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Abstrakt:
Cílem této práce je za prvé pojednat o vzniku a vývoji muzeí na Korejském
poloostrově, respektive po roce 1948 v Korejské republice. Za druhé je pak
záměrem přiblížit jejich edukační činnost. První muzeum, nazvané Císařské
muzeum, bylo v Koreji zřízeno až na počátku 20. století. Protože rok po jeho
otevření veřejnosti byla Korea anektována Japonskem, stojí tak vlastně u počátků
korejského muzejnictví spíše Japonci než Korejci. Po osvobození v roce 1945 jsou
muzea předána Korejcům. Muzejní činnost se ale ani nestačí pořádně rozjet
a přichází korejská válka, během které jsou muzea poničena. Práce se následně
zaměřuje především na nejvýznamnější jihokorejské muzeum, kterým je Národní
muzeum Koreje (NMK). Pro něj je po větší část jeho trvání charakteristické
hlavně časté stěhování z jednoho místa na jiné. V roce 2005 však snad už nadobro
našlo místo v moderním nově zbudovaném objektu v soulské čtvrti Jongsan.
Právě na příkladu NMK je v druhé části práce pojednáno blíže o muzejních
vzdělávacích aktivitách. Jsou zmíněny například některé programy pro cizince či
seniory, oblíbené přednáškové cykly nebo široká nabídka komentovaných
prohlídek. Na závěr jsou uvedeny příklady některých výstavních projektů.

Klíčová slova:
korejská muzea, Národní muzeum Koreje, muzejní edukace, edukační programy,
výstavy
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Abstract:
The aim of this thesis is firstly to deal with the emergence and development of
museums on the Korean peninsula and since 1948 only in the Republic of Korea.
Secondly it aims to concentrate on their educational activities. The very first
modern museum in Korea called the Imperial Museum was established at the
beginning of the 20th century. A year after the museum opened its door to the
public, Korea was annexed by Japan. That had a great impact on the development
of the first museums in Korea. After the liberation from Japanese rule in 1945 the
museums were handed over to Koreans. Museum activity had only just begun
when the Korean War broke out. The focus of the following part is the National
Museum of Korea (NMK), the most important museum in South Korea. For most
of its history the museum moved from one place to another. In 2005 it finally
found its place in a newly built modern building in Soul’s district called Jongsan.
By taking NMK as an example the thesis explores the museum educational
activities. It offers a closer look at programs for foreigners and the growing
number of immigrants and senior citizens, popular lecture series, wide range of
guided tours etc. Finally, some exhibition projects are introduced.

Keywords:

Korean museums, National Museum of Korea, museum education, educational
programs, exhibitions
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Úvod
Cílem této diplomové práce je pojednat o vzniku muzeí na Korejském
poloostrově, jejich vývoji a především jejich vzdělávací roli, která je podrobněji
představena na příkladu nejvýznamnějšího jihokorejského muzea, Národního
muzea Koreje v Soulu. K tématu mě přivedl studijní pobyt v Korejské republice,
kde jsem při svých odpoledních toulkách po ulicích hlavního města pomalu na
každém kroku narážela na muzea různých velikostí s rozmanitým zaměřením
a rozmanitými vzdělávacími aktivitami. Není na tom nic překvapivého. Údaje
o počtu muzeí se sice zdroj od zdroje liší, rozhodně jich ale jižně od třicáté osmé
rovnoběžky je nejméně šest set, z toho v Soulu jich bude hodně přes stovku. Ani
zdaleka není možné, aby tato práce pojednala o všech, ani aby všechny byť i jen
vyjmenovala. Vybírám zde z onoho nepřeberného množství pouze ta muzea, která
jsou pro pochopení problematiky korejského muzejnictví zásadního významu.
Galerie nechávám zcela stranou svého zájmu. Zmíněny jsou jen na několika málo
místech, převážně při udávání počtu muzeí, do kterého korejské zdroje zahrnují
i galerie. Pro špatnou dostupnost informací o situaci muzeí v Korejské lidově
demokratické republice, ponechávám tyto taktéž mimo svůj zájem, a po
osvobození Koreje v roce 1945 se zaměřuji pouze na situaci v Korejské republice.
V této souvislosti bude mít tedy od roku 1945 termín korejský význam
jihokorejský a Koreou bude míněna Korejská republika.
Vzhledem k velmi široce pojatému zadání upouštím z rozsahových důvodů
od svého původního záměru pojednat i o prvních muzeích ve světě a omezuji se
jen na situaci v Koreji. Rovněž korejským muzejním organizacím nakonec
nevěnuji celou kapitolu, ale zmiňuji se o nich jen okrajově v rámci druhé kapitoly
o muzeích v Koreji od roku 1945 do současnosti s tím, že si zájemce může bližší
informace dohledat na webových stránkách, na něž nalezne v textu či
v bibliografii odkaz. Poslední větší změnou pak je jen letmé zmínění dětských
muzeí místo jejich zevrubnějšího rozpracování. Přišlo mi místo toho lepší zaměřit
se více a podrobněji na nejvýznamnější korejské muzeum, kde je v rámci
některých edukačních programů dětem také věnována určitá pozornost.
Práce sestává z pěti kapitol. V první z nich je nastíněn vznik prvních muzeí
v Koreji, který je bezprostředně spojen s japonským vlivem. Pozornost je
8

věnována především Císařskému muzeu jakožto prvnímu korejskému muzeu
v moderním slova smyslu a Muzeu korejského generálního guvernérství, které se
stalo základem nynějšího Národního muzea.
Další kapitola navazuje stručným pojednáním o muzeích od osvobození
Koreje od japonské nadvlády v roce 1945 až po současnost. Nejvíce prostoru je
poskytnuto historii Národního muzea Koreje, která se nesla ve znamení
neustálého stěhování z místa na místo. V textu pro toto muzeum běžně používám
zkratku NMK. Kromě toho jsou tu zmíněny některé muzejní organizace,
pronikání do mezinárodních organizací a hlavně jsou tu muzea rozdělena do čtyř
skupin na státní, veřejná, soukromá a univerzitní.
Ve třetí kapitole jsou představeny některé právní předpisy týkající se
muzeí. Blíže je pozornost věnována zákonu o podpoře muzeí a galerií z roku 1991,
protože ten s několika úpravami platí dodnes.
Čtvrtá kapitola si klade za cíl přiblížit postupný rozvoj edukační role
muzeí, která se objevuje už u prvních muzeí za japonské nadvlády. Po osvobození
a korejské válce je výrazným počinem především spuštění programu dětské
muzejní školy v Kjŏngdžu, který od roku 1954 trvá dodnes. Zájem o muzejní
edukaci sílí v osmdesátých letech, kdy roste počet vzdělávacích programů.
V devadesátých letech se pak začínají objevovat dětská muzea a na univerzitách
programy pro vzdělávání odborných muzejních pracovníků.
Poslední kapitola pojednává o muzejní edukaci na příkladu Národního
muzea Koreje od jeho přestěhování do Jongsanu na podzim 2005. Zde se snažím
představit některé programy zaměřené na seniory, návštěvníky s handicapem nebo
na cizince, kde věnuji pozornost především programům pro děti z národnostně
smíšených rodin, kterých je nyní v Koreji poměrně hodně. Dále uvádím příklady
některých oblíbených programů, jako jsou přednáškové cykly, komentované
prohlídky nebo mobilní muzeum. Kromě toho se blíže zmiňuji i o internetových
stránkách muzea, protože i jejich prostřednictvím se muzeum snaží o vzdělávání
svých návštěvníků. Nakonec ještě uvádím několik výstavních projektů a několik
informací o kulturních programech v muzeu.
Při psaní práce vycházím téměř výhradně z korejských zdrojů. Důvodem
je neexistence relevantních materiálů v jiných jazycích. Výjimku tvoří materiály
v japonštině, které jsou mi však vzhledem k mé nedostatečné znalosti japonštiny
nepřístupné. O některých muzeích se lze dočíst také v několika anglicky psaných
9

publikacích. Většinou se jedná o průvodce po muzeu, kde je zájem zaměřen
především na seznámení návštěvníka s rozložením muzea a představením
několika nejzajímavějších exponátů. Pro hlubší porozumění tématu nejsou tedy
jako zdroj příliš vhodné. Literatura v češtině prakticky neexistuje. Vzhledem
k této odkázanosti na informace z korejských zdrojů, které jsou místy silně
nacionalistické, může být přes veškerou snahu o nestrannost můj pohled do určité
míry korejskou rétorikou ovlivněn. Úplný přehled zdrojů informací je k nalezení
v bibliografii na konci práce.
V celé práci, až na výjimky jako je například v českém prostředí ustálený
tvar Soul namísto Sŏul, používám českou vědeckou transkripci s tím, že u přepisu
jednotlivých muzeí či památek se snažím dodržovat následující postup. Pokud je
to možné, uvádím nejdříve název v češtině, za kterým následuje v závorkách
korejský název zapsaný v čínských znacích a/nebo v přepisu do latinky, u kterého
používám standardní českou vědeckou transkripci.
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I. Muzea v Koreji do roku 1945
Muzea začínají v Koreji vznikat relativně pozdě. První muzeum v dnešním
slova smyslu bylo veřejnosti otevřeno až roku 1909. Hned následujícího roku je
Korea anektována Japonskem, což jak uvidíme níže, se samozřejmě podepsalo
i na vývoji muzejnictví.
Důvody, proč bylo první korejské muzeum otevřeno až počátkem
20. století, jsou podle mého názoru dva.
Zaprvé to byl nezájem korejské vlády o památky. Z rituální úcty
k předkům se pečovalo pouze o královské hrobky dynastie I. Jen tu a tam se našel
nějaký úředník, který z lásky ke svému rodišti či z nostalgie nějakou památku
opravil, resp. zachránil. 1 Tento nezájem o vlastní kulturní dědictví, které
pocházelo z období před královstvím Čosŏn, zaznamenali nejen japonští badatelé,
ale např. též i cestovatelka Isabella Bird Bishop, která do Koreje přijela roku
1894.2
Zadruhé to byl nedostatek sbírkových předmětů a především odborníků,
kteří by je spravovali, příp. rozšiřovali jejich řady. Do konce 19. století tak
v Koreji existovala jen jakási královská „skladiště“. Např. vzácné klobouky, luky,
pouzdra na luky, šípy apod. se uchovávaly v Kjŏnghŭngdžŏnu (慶興殿),
opatrování

královských

odznaků

a

drahocenných

předmětů

z královské

domácnosti včetně králova šatstva a doplňků měl na starosti úřad Sangŭiwŏn
(尙衣院). Pokud jde o starší období, v Sille existovalo tzv. Královnino skladiště
(貴妃庫, Kübigo), ve kterém se údajně uchovávalo drahocenné hedvábí utkané
ženou Seonjŏ (細烏女) a skladiště Čchŏndžongo (天尊庫), ve kterém se měla
přechovávat zázračná bambusová flétna tišící deset tisíc vln ( 萬 波 息 笛 ,
Manpchasikdžŏk), s jejíž pomocí mizela nepřátelská vojska, pršelo v období
sucha nebo utichalo rozbouřené moře.3 V království Korjŏ se státní a královské
poklady uchovávaly v budově Čanghwadžŏn (長和殿), zatímco královské edikty,
1

PAI, Hyung Il. Constructing "Korean" origins: a critical review of archaeology, historiography,
and racial myth in Korean state-formation theories. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia
Center, 2000, xxv, 543 p. ISBN 06-740-0244-X, s. 32-33.
2
Ibid., s. 433.
3
IRJŎN. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Vyd. 1. Překlad Miriam
Löwensteinová, Marek Zemánek. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 415 s.
Mythologie. ISBN 978-80-7422-176-7, s. 50-51, 104-106.
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obrazy a kaligrafie se přechovávaly ve skladišti Pomungak (寶文閣) a knihovně
Čchŏngjŏngak (淸戀閣).4
Nebýt japonského vlivu, možná by první muzeum bylo založeno ještě
mnohem později. Protože se jednalo o vliv velmi výrazný, zaslouží si zde
podrobnější zmínku.

