klubu Sanquis (platí do 31.12.2013)
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Příloha 5: Srovnání abonentských programů Moravské galerie, Wannieck Gallery
a Domu umění města Brna
Typ

Výhody

Cena

Registrace

WANNIECK GALLERY
Klub Wannieck Gallery
volný vstup pro člena a 1 doprovod
50% sleva pro další 4 doprovázející osoby
pozvání na společenské akce galerie
roční členství

500 Kč

zasílání novinek o činnosti galerie

emailem/osobně

10% na publikace vydané galerií, 5% sleva na všechny publikace
5% sleva na ostatní zboží v Artshopu
5% sleva ve WG Café
MORAVSKÁ GALERIE
Stříbrná karta - Dveře do galerie dokořán
pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže
roční členství

400 Kč
(200 Kč)*

zasílání tištěných programů Moravské galerie

na webu/osobně

volný vstup na všechny výstavy a expozice
slevy na publikace a vybrané akce

Stříbrná karta Plus - Nechoďte na výstavu sami, pokud nechcete
pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže
roční členství

700 Kč

zasílání tištěných programů Moravské galerie

na webu/osobně

volný vstup na všechny výstavy pro vlastníka karty a jeho doprovod
slevy na publikace a vybrané akce
Zlatá karta - Podpořte galerii a získejte za to řadu výhod
pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže
zasílání tištěných programů Moravské galerie
volný vstup na všechny výstavy pro vlastníka karty a jeho doprovod
slevy na publikace a vybrané akce
roční členství

3 750 Kč

roční předplatné Hospodářských novin

na webu/osobně

10 % slevu na kancelářské stoly a židle firmy Wiesner Hager
5 % slevu na mobiliář firmy mmcité a nábytek firmy egoé
5 % slevu na sortiment květinářství Ultraviolet
pozvání na speciální akce pro držitele zlaté karty
Spolek přátel Domu umění
roční členství

300 Kč
(150 Kč)*

volný vstup na všechny výstavy pořádané Domem umění
volný vstup na všechny akce pořádané Spolkem přátel

osobně

možnost publikovat, pořádat akce pro galerii…
Roční vstupné
roční členství

400 Kč

volný vstup na všechny výstavy pořádané Domem umění
volný vstup na všechny akce pořádané Spolkem přátel

* sleva pro studenty a důchodce

osobně
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Příloha 6: Komunikace Wannieck Gallery
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Budova Wannieck Gallery (Zdroj: http://www.wannieckgallery.cz/)
Logo Wannieck Gallery (Zdroj: http://www.wannieckgallery.cz/)
49
Loga jednotlivých částí Wannieck Gallery (Zdroj: http://www.wannieckgallery.cz/)
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51

50
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Doporučit
Kdo posílá:

Adela

E-mail příjemce:

kkk@gmail.com

Ahoj, doporučuji tyto stránky!

Odeslat
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Propagační materiál Wannieck Gallery (Zdroj: http://www.wannieckgallery.cz/)
Webové stránky Wannieck Gallery – domovská strana (Zdroj: http://www.wannieckgallery.cz/)
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Aplikace na webových stránkách Wannieck Gallery „Doporučit stránku“ (Zdroj: http://www.wannieckgallery.cz/)
Stránky Wannieck Gallery na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/wannieckgallery)
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Příloha 7: Komunikace Moravské galerie
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Budova galerie Pražákův palác – moderní a současné umění (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
Propagační materiál Moravské galerie (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
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Umístění hlavních budov Moravské galerie (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
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54
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Logo Moravské galerie (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
Propagační předměty Moravské galerie – odznaky (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
59
Plakát k výstavě Moravské galerie (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
60
Plakát k výstavě Moravské galerie (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
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60

55

61

62
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Webové stránky Moravské galerie – domovská strana (Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/)
Stránka Moravské galerie na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/pages/Moravsk%C3%A1-galerie-vBrn%C4%9B/312236305130)
62
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Příloha 8: Vizuální identita Domu umění města Brna
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Znovuotevření Domu umění po rekonstrukci, 2009 (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
Budova Domu umění na Malinovského náměstí v Brně (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
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65

66

67

65

Vizuální identita v exterieru budovy (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
Vizuální identita v interiéru budovy – značení (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
67
Úvodní tabule na výstavě 100 let Domu umění, 2010 (Zdroj: Dům umění)
66

58

68

69

70

68

Generování podob loga Domu umění (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
Tvorba loga Domu umění (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
70
Různé podoby loga Domu umění (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
69

59

71

72

71
72

Podoba loga Domu umění na kanálu Tumblr (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
Logo Domu umění na tiskovinách (Zdroj: http://www.vizualnikultura.cz/)
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Příloha 9: Reklama Domu umění
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Letáky Domu umění (Zdroj: MF Dnes)
Inzerát v časopise Metropolis, 2012 (Zdroj: archiv autorky)
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75
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Plakát k výstavě Domu umění, 2010 (Zdroj: Dům umění)
Plakát k výstavě Domu umění, 2011 (Zdroj: Dům umění)
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77

78

77
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Plakát k události Pendler, pořádané Domem umění, 2010 (Zdroj: Dům umění)
Plakát k události Brno Art Open, 2009 (Zdroj: Dům umění)
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79
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Plakáty Domu umění na budově, 2011 (Zdroj: archiv autorky)
Venkovní reklama na Dome umění, 2011 (Zdroj: archiv autorky)
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Příloha 10: Public Relations Domu umění