1.1 Japonský vliv na korejská muzea
Korejci se s muzeem vůbec poprvé seznámili na japonských ostrovech.
Stalo se tak po otevření země v druhé polovině 19. století, když roku 1881 vyslali
do Japonska dvorskou pozorovatelskou misi ( 紳 士 遊 覽 團 , sinsa juramdan).
Vyslanci, kteří tři měsíce cestovali po Japonsku s cílem poznat nejnovější
vymoženosti japonské, potažmo západní civilizace, navštívili při svých cestách
i muzeum. Jednalo se o Muzeum ministerstva školství ( 文 部 省 博 物 館,
jap. Monbušó Hakubucukan), předchůdce dnešního Tokijského národního muzea
(東京国立博物館, jap. Tókjó kokuricu hakubucukan), které se tehdy nacházelo
v parku Ueno (上野公園, jap. Ueno Kóen) a jehož součástí byla i zoologická
a botanická zahrada. Tento koncept Korejci později napodobí. Ze záznamu
jednoho z vyslanců se ovšem zdá, že jim význam a účel této instituce nebyl zcela
zřejmý.5
Od Japonců převzali Korejci i samotný termín pro muzeum. Po
počátečním období, kdy se pro označení muzea užívalo několik různých výrazů,
jako např. pängmulgwan (百物館), pangmulso (博物所), kwangmulgwan
(鑛物館),

komuljudžigwan

(古物有之館),

čŏllamčang

(展覽場)

nebo

čŏngwančang (展觀場), se nakonec ustálil termín 博物館 (jap. hakubucukan, kor.
pangmulgwan). Vzhledem k tehdejšímu pojetí muzea v sobě oproti dnešku tento
pojem zahrnoval i výše zmiňovanou zoologickou a botanickou zahradu.6
Vliv na korejská muzea měla také architektura japonských muzeí. Muzea
v Japonsku byla stavěna v západním stylu. Také v Koreji nebudou muzea
4

KUK, Sŏng-ha. Uri pangmulgwanŭi jŏksawa kjojuk. Sŏul: Hjean, 2007, 424 p. ISBN 89-849-4312-6,
s. 35-37.
5
MOK, Su-hjŏn. Ilčeha pangmulgwanŭi hjŏngsŏnggwa kŭ ŭimi. Sŏul, 2000. Diplomová práce. Sŏul
tähakkjo, s. 10.
6
ČCHÖ, Sŏg-jŏng. Hanguk pangmulgwan jŏksa 100njŏn: čindan & täan. Sŏul: Minsogwŏn, 2008,
478 p. ISBN 89-563-8606-4, s. 76.
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typickými dálnovýchodními stavbami, ale budou vystavěna na způsob staveb ze
Západu, byť se do nich občas promítne i nějaký prvek tradiční japonské
architektury (viz hlavní budova Muzea královské rodiny I v obrazové příloze).
Největší vliv na korejské muzejnictví však měly průzkumy a vykopávky
japonských vědců. Ty znamenaly jednak přínos při vytváření muzejních sbírek
a klasifikaci starověkých artefaktů, jednak též při tvorbě zákonů a předpisů
o ochraně starobylých míst a památek. Publikace prvních japonských badatelů
rovněž posloužily jako standard pro další archeologické vykopávky a jejich
dokumentaci. Velkou úlohu sehráli japonští vědci i později, když po osvobození
Koreje v roce 1945 školili první generaci korejských archeologů. Tehdy totiž
žádný Korejec neměl pro provádění vykopávek odpovídající kvalifikaci. 7 Proto se
zde o japonských průzkumech na Korejském poloostrově zmíním podrobněji.

1.1.1 Japonské průzkumy na Korejském poloostrově
Koncem 19. století roste v Japonsku zájem o východní Asii. Širatori
Kurakiči (白鳥庫吉) zakládá východoasijská studia a zanedlouho se objevuje
první generace absolventů, kteří svou akademickou kariéru na východoasijská
studia zaměřili a kteří zároveň představují kvalitativně nový typ učence-vědce.
Patřil mezi ně např. Ikeuči Hiroši (池內宏), Torii Rjúzó (鳥居龍藏) či Imaniši
Rjú (今西龍). Tito lidé ovládali nejen klasickou čínskou historickou literaturu, ale
vyznali se též v disciplínách importovaných ze Západu, jako v geografii, geologii,
paleontologii, archeologii, historii umění, fyzické antropologii a etnografii. Svůj
výzkum zaměřili na Korejský poloostrov, který v té době začal být chápán jako
součást japonského císařství. 8 Jejich bádání bylo pečlivé a v mnoha ohledech
užitečné. Zjištěné poznatky ovšem byly často selektovány a interpretovány
v duchu japonského imperialismu. Henry H. Em, působící jako učitel v oboru
asijských studií na soulské univerzitě Jŏnse, uvádí ve své knize The Great
Enterprise čtyři témata 9 , která podle současných jihokorejských historiků
charakterizují koloniální historiografii. Za prvé, dějinný vývoj Koreje byl vždy
7

Pai, Hyung Il, op. cit., s. 35-36.
Ibid., s. 23-24.
9
Korejské termíny zmiňovaných teorií zní následovně: 1. tchajulsŏngnon (他律性論), 2.
čŏngčchesŏngnon (停滯性論), 3. tangpchasŏngnon (黨派性論), 4. ilsŏn tongdžoron
(日鮮同祖論).
8
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určován vnějšími vlivy, tj. vlivy čínskými, mandžuskými a japonskými. Za druhé,
předmoderní korejská společnost zcela stagnovala. Stav Koreje v 19. století
odpovídal stavu Japonska ve 12. století. Za třetí, pro korejskou politiku je typické
frakcionářství, což dokládají neustálé frakční boje v království Čosŏn. A za čtvrté,
Japonci a Korejci mají společný původ, takže japonská kolonizace Koreje
představovala

jen

obnovení

dřívějších

vztahů.

Vzhledem

k uvedeným

nedostatkům proto podle koloniální historiografie bylo přímo japonskou
povinností rozšířit svou vládu na Koreu, aby korejskou společnost přivedli do
moderní doby.10
Není možné zde věnovat pozornost všem japonským badatelům v Koreji.
Zmíním tak alespoň Sekino Tadašiho (關野貞) z katedry archeologie Tokijské
univerzity a jeho průzkum klášterů, paláců, bran a svatyní ve městě Kjŏngdžu,
Käsŏngu a Soulu, který provedl roku 1902. Ačkoliv cestoval sám a jeho výzkum
trval pouhé dva měsíce, přinesla jeho práce nevídané výsledky. Jeho zpráva byla
vůbec první prací o korejské architektuře a dějinách umění. Obzvláště cenné jsou
jeho fotografie, protože mnoho budov, které při svém pobytu prozkoumal
a vyfotografoval, bylo později zničeno.11
Systematické archeologické průzkumy a vykopávky začaly až po japonské
anexi Koreje v roce 1910. Roku 1910 začali na rozkaz generálního guvernérství
Jacui Saiiči a Kurijama Šuniči ( 栗 山 俊 一 ) pod vedením Sekino Tadašiho
s průzkumem starobylých architektonických památek ve všech provinciích
Korejského poloostrova, které po sedm let pečlivě fotografovali, dokumentovali
a klasifikovali.12
V letech 1916 - 1921 bylo provedeno na 110 archeologických vykopávek.
Objevena byla např. důležitá místa z období Nangnangu13, Silly, Kogurja, Päkče
a Kaji. Do osvobození Koreje identifikovali japonští vědci více než dva tisíce
pohřebišť a stovky jich vykopali.14 S postupem japonských vojsk do Mandžuska
roku 1931 začíná archeologická aktivita klesat. Přesto se japonští badatelé snaží
10

EM, Henry. The great enterprise: sovereignty and historiography in modern Korea. Durham and
London: Duke University Press, 2013, xi, 265 p. Asia-Pacific. ISBN 978-082-2353-720, s. 94.
11
Pai, Hyung Il, op. cit., s. 25.
12
Ibid., s. 25.
13
Nangnang (čín. Lelang, 樂浪), byla jedna ze čtyř chanských komanderií, které založil císař Wu
roku 108 př. n. l. Ačkoliv je jejich historie známa z čínských pramenů, archeologické doklady o
jejich existenci přinesli až japonští badatelé.
14
Ibid., s. 30.
14

ve výzkumu pokračovat.15 Zakládají Společnost pro výzkum korejských památek
(朝鮮古蹟硏究会, jap. Čósen koseki kenkjúkai, kor. Čosŏn kodžŏk jŏnguhö) a za
cíl si stanovují propagaci a podporu korejské kultury prostřednictvím výzkumu
památek v Pchjŏngjangu a Kjŏngdžu.16

1.2 Císařské muzeum (帝室博物館, Česil pangmulgwan)
Jak již bylo zmíněno výše, první muzeum bylo otevřeno až začátkem 20.
století. Jeho počátky spadají do roku 1907, kdy na trůn nastoupil poslední
korejský panovník, císař Sundžong. Ten se nejspíše inspirován japonskými muzei
rozhodl, že v královském paláci Čchanggjŏnggung (昌慶宮) nechá zřídit muzeum.
V lednu 1908 se začaly dávat dohromady muzejní sbírky. Za jejich vytvoření
a i za další práce spojené s otevřením muzea a zoologické a botanické zahrady, jež
byly po vzoru Japonska součástí muzea, zodpovídal úřad pro královské zahrady
(御苑事務局, ŏwŏn samuguk). Přibližně 6 800 předmětů poskytla císařská rodina,
dalších 1 800 bylo zakoupeno. 17 Velkou část muzejní sbírky představovala
keramika z království Korjŏ a další předměty z téhož období. Důvodem byly
vykopávky korjŏvských hrobek a následný čilý obchod s nimi v hlavním městě.
Své místo tak v muzeu našla například váza ve tvaru žlutého melounu s inlejemi
pivoněk a chryzantém (nynější národní poklad číslo 11418).
V září 1908 tak mohlo být otevřeno první korejské muzeum, které dostalo
název Císařské muzeum ( 帝 室 博 物 館 , Česil pangmulgwan). Nacházelo se
v sedmi částečně přestavěných palácových budovách: Kjŏngčhundžŏn (景春殿),
Hwangjŏngdžŏn (歡慶殿), Tchongmjŏngdžŏn (通明殿), Janghwadang (養和堂),

15

Nakládání s nalezenými artefakty však mělo kolikrát daleko k dokonalosti. Například v roce
1935 si pchjongjangské muzeum vypůjčilo z Muzea korejského generálního guvernérství
předměty nalezené v Kjŏngdžu v hrobce Sŏbongčchong. Po ukončení výstavy nechal ředitel
muzea Koizumi Akio (小泉顯夫) exponáty odnést do domu kisäng, aby mu dělaly společnost
ověnčené drahocennými památkami s korunami sillských králů na hlavách. (Zdroj: Kjŏrewa
hamkke han Kungnip pangmulgwan 60njŏn: Sixty years of the National Museum. Sŏul: Kŭrapchik
netchŭ, 2005, 279 p. ISBN 89-957-3350-0, s. 34.)
16
ČCHÖ, Sŏg-jŏng 2008, op. cit., s. 86-87.
17
Hanguk pangmulgwan kägwan 100 čunjŏn kinjŏm tchŭkpjŏldžŏn: Korean museum, 100 years in
remembrance. Sŏul: Kungnip čungang pangmulgwan, 2009, 212 p. ISBN 978-897-0594-231, s. 15.
18
Své nejcennější památky označují Korejci jako národní poklady (國寶, kukpo). O stupínek níže
jsou „pouhé“ poklady, které jsou stejně jako národní poklady číslované.
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Hamindžŏng (涵仁亭), Mundžŏngdžŏn (文政殿) a Mjŏngčŏngdžŏn (明政殿).19
Zpočátku bylo přístupné jen pro panovnickou rodinu, úředníky z úřadu
japonského generálního rezidenta a několik japonských turistů. Široké veřejnosti
bylo zpřístupněno až 1. listopadu 1909.20
Po anexi následujícího roku se korejská císařská rodina stala podřízenou
japonskému císařskému domu. Toto nové postavení se promítlo i do názvu muzea,
které se v únoru 1911 stalo z Císařského muzea Muzeem královské rodiny I. V
témže roce byla v Čchanggjŏngungu postavena nová muzejní budova, v jejímž
stavebním slohu se snoubily prvky jak západní, tak japonské architektury. Její
vnější vzhled napodoboval Síň fénixů (鳳凰堂, jap. Hóó-dó) z buddhistického
kláštera Bjódó-in ( 平 等 院 ) ve městě Udži v kjótské prefektuře. 21 Za její
výstavbou stály nejspíše obavy o exponáty, které v dřevěných palácových
budovách mohly snadno lehnout popelem, a také potřeba další výstavní plochy.
Od roku 1912 sloužila coby hlavní muzejní budova a nacházely se v ní exponáty
pocházející z období předcházejících království Čosŏn. Památky z období Čosŏn
byly umístěny ve výše zmiňovaných budovách.22
O tom, jak vypadaly muzejní sbírky, se lze blíže dozvědět z ilustrovaného
katalogu Muzea královské rodiny I (李王家博物館所藏品寫眞帖, I wangga
pangmulgwan sodžangpchum sadžinčchŏp), který byl vydán roku 1912 ve třech
svazcích: obrazy, keramika, buddhistické sochy. Z něj vyplývá, že k prosinci 1912
vlastnilo muzeum celkem 12 230 sbírkových předmětů.23 Kolem roku 1917 byla
vydána také kolekce fotografií šesti set devadesáti pěti vybraných sbírkových
předmětů. Nejpočetněji v ní byly zastoupeny památky z království Korjŏ (455),
následované obdobím Tří království (112). Z Čosŏnu bylo představeno památek
šedesát pět, z Nangnangu a Täbangu dvanáct, z období před Třemi královstvími
deset a šest památek pocházelo z Číny.24
Ve třicátých letech, konkrétně roku 1933 prošlo muzeum výraznou
změnou v souvislosti se zpřístupněním královského paláce Tŏksugung (德壽宮)
veřejnosti. Tehdy muzeum v kamenné budově v západním slohu zvané
19

Ibid., s. 37.
Ibid., s. 25.
21
Ibid., s. 16.
22
Ibid., s. 34.
23
Ibid., s. 38.
24
KUK, Sŏng-ha, 2007, op. cit., s. 130.
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Sŏkčodžŏn ( 石 造 殿 ) 25 začalo pořádat výstavy moderního japonského umění.
Každý měsíc se pořádala výstava nová, což pro tehdejší japonské umělce
představovalo dobrou příležitost, jak svá díla prezentovat veřejnosti. Kromě
japonského umění zde návštěvníci mohli zhlédnout i výstavy s uměním ze Západu,
které se měnily každý rok v říjnu.26
Pět let nato, v roce 1938 se do paláce Tŏksugung stěhovala další část
muzejní sbírky. Své místo našla v nově postavené dvoupatrové budově.
V souvislosti s tímto přesunem došlo k přejmenování muzea na Galerii královské
rodiny I (李王家美術館, I wangga misulgwan).27

1.3 Muzeum korejského generálního guvernérství
(朝鮮總督府博物館, Čosŏn čchongdokbu pangmulgwan)
Druhým významným muzeem do roku 1945 bylo Muzeum korejského
generálního guvernérství. Jeho vznik je bezprostředně spojen s Výstavou
korejských produktů (朝鮮物産共進會, Čosŏn mulsan kongdžinhö), která se
konala v areálu královského paláce Kjŏngbokkung (景福宮) na podzim roku 1915
u příležitosti pětiletého výročí japonské správy Koreje. Součástí výstavy byla
galerie, z které se v prosinci téhož roku stalo toto muzeum. Podobně jako tomu
bylo u Císařského muzea, patřilo Muzeu korejského generálního guvernérství
i několik dalších palácových budov, včetně například trůnní síně Kŭndžŏngdžŏn
(勤政殿). Muzeum vytvořilo také venkovní expozice tvořené mnoha různými
kamennými objekty (pagody, stély apod.), které byly do Kjŏngbokkungu
přivezeny z různých koutů země.
Během výstavy mohli návštěvníci v galerii spatřit 1 190 exponátů. 28
V přízemí se nacházela hlavní hala, jejíž boční zdi byly lemovány čtrnácti
sádrovými kopiemi buddhistických plastik ze skalní jeskyně Sŏkkuram
u Kjŏngdžu. Ve vitríně napravo od vchodu byla umístěna dřevěná pozlacená
socha Amitábhy, nalevo socha Avalókitéšvary. U stěny naproti vchodu mohl
25

Tato budova byla postavena v roce 1909 a byly v ní uloženy dary zahraničních delegací pro
krále Kodžonga.
26
KUK, Sŏng-ha, 2007, op. cit., s. 138.
27
V březnu roku 1946 byla galerie znovuotevřena jako Galerie Tŏksugung (德壽宮美術館,
Tŏksugung misulgwan).
28
ČCHÖ, Sŏg-jŏng 2008, op. cit., s. 46.
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návštěvník spatřit kamenného Bhaišadžjaguru z hory Namsan v Kjŏngdžu, za
kterým se nacházela ještě kamenná socha Amitábhy a Maitréji. Ve výstavních
sálech nalevo a napravo od hlavní haly byly vystaveny exponáty z různých období
korejských dějin. K vidění byly například výrobky vykládané perletí, vykuřovadla,
klášterní zvony, seladon apod. V prvním patře byly v jednom výstavním sále
vystaveny obrazy z království Čosŏn, ve druhém soudobé korejské a japonské
obrazy.29
Po znovuotevření coby Muzeum korejského generálního guvernérství
zůstala expozice prakticky beze změny, jen byla postupně doplňována o další
exponáty, kterými byly převážně nálezy ze stále probíhajících archeologických
prací. Usuzuje se, že v době otevření vlastnilo muzeum okolo 3 300 sbírkových
předmětů. Do roku 1932 se tento počet zvýšil na 12 908, o tři roky později to již
bylo 13 752 předmětů. 30 Tyto předměty jsou dnes součástí sbírek Národního
muzea Koreje v Soulu a Historického muzea v Pchjŏngjangu. 31 Návštěvníkům
kromě stálé expozice nabízelo muzeum také speciální výstavy. Například v roce
1938 otevřelo speciální výstavu podkladů „dokládající“ vztah mezi starověkou
Koreou a Japonskem (古代內鮮關係資料特別展, kodä näsŏn kwangje čarjo
tchŭkpjŏldžŏn), jejímž prostřednictvím se muzeum snažilo poukázat na
podobnosti mezi oběma těmito zeměmi.32
Co se týče správy, spadalo muzeum pod generální guvernérství
a podléhalo jeho požadavkům. Funkce ředitele nebyla vůbec vytvořena. Na
starosti mělo muzeum spravování předmětů nalezených při vykopávkách
prováděných v různých částech země, ochranu historických míst a opravu
starobylých staveb a další povinnosti, které vyplývaly z Výnosu o uchovávání
korejských pokladů, historických a přírodních míst a přírodních památek (朝鮮寶
物古跡名勝天然記念物保存令, Čosŏn pomul kodžŏk mjŏngsŭng čchŏnjŏn
kinjŏmmul podžonnjŏng).33 Ve čtyřicátých letech se pozornost stále více ubírala
k válce v Pacifiku, takže bylo nakonec rozhodnuto, že se muzeum zruší a místo

29

KUK, Sŏng-ha, 2007, op. cit., s. 142-143.
Ibid., s. 148.
31
Pai, Hyung Il, op. cit., s. 29.
32
Kjŏrewa hamkke han Kungnip pangmulgwan 60njŏn, op. cit., s. 31.
33
KUK, Sŏng-ha, 2007, op. cit., s. 146.
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muzejních sbírek se v muzejní budově budou nacházet kanceláře sloužící
k válečným účelům.34
Do té doby už ale muzeum expandovalo i mimo hlavní město. V důsledku
nepřetržitých archeologických průzkumů vznikaly po celé zemi spolky na ochranu
historických míst. Podle údajů generálního guvernérství z roku 1941 existovalo
takovýchto spolků v Koreji kolem třiceti. Z nich za největší pozornost stojí
především spolky v historických městech Kjŏngdžu, Pujŏ, Pchjŏngjang a Käsŏng.
Ty totiž mají úzký vztah k muzeím založených v daných oblastech.35 V Kjŏngdžu
a v Pujŏ byly otevřeny regionální pobočky Muzea korejského generálního
guvernérství. 36 V Pchjŏngjangu a v Käsŏngu byla ve třicátých letech otevřena
dvě nezávislá městská muzea.37
Kromě výše uvedených muzeí existovalo za japonské okupace v Koreji
muzeí/galerií mnohem více. Co se týká veřejných muzeí, lze uvést například
Muzeum

korejského

poštovnictví

(朝鮮遞信博物館,

Čosŏn

čchesin

pangmulgwan) nebo Muzeum města Kongdžu (公州邑博物館, Kongdžuŭp
pangmulgwan). Byla otevřena také soukromá muzea/galerie, jako například
Korejská národopisná galerie (朝鮮民族美術館, Čosŏn mindžok misulgwan) či
galerie Pohwagak (葆華閣). Nechyběla ani muzea odborných škol. Příkladem
může být Muzeum odborné školy Jŏnhŭi (延禧專門學校博物館, Jŏnhŭi čŏnmun
hakkjŏ

pangmulgwan),

Muzeum

dívčí

odborné

školy

Ihwa

(梨花女子專門學校博物室, Ihwa jŏdža čŏnmun hakkjŏ pangmulsil) či Sbírkový
kabinet odborné školy Posŏng (普成專門學校參考品室, Posŏng čŏnmun hakkjŏ
čchamgopchumsil).38
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36
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CHOE, Kwang-shik. 100 Years of Korean Museums: History and Meaning. The International
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II. Muzea v Koreji od roku 1945 do současnosti
Po osvobození v roce 1945 se část Korejského poloostrova na jih od
38. rovnoběžky ocitla pod Vojenskou správou armády Spojených států v Koreji.39
To však nikterak nebránilo tomu, aby se u názvů muzeí objevil pojem „národní“.
Toto označení mělo symbolizovat především to, že správa muzeí nadobro přešla
z rukou Japonců do rukou Korejců, kteří si je od nynějška mohou spravovat tak,
jak sami uznají za vhodné. Například z Muzea korejského generálního
guvernérství se tak stalo Národní muzeum. Zároveň se začala zřizovat nová
muzea. Během americké správy vznikla celkem čtyři: v prosinci 1945 pobočka
Národního muzea v Kongdžu,v květnu 1946 Národní národopisné muzeum
(國立民族博物館, Kungnip mindžok pangmulgwan), 1. dubna 1946 Muzeum
města Inčchŏn a 5. května 1947 Muzeum v Tägu.40
Kromě budování nových muzeí se Korejci snažili též o navrácení památek,
které v letech okupace padly do japonských rukou, a o provádění archeologických
vykopávek. V roce 1947 tak sbírkový fond soulského Národního muzea činil
celkem 46 882 předmětů, pobočka v Kjŏngdžu jich měla 1 282, pobočka v Pujŏ
966, pobočka v Kongdžu 319 a pobočka v Käsŏngu 315.41
S postupem času počet muzeí stále roste a je tudíž velmi těžké vysledovat,
kolik muzeí v kterém roce konkrétně bylo. Uvádím zde proto alespoň údaje podle
průzkumu ministerstva kultury, tělovýchovy a turismu o počtu registrovaných
muzeí a galerií z posledních let, konkrétně z let 2006 až 2012. Pokud bychom
vzali v úvahu i muzea neregistrovaná, rázem bychom dostali čísla mnohem
vyšší.42

39

Anglické označení zní United States Army Military Government in Korea (zkratka USAMGIK).
Američané spravovali jižní část poloostrova od 8. září 1945 do 15. srpna 1948, kdy byla vyhlášena
Korejská republika.
40
KUK, Sŏng-ha, 2007, op. cit., s. 283.
41
Ibid., s. 280.
42
Tŭngnok pangmulgwan/misulgwan hjŏnhwang. E-naračipchjo [online]. 2014 [cit. 2014-07-12].
Dostupné z: http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1640.
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Muzeum

Galerie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet

399

511

579

630

655

694

740

Národní

30

27

27

29

30

30

32

Veřejné

134

225

255

282

289

312

326

Soukromé

163

180

215

234

251

262

287

Univerzitní

72

79

82

85

85

90

95

Počet

92

115

128

131

141

146

171

Národní

1

1

1

1

1

1

1

Veřejná

18

24

27

25

27

28

39

Soukromá

70

87

97

100

108

110

124

Univerzitní

3

3

3

5

5

7

7

Jak je z tabulky zřejmé, počet muzeí i galerií stále stoupá. Zatímco v roce
2006 bylo registrovaných muzeí 399, o šest let později se jejich počet rozrostl na
úctyhodných 740. Tento nárůst zaznamenává i Kim Hje-in 43 ve svém článku
„Současný stav a změna politiky korejských muzeí“ z roku 2010, ve kterém uvádí,
že za posledních deset let počet muzeí prudce vzrostl. Obzvláště počet
soukromých muzeí v Soulu, v provincii Kjŏnggido a na Čedžu prý stoupl na
dvojnásobek.44 Ruku v ruce s tím rostl též počet návštěvníků.45 Kim Hje-in udává
následující čísla, převzatá od ministerstva kultury, tělovýchovy a turismu46:

43

Kim Hje-in pracuje v Ústavu korejské kultury a turismu v úseku kultury a umění.
KIM, Hje-in. Kungne pangmulgwan čŏngčchegŭi hjŏnhwanggwa pjŏnhwa. In: Pjŏnhwahanŭn
segje sogŭi pangmulgwan: Museums in a Changing World. Sŏul: Sadan pŏbin hanguk
pangmulgwan hjŏphö, 2012, s. 46-58.
45
Vláda se snaží návštěvnost muzeí zvyšovat. Ustanovila proto každou poslední středu v měsíci za
Kulturní den. Okolo osmi tisíc institucí, které se této akce účastní, nabízejí slevy na vstupném
nebo rovnou vstup zdarma. (Zdroj: KWON, Mee-yoo. Korea’s Museums and Galleries: Fascinating
exhibit spaces are the repository of Korean art and culture. KOREA. 2014, Vol. 10, No. 03, s. 4-13.)
46
KIM, Hje-in, op. cit., s. 49.
44
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Rok

Počet návštěvníků

2003

41 610 715

2004

43 501 402

2005

47 060 371

2006

55 296 990

2007

58 875 899

2008

86 882 519

2009

72 263 266

2010

96 229 424

Až na rok 2009, kdy muzea navštívilo méně návštěvníků než předešlý rok,
můžeme sledovat každoroční nárůst. Pokud porovnáme počet návštěvníků z roku
2003 s počtem návštěvníků z roku 2010, dostaneme úctyhodné číslo 54 618 709.
Dále Kim Hje-in uvádí, že pokud jde o velikosti muzejních sbírek, tak
v průměru vlastní jedno národní muzeum 240 000 předmětů, veřejné muzeum
5 200 předmětů, soukromé muzeum 17 000 předmětů a univerzitní 20 000
předmětů. Když se podíváme na odborný personál, vychází v průměru na jedno
národní muzeum 36,9 lidí, veřejné muzeum 7,1 lidí, soukromé 8 lidí a univerzitní
6,3 lidí. A když už jsme u těch číselných údajů, tak co se týká ročních provozních
nákladů, z celkového počtu veřejných muzeí se pod sto miliónů wŏnů (cca
2 milióny korun) vejde 33%, ze soukromých muzeí 48,4% a z univerzitních
49,2%.
Kromě muzeí vznikají postupně rovněž různé spolky a organizace, které se
snaží muzejní činnost různými způsoby podporovat. Vzhledem k tomu, že tato
práce se z velké části orientuje na NMK, uvádím zde jako příklad alespoň Spolek
Národního muzea Koreje (Kungnip čungang pangmulgwanhö)47, jenž byl založen
roku 1974. Je členem Svazu spolků korejských muzeí 48 a jeho činnost se dá
stručně shrnout do následujících kategorií: sběratelství, sponzorství, akademické
programy, mezinárodní spolupráce a orientace na mladé prostřednictvím Mladých
47