81

82

83

81

Informace o Domu umění v časopisu Kult, 2012 (Zdroj: archiv autorky)
Katalog k výstavě Katarzyny Kozyry, 2007 (Zdroj: Dům umění)
83
Katalog k výstavě Pavla Nešlehy, 2007 (Zdroj: Dům umění)
82

65

84
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Katalog k výstavě Formáty transformace, 2009 (Zdroj: Dům umění)
Sborník k výstavě Fomráty transformace na DVD, 2009 (Zdroj: Dům umění)
86
Katalog k výstavě 100 let Domu umění, 2010 (Zdroj: Dům umění)
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66

87

87

Výroční zpráva o činnosti Domu umění, 2011 (Zdroj: Dům umění)
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68

88

88

Ukázka tiskové zprávy k výstavě Zděnka Fránka v Domě umění, 2011 (Zdroj: Dům umění)
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Příloha 11: Podpora prodeje Domu umění
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Propagační předměty Domu umění – trička s logem (Zdroj: Dům umění)
Propagační předměty Domu umění – tašky a odznaky s logem (Zdroj: Dům umění)

70
Příloha 12: Přímý marketing Domu umění
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Elektronický zpravodaj Domu umění (Zdroj: Dům umění)
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Příloha 13: Internetová komunikace Domu umění
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Webové stránky, domovská strana (Zdroj: http://www.dum-umeni.cz/)
Hlavní nabídka na domovské straně (Zdroj: http://www.dum-umeni.cz/)
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94
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Hlavní nabídka na anglické verzi webových stránek (Zdroj: http://www.dum-umeni.cz/)
Hlavní strana fanouškovské stránky Domu umění na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/dumumeni)
96
Informace o galerii na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/dumumeni)
95
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Fotogalerie Domu umění na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/dumumeni)
Události pořádané Domem umění na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/dumumeni)
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99
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Pozvánka na výstavu a vernisáž na Facebooku (Zdroj: http://www.facebook.com/dumumeni)
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Příloha 14: Události Domu umění
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Komentovaná prohlídka k projektu Sochy v ulicích (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
Dílna k projektu Generator, 2011 (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
102
Noční projekce u Domu umění, 2011 (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
101
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Projekt Zvukolom, 2011 (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
Dílna v Domě pánů z Kunštátu, 2011 (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
105
Projekt Rádio Verité, 2011 (Zdroj: http://houseofartsbrno.tumblr.com/)
104

77

Příloha 15: Vzor dotazníku

Dům umění města Brna
Tento dotazník bude použit jako podklad pro zpracování mé bakalářské práce, která se
zabývá komunikačními aktivitami Domu umění města Brna. Všechny uvedené
informace jsou považovány za důvěrné a nebudou použity ke komerčním účelům.
Případné dotazy posílejte na: ad.jelinkova@gmail.com Děkuji za Váš čas a ochotu!
Adéla Jelínková
1. Slyšel/a jste někdy o Domě umění města Brna?
Ano
Ne
2. Navštívila jste někdy Dům umění města Brna?
Ano - naposledy před rokem 2007
Ano - naposledy mezi roky 2007 - 2012
Ne
3. Co si myslíte, že je hlavním úkolem Domu umění?
Můžete uvést více možností i svou vlastní odpověď.
Přivést k modernímu umění co nejširší publikum
Pořádat výstavy moderního umění pro různé skupiny obyvatel
Zprostředkovávat kontakt mezi umělci a veřejností
Organizovat kulturní akce
Být lákadlem pro turisty z jiných měst či zemí
Poskytovat prostor mladému a nekonvenčnímu umění
Jiný:
4. Které z níže uvedených galerijních prostor si s Domem umění spojujete?
Můžete uvést více možností.
Dům na Malinovského náměstí
Dům pánů z Kunštátu
Galerie G99
Jiné
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5. Doporučil/a byste návštěvu Domu umění svým přátelům a známým?
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
6. Víte o existenci Spolku přátel Domu umění?
Ano, jsem členem
Ano, ale nejsem členem
Ne
7. Znáte níže zmíněné akce Domu umění?
Zaškrtněte všechny, které znáte.
Brno Art Open
Sochy v ulicích
Galerijní animace pro žáky základních a středních škol
Projekt Brněnské architektonické stezky (architektonický manuál)
Mezinárodní projekt Remake
Přednáškový cyklus RE:public Art
Pecha Kucha night
Přednáškové cykly
Komentované prohlídky
Žádnou neznám
Jiné:
8. Zaznamenal/a jste někdy následující komunikační aktivity Domu umění?
Zaškrtněte všechny, které jste zaznamenal/a.
Programy a katalogy k výstavám
Letáky
Plakáty
Venkovní reklama
Články v novinách a časopisech
Webové stránky
Stránky na Facebooku
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Reportáž nebo pořad v televizi
Upomínkové předměty (trička, zápisníky apod.)
Žádné jsem nezaznamenal/a
Jiné:
9. Vybavíte si logo, které v současnosti galerie používá?
Ano
Ne
10. Jakými slovy byste Dům umění popsal/a?
Moderní
Tradiční
Mladistvý
Konzervativní
Dynamický
Klidný
Otevřený světu
Uzavřený světu
Populární
Pro znalce
Nevím
Jiný:
Pohlaví *
Muž
Žena
Věk *
14 let a méně
15 - 30 let
31 - 45 let
46 - 60 let
61 let a více
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Nejvyšší dosažené vzdělání *
Základní
Středoškolské bez maturity
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Bydliště *
Brno - město
Brno - venkov
Jiné
Prostor pro Vaše Komentáře:

81

Příloha 16: Vyhodnocení dotazníkového šetření
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Charakteristika respondentů
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