Anglický název zní Friends of the National Museum of Korea (zkráceně FNMK). Více informací je
k nalezení na internetových stránkách Spolku na adrese www.fnmk.org, které existují jak
v korejské, tak v anglické verzi.
48
Svaz spolků korejských muzeí (Hanguk pangmulgwanhö jŏnmäng) je neziskovou organizací.
Vznikl roku 2010 a od té doby usiluje o podporu korejských muzeí. Je aktivním členem Světové
federace přátel muzeí. Více informací na internetových stránkách http://kffm.co.kr.
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přátel Spolku Národního muzea Koreje (Kungnip čungang pangmulgwanhö
čŏlmŭn čchingudŭl). Ten je tvořen mladými podnikateli, kteří se zajímají
o korejskou kulturu a kteří od roku 2008 aktivně přispívají ke zvyšování
kulturního povědomí. Pořádají například benefiční koncerty, baletní vystoupení,
muzikály, muzejní prohlídky, vystoupení pro děti či exkurze po památkách.
Muzea se také čím dál více snaží navazovat spolupráci s obchodními
společnostmi. V tomto ohledu je poměrně aktivní NMK. Například v březnu 2010
podepsal ředitel NMK memorandum o porozumění se společností Hyundai
Engineering and Construction, podle kterého firma Hyundai mj. darovala NMK
dětské hřiště.49 V květnu téhož roku podepsalo muzeum memorandum s Hyundai
Motor Company, na jehož základě pak při příležitosti pětiletého výročí od
přestěhování NMK do Jongsanu dostalo muzeum od Hyundai autobus pro svůj
program mobilní muzeum. 50 Velkou pomocí je pro NMK též memorandum
z května 2012 uzavřené s leteckou společností Korean Air. V něm se Korean Air
zavázalo po dva roky podporovat NMK tím, že čtyřikrát do roka v době konání
velkých výstavních projektů, ať již v Koreji nebo v zahraničí, pomůže s kargem,
pasažéry a propagací těchto výstav. Výměnou za to NMK umístilo pamětní
destičku do galerie darů a nabídlo pro zaměstnance Korean Air kulturně
vzdělávací programy.51
Dále se korejská muzea snaží začleňovat do mezinárodních organizací.
V roce 1976 byl založen Korejský výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM, jenž má
v současné

době

okolo

v mezinárodních výborech.

dvou
52

set

členů,

kteří

jsou

aktivně

zapojeni

Korea je také členem mezinárodní sítě muzeí s

asijskými sbírkami ASEMUS (Asia-Europe Musem Network), která propaguje
vzájemné porozumění skrze společné aktivity a práce vedoucí k využití a sdílení
sbírek. Funguje od roku 2000. Od roku 2011 do roku 2014 jí předsedá NMK,
které se také 13. a 14. září 2012 stalo pořadatelem páté generální konference.
Zástupci z dvaceti šesti zemí Evropy a Asie během ní diskutovali o „Nové a
udržitelné muzejní edukaci“. Projednávala se nejen témata jako politika a strategie
muzejní edukace, edukace pro všechny - muzea a komunity, technologie a
muzejní edukace, ale byla též příležitost prodiskutovat i různé ASEMUS projekty
49

Miscellaneous. National Museum of Korea. 2010, Vol. 11, Spring, s. 45.
Miscellaneous. National Museum of Korea. 2011, Vol. 14, Winter, s. 7.
51
Activities. National Museum of Korea. 2012, Vol. 20, Summer, s. 3.
52
Více informací na adrese www.icomkorea.org.
50
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jako mapování asijských sbírek a virtuální kolekci mistrovských děl, na které se
NMK také aktivně podílí.53
Pro větší přehlednost nyní rozdělím muzea do čtyř kategorií, tak jak je dělí
i Zákon o podpoře muzeí a galerií (zákon a definice jednotlivých kategorií viz
následující kapitola). Jedná se tedy konkrétně o muzea státní, veřejná, soukromá
a univerzitní. Číselné údaje o počtu muzeí pocházejí ze stránek Asociace
korejských muzeí (Hanguk pangmulgwan hjŏphö; www.museum.or.kr).

2.1 Státní muzea
Státních muzeí se nachází v Korejské republice v současné době celkem
dvacet čtyři. 54 O nejvýznamnějším z nich, Národním muzeu Koreje, bylo již
částečně pojednáno výše. Na tomto místě alespoň v krátkosti nastíním jeho další
vývoj od osvobození v roce 1945 po současnost. Do kategorie státních muzeí dále
patří například turisty hojně navštěvovaná muzea nacházející se v areálu
soulského královského paláce Kjŏngbokkung: Národní palácové muzeum
(國立古宮博物館, Kungnip kogung pangmulgwan) a Národním národopisném
muzeum (國立民俗博物館, Kungnip minsok pangmulgwan).

2.1.1 Národní muzeum (國立博物館, Kungnip pangmulgwan)
Po osvobození roku 1945 bylo Muzeum korejského generálního
guvernérství reorganizováno a 3. prosince téhož roku otevřeno jako Národní
muzeum.55 Jeho prvním ředitelem byl jmenován doktor Kim Čä-wŏn.56 V té době
53

Activities. National Museum of Korea. 2012, Vol. 21, Autumn, s. 2.
Hanguk pangmulgwan hjŏphö [online]. 2014 [cit. 2014-06-27]. Dostupné z:
http://www.museum.or.kr/organ/museums01.php?sub_menu=1&MuseumIntroduce_kind=1.
55
K otevření Národního muzea došlo dva dny poté, co se 1. prosince 1945 v Pchjŏngjangu
otevřelo Korejské ústřední historické muzeum. Pro nedostatek relevantních informací o situaci
muzeí na sever od 38. rovnoběžky se tématice severokorejských muzeí nebudu v této práci
věnovat. Zájemce o toto téma si může přečíst několik velmi stručných informací o
severokorejských muzeích např. na adrese www.korea-dpr.com/museums.html.
56
Kim Čä-wŏn (김재원, 金載元, 1909-1990) byl zakladatelem moderní jihokorejské archeologie.
V letech 1929-40 pobýval v Evropě, vystudoval pedagogiku v Mnichově a následně působil
v Antverpách jako asistent Carla Hentze (1883-1975), německého odborníka na rané čínské
umění se zájmem o archeologii. Právě v průběhu svého belgického pobytu se Kim Čä-wŏn vzdělal
v archeologii, a byť ji nevystudoval, v době svého krátkého pobytu v Koreji v letech 1936-37 se
začal jako archeolog prezentovat. Po svém konečném návratu do Koreje ve čtyřicátých letech už
působil až do své smrti právě jako archeolog a etnograf. Po založení Národního muzea v roce
1945 se stal jeho ředitelem a ve funkci setrval až do roku 1970. (Zdroj: Han Hŭng-su: otec
54

24

mělo muzeum hlavní sídlo v Soulu v paláci Kjŏngbokkung a čtyři oblastní
pobočky ve městech Pujŏ, Kjŏngdžu, Kongdžu a Käsŏng. 57 Stejně jako jeho
předchůdce se i Národní muzeum kromě výstavní činnosti věnovalo též
archeologickým průzkumům. Do prvního se pustilo v květnu roku 1946
v Kjŏngdžu, kde zkoumalo hrobky Houčchong a Kŭmnjŏngčchong. V srpnu téhož
roku otevřelo svou první speciální výstavu. Zaměřena byla na důležité artefakty
nalezené během vykopávek.58
Korejská válka (1950-1953) se podepsala i na osudech muzea. Část sbírek
(cca 20 000 předmětů) se za pomoci Američanů podařilo evakuovat na jih do
přístavního města Pusan.59 Po podepsání příměří se v srpnu 1953 sbírky vrátily do
Soulu, kde našly dočasné útočiště na hoře Namsan. Tam však dlouho nepobyly.
Již roku 1955 se stěhují znovu, tentokráte do Sŏkčodžŏnu v královském paláci
Tŏksugung.
Roku 1972 je muzeum přejmenováno na nynější Národní muzeum Koreje
( 國 立 中 央 博 物 館 , Kungnip čungang pangmulgwan). Dochází také k jeho
dalšímu stěhování, a to do nově postavené 14 000 m2 velké budovy v areálu
královského paláce Kjŏngbokkung. Dnes se na tomto místě nachází Národní
národopisné muzeum.
V roce 1986 se muzeum opět stěhuje. Nové sídlo nachází v budově
bývalého korejského generálního guvernérství, která se taktéž nacházela
v Kjŏngbokkungu. Tento přesun na místo, jež bylo mnoha Korejci vnímáno jako
symbol kolonialismu, vyvolal notnou dávku kontroverze. V devadesátých letech
nakonec dochází k demolici objektu a muzeum se opět v rámci areálu paláce
stěhuje, konkrétně v roce 1996 na místo dnešního Národního palácového muzea.
Následujícího roku se v soulské čtvrti Jongsan v 307 227 m2 velkém areálu začíná
s výstavbou zcela nové 404 metrů dlouhé, 150 metrů široké a 43 metrů vysoké
muzejní budovy, jejíž půdorysná plocha činí 137 088 m2. NMK se tak po jejím
československé koreanistiky: korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20.
století. Editor Miriam Löwensteinová, Jaroslav Olša. Praha: Nová vlna, 2013, 446 s. ISBN 978-8085845-36-5, s. 390.) Nynější ředitelkou NMK je jeho dcera Kim Jŏng-na.
57
LEE, Kyong-hee, Roderick WHITFIELD a Ted CHAN. National Museum of Korea. 3rd ed. Seoul:
Cultural Foundation of National Museum of Korea, 2010, 311 s., [2] folded pages. ISBN 89-9351809-2, s. 9.
58
Jŏnhjŏk mit palčačchü. Kungnip čungang pangmulgwan [online]. 2014 [cit. 2014-07-27].
Dostupné z:
http://www.museum.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=001007002001.
59
Kjŏrewa hamkke han Kungnip pangmulgwan 60njŏn, op. cit., s. 40.
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dokončení stalo šestým největším muzeem na světě. V souladu s korejskou
stavitelskou tradicí byla stavba situována mezi horu (v tomto případě horu
Namsan) a vodu v podobě uměle vytvořeného jezera.
28. října 2005 bylo Národní muzeum v Jongsanu zpřístupněno.
Slavnostního otevření v deset hodin ráno se účastnilo na pět set významných
hostů včetně prezidenta No Mu-hjŏna, zahraničních diplomatů a zástupců
nejvýznamnějších muzeí z celého světa. Ve dvě hodiny odpoledne se dveře
otevřely běžným návštěvníkům. Zájem o prohlídku byl obrovský. Už od rána se
před vchodem řadili první nedočkavci. Půl hodiny po otevření se muselo na chvíli
přestat s udílením vstupenek, protože počet návštěvníků notně přesahoval
čtyřtisícovou kapacitu muzea. Celkem muzeum v den otevření navštívilo 19 165
lidí.60 Ze 150 000 sbírkových předmětů mohli návštěvníci spatřit 11 000 exponátů,
mezi nimi i 59 národních pokladů a 79 pokladů. Byl připraven také bohatý
kulturní program v podobě divadelních představení, loutkového představení,
hudebních koncertů a rockového festivalu. Součástí oslav byla též multimediální
filmová show a ohňostroje. 28. a 29. října se v muzeu konalo i symposium,
kterého se zúčastnili jak korejští, tak zahraniční vědci.61
Národní muzeum však netvoří jen tento soulský areál, nýbrž i dvanáct
poboček rozesetých po celé zemi. Jedná se o Národní muzeum v Kjŏngdžu
(Kungnip Kjŏngdžu pangmulgwan), Národní muzeum v Kwangdžu (Kungnip
Gwangdžu pangmulgwan), Národní muzeum v Čŏndžu (Kungnip Čŏndžu
pangmulgwan), Národní muzeum v Kongdžu (Kungnip Kongdžu pangmulgwan),
Národní muzeum v Kimhä (Kungnip Kimhä pangmulgwan), Národní muzeum
v Pujŏ (Kungnip Pujŏ pangmulgwan), Národní muzeum v Čedžu (Kungnip Čedžu
pangmulgwan),

Národní

pangmulgwan),

Národní

muzeum
muzeum

v Čchŏngdžu

(Kungnip

Čchŏngdžu

v Čchunčchŏnu (Kungnip

Čchunčchŏn

pangmulgwan), Národní muzeum v Tägu (Kungnip Tägu pangmulgwan)
a Národní muzeum v Čindžu (Kungnip Čindžu pangmulgwan). Nejnovější
pobočkou je Národní muzeum v Nadžu (Kungnip Nadžu pangmulgwan), které
bylo otevřeno v listopadu 2013 v provincii Jižní Čŏlla.
60

Během prvních tří dnů se do muzea vypravilo přes sto tisíc lidí. Po čtyřiceti čtyřech dnech
přesáhl počet návštěvníků milion. Ani v dalších letech zájem o NMK neupadal. V květnu 2009, tři
a půl roku od jeho znovuotevření v Jongsanu, dosáhl počet návštěvníků deseti milionů.
61
KIM, Byeong Hyuk. Opening of the Museum of Light. National Museum of Korea. 2005, Vol. 00,
October, s. 4-7.
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Zaměření jednotlivých poboček se liší podle lokality, ve které se nacházejí.
Například Národní muzeum v Kjŏngdžu se nachází v bývalém hlavním městě
království Silla a Sjednocená Silla. Jeho sbírky se tedy orientují převážně na tato
období. Za exponáty z Päkče je naopak zapotřebí se vypravit do Národního muzea
v Kongdžu nebo Národního muzea v Pujŏ, která byla zřízena v místech hlavních
měst tohoto království.

2.2 Veřejná muzea
Veřejných muzeí je podstatně více než muzeí státních. K 27. červnu 2014
jich je rovných sto třicet tři.62 Mezi obecně nejznámější patří ta nacházející se
v hlavním městě. Dle mého názoru stojí z tak velkého množství za zmínku
alespoň Muzeum dějin Soulu a Památník války, které jsou ostatně zmiňovány také
snad v každém průvodci Koreou, a tudíž bývají i častým cílem zahraničních
návštěvníků.
Muzeum dějin Soulu (Sŏul jŏksa pangmulgwan) se nachází vedle
královského paláce Kjŏnghŭigung a jak již sám název napovídá, jeho cílem je
seznámit návštěvníky s historií hlavního města. Stálá expozice je rozdělena na pět
částí: Soul dynastie I, Hlavní město korejského císařství, Soul pod japonskou
nadvládou, Vývoj Soulu, Model města. Kromě toho tvoří podstatnou část
expozice i sály, v nichž jsou vystaveny předměty, jež muzeum získalo darem. Přes
70 procent muzejních sbírek totiž tvoří právě dary poskytnuté veřejností. 63
K muzeu patří i tramvaj číslo 381 umístěná kousek od jeho vchodu.
Návštěvníkům má připomínat dobu, kdy bylo možné cestovat po Soulu i tímto
prostředkem hromadné dopravy, který z ulic města již vymizel.
Památník války ( 戰 爭 記 念 館 , Čŏndžäng kinjŏmkwan) se stejně jako
budova Národního muzea Koreje či základna americké armády nachází ve
čtvrti Jongsan. Již před samotným vstupem do muzea může návštěvníka zaujmout
množství letadel, helikoptér, tanků, lodí, sovětských džípů apod., panely se jmény
vojáků Korejské republiky a OSN, kteří zahynuli za korejské války, či socha
objímajících se bratrů. Samotná expozice uvnitř muzea je rozdělena na sedm částí:
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pamětní síň, přehled válečných konfliktů na Korejském poloostrově, korejská
válka, expediční síly, ozbrojené síly Korejské republiky, korejský obranný
průmysl, vojenská technika.

2.3 Soukromá muzea
Soukromých muzeí je v Koreji několik stovek. Na webových stránkách
Asociace korejských muzeí jich je uvedeno celkem 342. 64 Ve skutečnosti jich
bude méně; v celkovém počtu jsou totiž zahrnuty také galerie. Přesto se stále jedná
o úctyhodné číslo. Členem Asociace korejských soukromých muzeí (Hanguk sarip
pangmulgwan hjŏphö) jich je k dnešnímu dni sto padesát devět.65
Obecně se dá říci, že pro soukromá muzea je charakteristická úzká
specializovanost. Níže uvádím příklady některých navštívených muzeí, která mě
osobně zaujala. Tato muzea se zaměřovala na:
1. tradiční korejskou kulturu: Muzeum korejské výšivky (Hanguk času
pangmulgwan),

Muzeum

slaměných

výrobků

(Čippchul

sänghwalsa

pangmulgwan)
2. jídlo a pití:

Kimčchi muzeum Pchulmuwŏn (Pchulmuwŏn kimčchi

pangmulgwan), Muzeum ttŏků (Ttŏk pangmulgwan), Krásné muzeum čaje
(Armŭmdaun čcha pangmulgwan)
3. lékařství a smrt: Muzeum čínské medicíny (Sŏul jangnjŏngsi hanŭijak
pangmulgwan), Muzeum věčného odpočinku (Süm pangmulgwan)
4. významné osobnosti: Památník Tosan An Čchang-hoa (Tosan An Čchang-ho
kinjŏmgwam), Památník doktora An Čung-gŭna (An Čung-gŭn ŭisa
kinjŏmgwan), Historické muzeum školy Pädžä (Pädžä haktang jŏksa
pangmulgwan), Památník krále Sedžonga (Sedžong täwang kinjŏmgwan),
Památník Kim Si-sŭpa (Kim Si-sŭp kinjŏmgwan).

Vůbec prvním korejským soukromým muzeem bylo Korejské muzeum
křesťanství (Hanguk kidokkjo pangmulgwan), založené roku 1948 v dnes již
neexistujícím areálu šintoistického paláce na hoře Namsan v Soulu. Zakladatelem
64
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byl presbyteriánský pastor Kim Jang-sŏn, který muzeum spravoval do vypuknutí
korejské války. Po podepsání příměří daroval Kim kolem sedmi tisíc předmětů ze
svých sbírek své alma mater, univerzitě Sungsil. Mezi nimi se nacházely mimo
jiné i dva národní poklady a dva poklady. Vzniklo tak dnešní Korejské muzeum
křesťanství

Univerzity

pangmulgwan).

Sungsil

(Sungsil

tähakkjo

hanguk

kidokkjo
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Další soukromá muzea začala ve větší míře vznikat až v šedesátých letech.
V té době se objevilo například Národopisné muzeum v Čedžu (Čedžu minsok
pangmulgwan, 1964) či Muzeum korejské výšivky (Hanguk času pangmulgwan,
1969). 27. dubna 1964 bylo otevřeno první firemní muzeum.

Jednalo se

o Farmaceutické centrum Handok (Handok jaksagwan), dnešní Lékařskofarmaceutické muzeum Handok (Handok ŭijak pangmulgwan). Založil ho Kim
Sin-kwŏn, zakladatel společnosti Handok Pharmaceutical Co. (Handok jakpchum),
kterého k tomu inspirovala návštěva Apoteke Museum v německém Heidelbergu.
V muzeu je k vidění okolo sedmi tisíc exponátů spojených s historií lékařství
a léků Východu i Západu. Návštěvníci si mohou prohlédnout staré lékařské
nástroje a knihy, léčivé byliny apod.67

2.4 Univerzitní muzea
Univerzitní muzea, jejichž počet v současnosti dosahuje čísla sto
osmnáct68, začala vznikat poměrně záhy, i když v době vzniku prvních takovýchto
muzeí ještě školy, ve kterých byla muzea založena, nebyly univerzitami. Jak již
bylo zmíněno výše, muzeum bylo zřízeno například ve škole Jŏnhŭi (1929),
z něhož posléze vzniklo dnešní Muzeum univerzity Jŏnse (Jŏnse tähakkjo
pangmulgwan). Roku 1934 bylo zřízeno muzeum i na škole Posŏng, ze které se
stala dnešní Univerzita Korjŏ. Největší boom univerzitních muzeí však nastal až
po roce 1967, kdy se pro univerzity stalo založení muzea povinností. S tím, jak se
v 70. letech univerzitní muzea začala aktivně angažovat v archeologických
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výzkumech a vykopávkách, začalo docházet k jejich růstu a specializaci na
lokalitu, ve které bylo to či ono muzeum zřízeno.
Podobně jako se sdružují soukromá muzea, i univerzitní muzea mají svou
asociaci. Jedná se o Asociaci korejských univerzitních muzeí (Hanguk tähak
pangmulgwan hjŏphö), která byla založena 5. května 1961 za účasti osmnácti
univerzitních muzeí. K 27. červnu 2014 je jejím členem sto deset muzeí. 69
Asociace usiluje o ochranu a prosazování práv a zájmů univerzitních muzeí
a galerií, snaží se rozvíjet spolupráci v oblasti vědy a techniky. Za cíl si klade
i akademický rozvoj, podporuje například studium kurátorů v zahraničí nebo účast
na mezinárodních symposiích, dvakrát ročně (v dubnu a říjnu) také symposia
pořádá. Mezi její aktivity patří mimo jiné i vydávání časopisu Komunhwa
a pořádání speciálních výstav.
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III. Právní předpisy týkající se muzeí
Za japonské okupace nebyl vydán žádný samostatný muzejní předpis. Po
osvobození se předpisy dlouho omezovaly pouze na předpisy služební. Existoval
tak služební předpis Národního muzea (1949-1961), služební předpis Národního
národopisného muzea (1949-1957) a služební předpis NMK (1972-1991). Až roku
1979 byl vypracován návrh muzejního zákona, který byl v říjnu téhož roku
předložen Národnímu shromáždění. 26. října však dochází k zavraždění Pak
Čŏng-hŭiho70, což má za následek i rozpuštění Národního shromáždění. Návrh tak
neměl kdo schválit. Zákon si musel ještě pět let počkat. Nakonec byl vydán
v prosinci 1984 a platil až do roku 1991, kdy byl nahrazen dodnes platným
zákonem o podpoře muzeí a galerií (pangmulgwan mit misulgwan činhŭngpŏp).
Za tímto novým zákonem stála především v devadesátých letech vládou
propagovaná kulturní politika založená na desetiletém plánu pro zlepšení
kulturního vyžití občanů. Součástí této desetiletky bylo mimo jiné i zřízení
tisícovky muzeí. Aby se však muzea mohla zřídit, bylo zapotřebí zmírnit některé
podmínky vyžadované zákonem z roku 1984. Výsledkem byl nový zákon, který
nově upravoval požadavky na odbornost muzejních pracovníků, počet dní, po
které musí být muzeum otevřeno veřejnosti, a především upravil podmínky pro
registraci nově vzniklých muzeí/galerií. Nově se stanovilo, že k registraci muzea
či galerie prvního stupně 71 musí mít ucházející se instituce depozitář, kancelář
a pracovnu. K tomu musí zřídit ještě buď archiv, knihovnu nebo přednáškový sál.
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Pak Čŏng-hŭi (1917-1979) byl jihokorejský voják a diktátor. Moci se zmocnil vojenským
převratem v roce 1961. V letech 1961-1963 vládl prostřednictvím vojenské junty. Poté, co se roku
1963 stal prezidentem, usiloval o vládu v rámci omezenějšího systému demokratické stranické
politiky. Roku 1972 byla vyhlášena nová ústava Jusin, která znamenala návrat k autoritářštějšímu
systému, protože transformovala prezidentský systém v legální diktaturu. Ta skončila až Pakovou
smrtí roku 1979, kdy ho na soukromé večeři v budovách tajné zpravodajské služby zastřelil její šéf
Kim Čä-gju. Ačkoliv jeho vláda znamenala závažné porušování lidských práv, není hodnocena vždy
jen negativně. Během ní totiž Korea dosáhla výrazného ekonomického růstu, známému jako
„zázrak na řece Han“. Pak se zajímal i o kulturní památky. Např. roku 1962 byl přijat zákon o
ochraně památek, jenž znamenal významný přelom v přístupu Korejců ke svému kulturnímu
dědictví. Významným počinem byl i roku 1973 vyhlášený pětiletý plán pro kulturní rozvoj, který
představoval první ucelený dlouhodobý plán kulturní politiky.
71
Muzeum/galerie prvního stupně (= všeobecné muzeum, odborné muzeum, galerie, zoologická
a botanická zahrada, akvárium) musí vlastnit více jak sto sbírkových předmětů, muzeum/galerie
druhého stupně musí mít ve svých sbírkách nad šedesát sbírkových předmětů.
31

K registraci muzea/galerie druhého stupně je nutný depozitář a k tomu buď
kancelář, pracovna, archiv, knihovna nebo přednáškový sál.72
Pokud se podíváme na zákon o podpoře muzeí a galerií73 blíže, zjistíme, že
sestává z celkem devíti částí74:
1. obecná ustanovení,
2. státní muzea a galerie,
3. veřejná muzea a galerie,
4. soukromá muzea a galerie,
5. univerzitní muzea a galerie,
6. registrace,
7. provoz,
8. dohled & kontrola,
9. pomoc & spolupráce
Níže uvádím stručný výtah z nejdůležitějších částí.
Část „obecná ustanovení“ se skládá z devíti článků. Za zvláštní pozornost
stojí obzvláště článek druhý, ve kterém je uvedena definice muzea a galerie.
Doslova zde stojí, že „muzeem se rozumí zařízení, které za účelem podpory
kulturního, uměleckého, badatelského rozvoje a kulturního vyžití široké veřejnosti,
shromažďuje, spravuje, uchovává, zkoumá, studuje, vystavuje a činí objektem
výuky předměty týkající se historie, archeologie, antropologie, folklóru, umění,
zvířat, rostlin, nerostů, vědy, řemesel a průmyslu“. Důležitý je rovněž článek třetí,
kde se muzea dělí do následujících čtyř kategorií podle způsobu jejich založení
a správy:
„1. státní muzeum: muzeum založené a spravované státem,
2. veřejné muzeum: muzeum založené a spravované místní samosprávou,
3. soukromé muzeum: muzeum založené a spravované osobou, organizací či
fyzickou osobou stanovenou podle občanského zákoníku, obchodního
zákoníku či zvláštním zákonem,
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4. univerzitní muzeum: muzeum založené a spravované školou, založenou
podle zákona o vyšším vzdělávání, či vzdělávací institucí s vysokoškolským
vzdělávacím programem, založenou podle jiného zákonného opatření“.
Vzhledem k tomu, že další podstatná část této práce se zaměřuje na státní
muzeum, nelze na tomto místě nezmínit část druhou, jež je věnována státním
muzeím a galeriím. Stojí zde, že za muzea a galerie reprezentující stát se
stanovuje Národní muzeum Koreje a Národní galerie moderního umění, které
spadají pod správu ministerstva kultury, tělovýchovy a turismu. Rovněž je tu
zmíněno Národní národopisné muzeum zaměřující se na památky lidového
charakteru, jež taktéž spadá pod zmíněné ministerstvo. Následuje specifikace
oblastí, kterými se státní muzea zabývají. Jedná se především o péči a správu
domácích a zahraničních kulturních památek a muzejních předmětů, dozor nad
jinými domácími muzei, jejich podpora a spolupráce s nimi, utvoření
a provozování sítě spolupráce mezi domácími muzei, a jiné další povinnosti
vyplývající z jejich postavení coby muzeí reprezentujících stát. Dále je uvedeno,
že ministerstvo kultury, tělovýchovy a turismu může založit na vhodných místech
pobočky výše zmiňovaných muzeí. A pokud jde o organizaci a provoz těchto
státních muzeí/galerie, je o nich rozhodováno na základě prezidentských
rozhodnutí.
Za pozornost stojí též část šestá věnovaná registraci muzea/galerie. Každý,
kdo chce založit a provozovat muzeum/galerii musí mít k založení potřebné
pracovníky, muzejní či galerijní předměty a vybavení, a podle prezidentského
rozhodnutí ho v případě státního muzea či galerie musí nechat zapsat na
ministerstvu kultury, tělovýchovy a turismu, v případě veřejného, soukromého či
univerzitního muzea/galerie se zápis provede na radnici hlavního města,
metropolitního

města,

správním

úřadě

provincie

či

úřadě

speciálního

samosprávného celku. V článku devatenáct také stojí, že místní samospráva může
nevyužitý prostor ve svém vlastnictví podle zákona o místních financích přeměnit
v kulturní prostor typu muzea, galerie či kulturního domu.
V části o provozu je uvedeno, že každé registrované muzeum musí být
otevřeno pro veřejnost po určitý počet dní stanovených ministerstvem kultury,
tělovýchovy a turismu. V případě, že provozovatel registrovaného muzea či
galerie hodlá instituci zrušit, musí tento svůj záměr podle prezidentského nařízení
nahlásit. Dále tu jsou uvedeny podmínky pro zápůjčky sbírkových předmětů,
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jejich převedení do vlastnictví jiného muzea/galerie či možnost jejich svěření do
úschovy u jiné instituce. Též je zmíněno, že muzea/galerie mohou vybírat vstupné
a mohou zpoplatnit využití svých sbírkových předmětů.
Část dohled & kontrola stanovuje, že ministr kultury, tělovýchovy
a turismu nebo starosta města či provincie mohou požadovat nápravu v případě,
že muzeum (galerie) poruší tento zákon nebo účel, ke kterému bylo založeno.
Muzeum pak takovémuto požadavku musí vyhovět. Pokud tak neučiní, může
ministr či starosta dát příkaz k jeho zrušení. Dále jsou uvedeny případy, kdy může
dojít ke zrušení registrace (např. případ, kdy registrace byla získána podvodem či
jiným ilegálním způsobem, nebo případ zmíněný výše, kdy muzeum nezjedná
požadovanou nápravu). V případě, že k odebrání registrace dojde, musí zástupce
muzea do sedmi dnů vrátit osvědčení o registraci. Zároveň je zde stanoveno, že
každé muzeum (galerie) musí každoročně do 20. ledna podat ministru kultury,
tělovýchovy a sportu podrobnou zprávu o správě a hospodaření muzea za
uplynulý rok.
Poslední část pomoc & spolupráce udává, v jakých případech se může
ministr kultury tělovýchovy a sportu obrátit o radu na památkový výbor, jenž byl
zřízen podle zákona o ochraně památek. Starostové zase mohou konzultovat
například s muzejní či galerijní asociací. Ministr zároveň zřizuje síť spolupráce
mezi muzei i galeriemi a muzejní a galerijní asociace. V posledním třicátém třetím
článku stojí, že vláda zřizuje Kulturní nadaci Národního muzea (Kungnip
pangmulgwan munhwa čädan). Ta má na starosti především provoz muzejního
divadla Jong, vývoj a propagaci uměleckořemeslných výrobků, tvorbu
a propagaci turistických suvenýrů, provoz muzejních obchodů, restaurací, kaváren
a příslušenství.75
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IV. Vývoj v oblasti muzejní edukace
Muzejní edukace je v Koreji vnímána jako důležitá funkce muzea. Tento
pohled však není nijak starý. Poprvé se vzdělávací role coby jedna ze základních
funkcí muzea objevuje v muzejní definici až roku 2007. Výchovně vzdělávací
aktivity ale začaly v korejských muzeích probíhat už za japonské koloniální
nadvlády. Například v Galerii královské rodiny I se konaly speciální prohlídky.
Speciální byly v tom, že návštěvník mohl za účelem výzkumu vstoupit do
depozitáře, brát jednotlivé předměty do rukou a pečlivě si je prohlédnout. Lze si
domyslet, že byl při té příležitosti doprovázen muzejním pracovníkem, který mu
poskytl nějaký komentář. Muzeum korejského generálního guvernérství zase
nabízelo skupinové komentované prohlídky expozic pro žáky, vojáky ad.76 Jak ale
žádný korejský zdroj neopomene zdůraznit, výklad a vůbec veškeré vzdělávací
aktivity se podřizovaly zájmu japonských imperiálních snah o naprosté podrobení
Koreje a proměnu Korejců v řádné japonskému císaři oddané poddané. Jako
příklad dalších výchovných muzejních aktivit lze uvést Ŭnsa kinjŏm kwahakkwan
(恩賜記念科學館)77, ve kterém se od března 1928 do března 1935 každou sobotu
pořádal tzv. dětský den. Celkem jich proběhlo dvě stě devadesát pět a v průměru
se pokaždé zúčastnilo čtyři sta padesát korejských a japonských dětí. 78 Jejich
edukace probíhala prostřednictvím experimentů, jednoduchých přednášek,
promítání vzdělávacích filmů apod., přičemž na začátku se vždy zapěla japonská
hymna. Od konce třicátých let, kdy nabíraly na síle japonské expanze v Tichomoří,
se ve výuce stále častěji objevovala témata spojená s armádou. Děti se tak učily
třeba o stíhacích bombardérech a průzkumných letounech. Ostatně mohly
vojenská letadla vidět už před samotným vstupem do muzea, kde byly některé
stroje vystaveny.79
Po osvobození od Japonců v roce 1945 převzali řízení muzeí a v nich
uskutečňované výchovně vzdělávací aktivity do rukou Korejci. Jak asi takové
76

SIN, Kwang-sŏp. Uri nara pangmulgwan kjojukŭi högowa čŏnmang. In: Pangmulgwan
kjojukhagŭi högowa čŏnmang: Retrospect and prospect of Museum Education. Sŏul: Hanguk
pangmulgwan hakhö, 2013, s. 10-16.
77
Po osvobození se z Ŭnsa kinjŏm kwahakkwan stalo Národní muzeum vědy (Kungnip
kwahakkwan).
78
KUK, Sŏng-ha. Hanguk pangmulgwan (misulgwan) kjojugŭi jŏksa. In: ČCHÖ, Čong-ho. Hanguk
pangmulgwan kjojukhak: Museum education in Korea. Sŏul: Munŭmsa, 2010, s. 74-93. ISBN
9788981684785, s. 77.
79
SIN, Kwang-sŏp, op. cit., s. 11.
35

aktivity vypadaly, si můžeme představit na příkladu Národního muzea. V prosinci
1947 v něm měl Hwang Su-jŏng 80 pro zaměstnance přednášku o korejských
pagodách. S tím, jak muzejní pracovníci nabývali zkušenosti, začali i oni sobě
navzájem prezentovat své vědecké poznatky, které posléze přednášeli i veřejnosti.
Témata těchto přednášek pro veřejnost, jež představovaly do sedmdesátých let
hlavní prostředek muzejní edukace, byla podobná těm, které přednášeli kolegům.
Proto se jich účastnili spíše odborníci. Navíc se konaly dost sporadicky.
Pravidelně po celý rok a se zaměřením na širokou veřejnost začalo NMK
přednášky organizovat až roku 1977.81
Pro děti byl první pravidelný vzdělávací program spuštěn v říjnu 1954
v pobočce Národního muzea v Kjŏngdžu. Jmenoval se Dětská muzejní škola
v Kjŏngdžu (Kjŏngdžu ŏrini pangmulgwan hakkjo) a pod tímto názvem probíhá
dodnes. U jeho počátku stál tehdejší ředitel Čin Hong-sŏp, který také pro konání
kurzu poskytl svou ředitelnu. Každou neděli se tak děti scházeli v malé muzejní
ředitelně,

aby si

vyslechly zajímavá

vyprávění

o

Kjŏngdžu

a

jeho

pamětihodnostech. Povídání byla doprovázena promítáním snímků za pomoci
diaprojektoru. Dětem se škola líbila. Přicházeli stále další zájemci, takže ředitelna
přestávala potřebám kurzu stačit. Muzeum proto vděčně přijalo nabídku ředitele
jedné dívčí školy, aby se v neděli, kdy je škola zavřená, konaly hodiny v některé
z volných tříd. Bohužel se kurz musel po čase vrátit zpět do muzea, poté co děti
před školní budovou dělaly nepořádek. Útočiště našel v budově, která byla
původně postavena pro výstavu artefaktů nalezených v sillských hrobkách. Ty ale
na příkaz prvního korejského prezidenta I Sŭng-mana byly za korejské války
převezeny do Los Angeles a uloženy do jedné z tamních bank. Poté se staly
součástí výstavy, která v druhé polovině padesátých let putovala po Spojených
státech. Budova tudíž zela prázdnotou a pro dětskou školu byla jako stvořená.
Krátce nato ale došlo k jmenování nového ředitele, který pro dětskou školu neměl
pochopení a v muzeu jí nechtěl. Program proto od té doby probíhal formou
exkurzí, kdy si děti vyslechly povídání přímo u památek, které se rovnou také
pokoušely nakreslit apod. Když byla v roce 1962 v Kjŏngdžu postavena nová
80
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radnice a spolu s ní i veřejná knihovna, začaly se děti scházet právě v této nové
knihovně. Kromě toho došlo ke změně termínu kurzu z neděle na sobotu. Roku
1975 se muzeum přestěhovalo do nově zbudovaných prostor (kde sídlí dodnes),
ve kterých se našlo místo i pro dětskou školu. Od té doby se program opět koná na
půdě muzea.82
V osmdesátých letech se stále více začínaly ozývat hlasy, že by se muzejní
edukaci měla věnovat větší pozornost, neboť může sloužit jako doplňující výuka
k výuce na školách. Proto by se muzea měla snažit o větší návštěvnost ze strany
žáků základních a středních škol, a pro malé děti otevřít dětská muzea. NMK tedy
v roce 1983 zařadilo do svého programu jednodenní muzejní školu a následujícího
roku začalo organizovat programy pro dětské návštěvníky. Jedním z těchto
programů byly například kulturní přednášky pro žáky druhého stupně základních
škol a pro středoškoláky. Zároveň v osmdesátých letech (konkrétně roku 1981)
NMK zřídilo edukačně-PR oddělení, které v té době mělo kromě edukace na
starosti také vztahy s veřejností. S tím jak přibývaly edukační aktivity, došlo
v roce 1986 k reorganizaci a vniku kulturně edukačního oddělení, které
zajišťovalo všeobecné vzdělávání v oblasti tradiční kultury a provoz vzdělávacího
centra a knihovny. V roce 1993 došlo k opětovnému přejmenování na edukačněPR oddělení, náplň práce ale zůstala stejná. Edukačně-PR oddělení bylo zřízeno
i v Národním národopisném muzeu, ale až v roce 2000. Na starosti mělo
vzdělávací programy týkající se lidové kultury, výchovu společnosti apod. Roku
2009 je v rámci Národního národopisného muzea otevřeno také dětské muzeum.
Začátkem nového tisíciletí začínají být do těchto oddělení dosazováni lidé
s potřebnými odbornými znalostmi, které mohli načerpat v nově zřizovaných
muzeologicky zaměřených vysokoškolských programech. 83 Vůbec první katedra
muzeologie byla založena roku 1991 na univerzitě Tädžŏnpogŏn, po které v druhé
polovině 90. let začaly vznikat na jiných univerzitách další. V březnu 2007 mohli
korejští studenti poprvé pokračovat ve svém studiu v oblasti muzejní edukace také
v rámci doktorského programu, který pro ně zřídila univerzita Hanjang.84
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Velkým mezníkem se stal rok 1997, kdy Korejská výchovně filozofická
společnost (Hanguk kjojuk čchŏlhakhö) uspořádala výroční konferenci na téma
„Muzea a edukace“, čímž muzejní edukaci učinila středem zájmu. Pedagogové
zajímající se o muzea a muzejní pracovníci zabývající se edukací se spojili
a 29. března 2003 založili Korejskou společnost pro muzejní edukaci (Hanguk
pangmulgwan kjojuk hakhö). Ta mimo jiné od roku 2007 vydává akademický
žurnál „Výzkum v oblasti muzejní edukace“ (Pangmulgwan kjojuk jŏngu)
a pořádá čtvrtletní a výroční konference. V roce 2010 též vydala publikaci
„Korejská muzejní edukace“, která obsahovala teoretické a praktické pokyny.85
Jak jsem již zmínila výše, od osmdesátých let začíná výchovně
vzdělávacích programů přibývat. NMK v roce 1988 rozdělilo své programy podle
cílových skupin účastníků na děti, mládež, dospělé, seniory. K tomu mělo
pravidelné kulturní přednášky. Také regionální pobočky a jiná národní muzea
začala být, co se týče edukace aktivnější. Národní národopisné muzeum v roce
1993 začalo pořádat programy zaměřené na tradiční lidová řemesla, Národní
muzeum vědy od roku 1994 organizovalo kurz tradiční vědy a řemeslné dílny.
Počátkem tohoto století se muzejní vzdělávací aktivity staly samozřejmostí,
kterou využívá stále více lidí. Například programů v Národním národopisném
muzeu se roku 2000 účastnilo okolo devíti tisíc zájemců, v roce 2006 už jich bylo
okolo čtyřiceti tisíc.86
Roste také počet muzeí, která se zaměřují speciálně na vzdělávání dětí.
Historicky prvním dětským muzeem v Koreji se stalo Dětské muzeum Samsung
(Samsŏng ŏrini pangmulgwan). Otevřeno bylo roku 1995 87 , a jak již vyplývá
z názvu, za jeho založením stála společnost Samsung.88 Téhož roku byla otevřena
i první dětská galerie, kterou zřídila Národní galerie moderního umění
(國立現代美術館, Kungnip hjŏndä misulgwan). V roce 1998 je otevřen dětský
výstavní sál v Národním muzeu v Čchŏngdžu, z kterého se v rámci reorganizace
85
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roku 2004 stává dětské muzeum. V roce 2003 je otevřeno Dětské národopisné
muzeum v Národním národopisném muzeu. S přestěhováním Národního muzea
Koreje do Jongsanu došlo zároveň k výstavbě dětského muzea, které se malým
návštěvníkům otevřelo 28. října 2005.89
V současné technologicky vyspělé době se muzea stále více zajímají
i o využití informačních a komunikačních technologií. V Koreji tak mohou
zájemci navštívit například muzeum, jehož exponáty sestávají výhradně
z multimédií, jejichž prostřednictvím muzeum vzdělává návštěvníky v oblasti
tradiční korejské kultury. Jedná se o Muzeum tradiční kultury (Čŏntchong
munhwa kchontchenčchŭ pangmulgwan, www.tcc-museum.go.kr), jež se nachází
ve městě Andong. Existují také zcela virtuální muzea. Příkladem může být
Digitalní

muzeum

hangŭl

(Didžitchŏl

hangŭl

pangmulgwan,

www.hangeulmuseum.org), které se, jak je již z názvu patrné, zaměřuje na
korejské písmo. S jeho výstavbou se začalo v květnu 2001. Oficiální otevření
proběhlo 9. října90 2007. Existuje zatím ve dvou jazykových verzích: v korejštině
a v angličtině. Za zmínku stojí rovněž projekt E-muzeum (Emjudžiŏm,
www.emuseum.go.kr), muzejní portál, kde sto čtyři korejská muzea prezentují své
nejvýznamnější artefakty. V současné době tu lze nalézt informace o více jak
140 000 z nich. Muzea zde také zveřejňují informace o právě probíhajících
výstavách, kulturních a vzdělávacích programech apod.
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V. Muzejní edukace na příkladu Národního muzea
Koreje v Soulu po přestěhování do Jongsanu
Vzhledem k tomu, že o muzejní edukaci v NMK podle všeho neexistují
žádná seriózní pojednání, vycházím v této kapitole zejména z informací
uvedených ve výročních zprávách NMK, z údajů publikovaných porůznu
v muzejních časopisech, v příspěvcích z konferencí a sympozií, na internetových
stránkách muzea a na jeho oficiálních blozích.
Jak již bylo zmíněno výše, nachází se nynější NMK ve zcela nové budově
ve čtvrti Jongsan. Při jejím plánování se myslelo mj. i na to, že se muzeum má stát
místem, kam budou návštěvníci chodit nejen na prohlídku výstav, ale též za
dalším kulturním vyžitím. Z tohoto důvodu je součástí muzea také divadlo Jong
(= Drak) s osmi sty pěti místy, přednáškový sál se čtyřmi sty místy vybavený
zařízením pro simultánní tlumočení ze čtyř jazyků, konferenční sál a knihovna.
K tomu je tu i menší zasedací síň s kapacitou dvě stě míst, tři seminární místnosti,
keramický ateliér vybavený elektrickou pecí, ateliér pro barvení látek a výtvarný
ateliér, kde se dá pracovat na rozměrných obrazech. Důležitou součástí je taktéž
dětské muzeum.

5.1 Edukační programy obecně
Obecně se dá říci, že se vzdělávací programy v NMK snaží oslovit co
nejvíce lidí od dětí z mateřských školek po seniory. Reagují také na změny
v korejské společnosti, jako je celkové stárnutí populace, rostoucí počet dětí ze
smíšených manželství, kdy většinou matka pochází z nějaké jiné asijské země,
snaha o začlenění handicapovaných lidí do běžného života, zavedení pětidenního
pracovního týdne a z toho vyplývajícího nárůstu volného času, který by mohly
rodiny s dětmi strávit v muzeu apod. Vývoj programů se též ubírá směrem od
pouhého pořádání přednášek k tvůrčím dílnám, ve kterých si zájemci mohou
vlastnoručně zhotovit rozličné výrobky, a k programům více zaměřených na
muzejní exponáty. Tvorbu, plánování a provádění edukačních programů má na
starosti edukační oddělení NMK, které vzniklo rozdělením edukačně-PR oddělení
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v roce 2007. 91 Kromě toho se stará také o provoz mobilního muzea, chod
knihovny a vzdělávání a odbornou přípravu dobrovolníků. Momentálně toto
oddělení sestává z vedoucího, dvaceti jednoho pracovníka a sedmi praktikantů.92
Edukační programy v NMK se dají zhruba rozdělit do následujících
kategorií: programy pro školy, rodiny s dětmi, dospělé, odborníky, cizince,
minority (tj. návštěvníky s handicapem, původem z jiné kultury a seniory)
a programy spojené s výstavou. Níže uvádím přehled počtu edukačních programů
v NMK od roku 2006 do roku 2012 podle cílových skupin s počtem jejich

školní

rodiny

minority

cizinci

dospělí

odborníci

vojáci

CEO

spojené s výstavou

jiné

programy celkem

účastníci programů
v NMK

účastníci programů
v dětském muzeu NMK

účastníci
mobilního muzea NMK

účastníci programů
celkem

účastníků, přičemž vycházím z údajů uvedených ve výročních zprávách muzea.93
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5.2 Edukační programy pro vybrané cílové skupiny
V této podkapitole se pokusím uvést příklady některých programů NMK
podle toho, na jakou cílovou skupinu jsou zaměřeny.
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5.2.1 Edukační programy pro seniory
Vzhledem k tomu, že v Koreji dochází k postupnému stárnutí populace,
NMK pamatuje na tento trend při tvorbě svých edukačních plánů. Programy pro
seniory však nejsou záležitostí jen posledních několika let. Už v roce 1987
otevřelo NMK pro seniory nad šedesát let první ročník kurzu zvaného „Kulturní
škola pro seniory“ (noin munhwa hakkjo), jehož se tehdy zúčastnilo osmdesát
devět zájemců. Polovina přednášek byla věnována korejským dějinám a tradiční
kultuře, druhá polovina se zaměřila na problémy seniorů v moderní společnosti,
na zdraví apod. Během kurzu byly využity audiovizuální techniky, součástí byla
též prohlídka výstavních exponátů, výlety po památkách, studijní konference apod.
V roce 2000 byl program přejmenován na Ŭnha munhwa hakkjo a v roce 2002,
kdy se uskutečnil dvacátý čtvrtý ročník, se upustilo od dělení na ročníky. Poté, od
roku 2004, byl program pořádán formou veřejných přednášek. V druhé polovině
roku 2007 prošel program obsahovou změnou. Zatímco do té doby byly
přednášky zaměřeny na muzejní exponáty z oblasti archeologie, dějin umění
a tradiční korejské kultury, dochází nyní k přesunu zájmu na přednášky spojené
s momentálně probíhajícími speciálními výstavami (v té době zrovna probíhala
výstava o perské civilizaci), takže kromě tradiční korejské kultury je pozornost
věnována též kulturám jiných národů. 94 V souvislosti s touto změnou se zvýšil
počet zájemců, kteří se chtěli programu účastnit. Přednášky se tak musely
přesunout z malého sálu o dvou stech místech do sálu, kam se vešlo až čtyři sta
posluchačů. Zároveň stoupal počet zájemců z řad ne-seniorů, takže muzeum
nabídlo účast také návštěvníkům pod šedesát let. Nadále se však dbalo na to, aby
se přednostně měli možnost programu zúčastnit senioři, a teprve pak byli do sálu
vpuštěni další zájemci. Protože však stále častěji docházelo k tomu, že počet
účastníků dosahoval šesti set, množily se žádosti o to, aby byli cílovou skupinou
programu opět jen senioři. V roce 2011 tedy dochází k opětovnému omezení
účasti na starší vrstvu korejské populace. Zároveň s tím je zaveden systém
předchozí rezervace a účastnit se mohou jen registrovaní členové. Změněn je též
název na „Muzejní škola pro seniory“ (ŭnha pangmulgwan hakkjo). Aby dospělí
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Viz 5.5.1 Výstavy exponátů ze zahraničních sbírek v NMK, kde je krátce pojednáno o sérii výstav
„Světové civilizace“.
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a ženy v domácnosti nepřišli zkrátka, spustilo pro ně NMK jiné přednáškové
programy.95
Kromě přednášek začalo NMK od roku 2008 nabízet seniorům i zážitkové
programy. I před rokem 2008 muzeum pořádalo různé keramické dílny apod., ale
nikdy se nejednalo výhradně o program určený seniorům. Nyní začalo
organizovat programy, které se dají rozdělit do dvou celků, na keramiku a na
malbu a kaligrafii. Program pro seniory nad šedesát let zaměřený na keramiku,
probíhá každý týden jednou (pokaždé tři hodiny) po dobu jednoho měsíce,
a sestává z jednoduchých teoretických přednášek, prohlídek výstav a především ze
zhotovení vlastních malých keramických výrobků. Na poslední hodině, kdy už je
nanesena glazura, a výrobky jsou vypáleny, je program ukončen výstavkou
zhotovených dílek. Kromě toho si ještě po dobu trvání celého programu každý
účastník vede pracovní deník, do kterého si zaznamenává své dojmy a pocity,
doplněné o fotografie pořízené během hodin. Druhý typ programu zaměřený na
malbu a kaligrafii se tradičně u seniorů těší velké popularitě. Stejně jako výše
zmíněný keramický program probíhá čtyři týdny, přičemž každý týden je jedna
tříhodinová lekce. Během kurzu si mohou účastníci vyzkoušet namalovat
tradičními korejskými barvami krajinomalbu, lidovou malbu, portrét, tušovou
malbu apod. Na závěrečné hodině je stejně jako u keramiky uspořádána výstavka
zhotovených obrazů. Mimo to ještě muzeum každoročně 2. října na Den seniorů
pořádalo speciální program „Stříbrný svit, barvy muzea“, během kterého pouštělo
filmy pro seniory, pořádalo přednášky a zážitkové programy.96
Dále NMK seniorům nabízí programy spojené s právě probíhající
výstavou. Například v roce 2011 pro ně zorganizovalo program navázaný na
speciální výstavu „Příběh života a smrti - čosŏnské epitafy“. Cílem bylo seznámit
účastníky s životem a pohřebními rituály v království Čosŏn. Po prohlídce
výstavy a stručném výkladu měli účastníci napsat svůj vlastní epitaf.
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WŎN, Kŭm-ok. Korjŏnghwa sahö, jumullo mannada: Kungnip čungang pangmulgwan noin
täsang pchŭrogŭräm sarje. In: Sahö sok pangmulgwan, pangmulgwan sok sahö:
sahötchonghapčŏk čchŭkmjŏnesŏ parapon pangmulgwan kjojukwa čisok kang palčŏn kjojuk (ESD).
Sŏul: Kungnip čungang pangmulgwan, 2011, s. 33-41.
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Ibid, s. 37-38.
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5.2.2 Edukační programy pro návštěvníky s handicapem
Po otevření muzea v Jongsanu na podzim 2005 se od listopadu začaly
pravidelně konat programy pro nevidomé a neslyšící návštěvníky. V první fázi se
muzeum zaměřilo na žáky prvního stupně základních škol, poté pozornost
postupně rozšířilo i na žáky druhého stupně, na studenty středních škol a nakonec
i na dospělé návštěvníky. Spolu s tím také připravilo muzejní průvodce a různé
brožurky o muzejních exponátech v Braillově písmu. Níže uvádím příklady
některých programů.97
1. Start! Výprava za našimi poklady konečky prstů
Tento program byl určen pro nevidomé návštěvníky. Probíhal od listopadu
2005 do listopadu 2010 vždy první pátek v měsíci od 10:00 do 13:00 hodin.
Programu se vždy mohlo zúčastnit maximálně patnáct zájemců. Cílem bylo
seznámit návštěvníky s nejdůležitějšími korejskými památkami, jejichž repliky
nechalo muzeum pro tento program vyrobit. Účastníci si tak mohly památky
osahat a následně také zkusit vyrobit z hlíny. Lektoři jim při tom o památkách
vyprávěli poutavé příběhy, které doprovázeli různými zvukovými efekty.
2. Pohádkový svět na paravánech
Pohádkový svět na paravánech byl program určený pro neslyšící
návštěvníky, který probíhal do prosince 2009. Komunikace mezi účastníky
a lektory probíhala prostřednictvím znakové řeči. Využívala se též tabule
a kartičky se slovíčky. Program začínal prohlídkou stálé expozice, pozornost byla
zaměřena především na paraván za královským trůnem, na kterém je vyobrazeno
slunce, měsíc a pět hor. Na základě tohoto paravánu a dalších, které v expozici
viděli, pak měli účastníci programu vytvořit svůj vlastní. Po jeho zhotovení
představil každý svůj paraván ostatním.
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WŎN, Kŭm-ok. ‘Čchai’- hamkke parapogi: Kungnip čungang pangmulgwan čangäin pchŭrogräm
sarje. In: Pangmulgwan kjojuk, tähwawa čchehŏmŭi hanmadang. Sŏul: Kungnip čungang
pangmulgwan kjojuk munhwa kjorjudan kjojuktchim ŏrini pangmulgwan, 2007, s. 83-90.
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5.2.3 Edukační programy pro cizince
NMK se snaží vycházet vstříc jak turistům ze zahraničí, tak i ženám
původem z cizí země, které se do Koreje provdaly, či pracujícím jiné národnosti
dlouhodobě žijícím na území Koreje. Dělá to několika způsoby. Jednak má své
internetové stránky v deseti různých jazykových verzích, kde se cizinci mohou
dozvědět o muzeu a jeho aktivitách bližší informace. Dále pro ně NMK v roce
2010 připravilo studijní materiály o muzejních exponátech ve dvanácti
jazykových variantách. 98 V roce 2012 pak vydalo sérii pracovních sešitů v pěti
jazycích (anglicky, japonsky, čínsky, vietnamsky, mongolsky), které měly
zahraničním návštěvníkům napomoci při prohlídce exponátů ve stálé expozici.
K dostání byly jednak na informační přepážce v přízemí, tak i na internetových
stránkách muzea, kde si je mohl kdokoliv zdarma stáhnout. Zaměřeny byly
především na mladší návštěvníky. 99 Dále NMK na cizince pamatuje i přímo
v expozicích, kde jsou umístěny vícejazyčné informační panely, a také popisky
exponátů bývají v několika jazycích. Když už nic jiného, tak alespoň anglicky,
přičemž se snaží dbát na to, aby ta angličtina byla bez chyb. Stávalo se totiž, že
anglické vysvětlivky byly kritizovány pro nepřesnost a nepřirozené obraty. NMK
proto v roce 2010 provedlo jejich kontrolu a nedostatky napravilo.100 Kromě toho
pořádá muzeum pravidelné komentované prohlídky v angličtině, japonštině,
čínštině a francouzštině. Také audio-vizuální průvodci jsou k dispozici v několika
jazykových mutacích. A samozřejmě nabízí NMK cizincům i různé edukační
programy.
U programů pro imigranty 101 však NMK zprvu naráželo především na
jazykovou bariéru. Od roku 2005 do roku 2007 tak muzeum nabízelo pro cizince,
kteří přijeli do Koreje za prací, jen jeden program. Postupně muzejní pracovníci
nabývali zkušenosti a přibývaly nápady na možné programy. V roce 2008 proto
dochází k rozšíření nabídky o tři programy, které se zaměřily na přivdané cizinky,
jejich rodiny a děti. Pro snazší jazykové dorozumění muzeum sehnalo
98

Miscellaneous. National Museum of Korea. 2010, Vol. 11, Spring, s. 45.
Activities. National Museum of Korea. 2012, Vol. 18, Winter, s. 5.
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Miscellaneous. National Museum of Korea. 2010, Vol. 10, Winter, s. 45.
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Následující informace o programech pro návštěvníky jiných národností žijících v Koreji
dlouhodobě pocházejí z: PAK, Jŏn-hŭi. Kungnip čungang pangmulgwan tamunhwa kjojuk:
käbelesŏ pchjŏnggakkadži. In: Pangmulgwan tamunhwa kjojuk: 2011njŏndo če1čcha haksultähö.
Sŏul: Hanguk pangmulgwan kjojuk hakhö, 2011, s. 85-99. Dostupné
z: http://museum.or.kr/session2011/2011_kma24.pdf.
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dobrovolníky z řad absolventů Hankuk University of Foreign Studies (Hanguk
ögugŏ tähakkjo), kteří jazyk účastníků ovládají, a vydalo brožurky ve dvanácti
jazycích. Pro přivdané cizinky také v roce 2008 naplánovalo důkladnější
čtyřtýdenní výuku, která však musela být zkrácena na dva týdny, protože ženy si
na ni nemohly vyhradit tolik času. Navíc hodně z nich mělo děti, které sice
pracovníci muzea po dobu výuky hlídali, hodně malé děti ale měly účastnice
u sebe, což narušovalo hodiny. Následující tabulka udává přehled programů pro
přistěhovalce a jejich rodiny z let 2005-2010.102

rok

program

termín

cílová skupina

2005
2006
2007

Jiná kultura, stejné
srdce

duben - listopad

zahraniční
pracovníci

Jiná kultura, stejné
srdce
Porovnání mých
dvou zemí
2008

2009

duben - červen,
září - listopad (4.
neděle)
leden, červenec srpen (každý
pátek)

Více národností
pod jednou
střechou
Výprava za
kulturou maminky
a tatínka
Jiná kultura, stejné
srdce
Více národností
pod jednou
střechou
I já asijským
kurátorem
Jsme muzejní
komunita

2010

102

počet
účastníků
51
106
151

13

444

21

573

25

600

zahraniční
pracovníci
přivdané cizinky

listopad prosinec

smíšené rodiny

3 dny během
letních prázdnin

děti ze
smíšených rodin
zahraniční
pracovníci
smíšené /
korejské rodiny

duben - listopad

děti ze
smíšených rodin
přivdané cizinky
multikulturní
organizace
zahraniční
pracovníci

Pozvání do muzea
Jiná kultura, stejné
srdce
Více národností
pod jednou
střechou
I já asijským
kurátorem
Jsme muzejní
komunita

počet
uskutečnění
3
5
5

smíšené /
korejské rodiny

duben - listopad

děti ze
smíšených rodin
přivdané cizinky

PAK, Jŏn-hŭi, op. cit., s. 86.
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Pro představu uvádím alespoň krátce v bodech pár informací o čtyřech z nich.
a. Jiná kultura, stejné srdce (zahraniční pracovníci) - workshopy na téma
peníze, kovy a kovové výrobky, keramika
b. Více národností pod jednou střechou (smíšené a korejské rodiny) - hraní
divadla, zážitkový kufřík
c. I já asijským kurátorem (děti ze smíšených rodin) - třídenní prohlídka
muzea, během které mají děti lépe poznat práci kurátora a více proniknout
do kultur svých rodičů
d. Jsme muzejní komunita (přivdané cizinky) - spolupráce s muzeem,
představení kultury své země ostatním
Záhy se ukázalo, že bude třeba připravit programy také pro Korejce, aby
naopak i oni lépe porozuměli kulturám rostoucího počtu přistěhovalců. V roce
2008

tak

v NMK

proběhly

vzdělávací

programy

jako

„Poznávání

Mongolska“ nebo „Můj kamarád, Vietnam!“. Ten zaměřený na Vietnam byl
uskutečněn za podpory finanční skupiny Hana, takže kromě tradičního vystoupení
se konaly i přednášky, a studijní materiály mohly být vydány ve dvanácti jazycích.
Jednalo se však jen o jednorázové krátkodobé akce. Od roku 2009 se proto NMK
zaměřilo spíše na skromnější, zato však pravidelnější programy. Zároveň se
snažilo přicházet s programy, do kterých by se společně zapojili jak imigranti, tak
Korejci.
V roce 2008 a 2009 muzeum nabídlo program, který spočíval v tom, že si
zájemci mohli zahrát ve hře, v níž dostali roli postavy z kultury, která jim není
vlastní. Konkrétně se jednalo o kulturu vietnamskou. Prostřednictvím této postavy
se pak snažili vcítit do života lidí dané země. Na začátku se během prvních
dvaceti minut účastníci pokoušeli vyjádřit tělem pozdravy různých zemí. Poté
následovalo seznámení s Vietnamem, kdy vietnamský dědeček vyprávěl dětem
zajímavé příběhy o své rodné zemi. Na to se účastníci ve skupinkách pokusili
vyslechnuté vyprávění divadelně ztvárnit. V následujících čtyřiceti minutách byly
děti prostřednictvím fotografií seznámeny s některými vietnamskými předměty,
u kterých se snažily uhodnout jejich použití, porovnat je s podobnými korejskými
předměty, a pak je namalovat. Program končil samostatnou prohlídkou
vietnamské části stálé expozice, kde si děti mohly předměty na vlastní oči
prohlédnout.
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V roce 2010 se organizátoři výše zmiňovaného programu zaměřili na
Uzbekistán. Aby děti navnadili, pustili jim na začátek uzbeckou hudbu a řekli jim,
aby tuto zemi našly na glóbu. Poté děti rozdělili do skupinek, přičemž se snažili,
aby v každé skupince byly jak děti korejské, tak děti ze smíšených rodin. Každá
skupinka dostala za úkol představovat příslušníky nějakého národa, kteří na
uzbeckém tržišti prodávají své zboží. Navzájem se spolu dorozumívali
prostřednictvím různých jazyků a oblečení. Následovalo „vykopávání“ replik
nejdůležitějších předmětů z v té době probíhající výstavy o uzbeckém umění. Děti
se snažily uhodnout, o jaké předměty se jedná, a hrou předvést k čemu jednotlivé
předměty slouží. Na to si šly společně prohlédnout výstavu a po ní na závěr
krátkým textem či obrázkem vyjádřily, co se dnes v muzeu naučily.
Pracovníci edukačního

oddělení vymysleli

též program

nazvaný

„Zážitkový kufřík“. Poprvé ho spustili v roce 2009 v době, kdy se v muzeu zrovna
konala výstava „Stará koňská čajová stezka: život a umění“, na které byly
představeny exponáty přibližující život různých národů, které v okolí této staré
stezky žily. Aby si děti z výstavy odnesly co nejvíce poznatků, připravili
pracovníci kufřík, do kterého dali pět sáčků naplněných tak, aby děti výstavu
zakusily všemi pěti smysly. Sáčky obsahovaly fotografie a lupu (zrak), čaj pchuer (čich), chlupy z jaka a ovce (hmat), sůl (chuť) a hudební nástroj (sluch). Děti si
měly představit, že po stezce cestují s karavanou a cestou se snažit plnit úkoly
z kufříku. Ačkoliv některým tato forma výuku vyhovovala, našlo se nemálo
účastníků, kteří si stěžovali na to, že bez jakékoliv přípravy mají program
absolvovat sami bez pomoci učitele.
Následujícího roku proto připravili pracovníci program znovu, tentokráte
ve spojení s výstavou o uzbeckém umění, jejíž součástí byla mimo jiné replika
nástěnné malby, která má být dokladem, že vyslanci z království Kogurjŏ se
dostali až na území dnešního Uzbekistánu. Tento zážitkový kufřík se tak nesl ve
jménu „Cesta do Uzbekistánu coby posel království Kogurjŏ“ a obsahoval šest
sáčků, ve kterých děti našly puzzle, fotografie, provázek apod. Oproti
předchozímu roku došlo k několika změnám. Jednak se změnila náplň úkolů tak,
aby děti více porovnávaly různé kultury, v tomto případě uzbeckou kulturu
s kulturou korejskou, čínskou a řeckou, a snažily se mezi nimi najít podobnosti
a odlišnosti. Organizátoři jim k získání odpovědí poskytli návod. Například co se
Koreje týče, dali dětem tipy na exponáty ve stálé expozici, jejichž prostřednictvím
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se dobraly správné odpovědi. Zároveň se před samotným programem všichni
účastníci shromáždili na jednom místě, aby jim „učitel“ v krátkosti Uzbekistán
představil a hlavně, aby je s programem blíže seznámil. Poté společně vyřešili
ukázkový úkol, po němž se už každý pustil do objevování na vlastní pěst.103
Pro dospělé cizince, kteří v Koreji trvale nežijí, připravilo NMK například
program Let's Enjoy the Light of Korea (kor. název: Hangugŭi pičchŭl čchadžasŏ).
Probíhal v letech 2008-2009 a byl určen pro zahraniční studenty učící se
korejštinu na univerzitních jazykových institutech a pro zahraniční organizace. Po
prohlídce stálé expozice a/nebo speciální výstavy za doprovodu anglicky
hovořícího průvodce si účastníci zkusili namalovat tradiční lidový obrázek
s motivem korejského tygra či pivoněk. Za účast na programu se nevybíral žádný
poplatek, účastníci zaplatili jen za materiál potřebný k malbě.104
Pro děti byl vytvořen třeba program K-O-R-E-A in the museum!, pomocí
něhož měly děti lépe poznat korejskou kulturu. Například v březnu 2010 se žáci
prvního ročníku French School of Korea prostřednictvím exponátů blíže
seznámili s tradičními psacími potřebami (papír, štětec, tuš, kámen na roztírání
tuše). Za použití těchto psacích potřeb pak zkoušeli napsat dopis.105

5.3 Oblíbené edukační programy
Při výběru programů do této podkapitoly jsem dbala na to, aby zde byly
zastoupeny především programy těšící se mezi muzejními návštěvníky většímu
zájmu.
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5.3.1 Přednáškové cykly
1. Vysoká muzejní škola pro ženy v domácnosti (Pangmulgwan čubu
tähak)
Jak je již z názvu patrné, byl tento program určen výhradně pro ženy, které
nechodily do zaměstnání. Celkem byly zorganizovány tři ročníky.
První ročník, který probíhal od 11. 6. do 19. 8. 2011 každý pátek od deseti
hodin ráno do jedné hodiny odpoledne, byl určen pro třicet žen v domácnosti ve
věku třicet až padesát let, jejichž dítě chodilo do školy. Náplň programu sestávala
z deseti dvouhodinových přednášek a jednohodinových lekcí o exponátech
zaměřených vždy na nějakou oblast z korejské historie. Frekventantky kurzu si tak
rozšířily své znalosti v následujících tématech: život a nástroje lidí z paleolitu
a neolitu, Kočosŏn, život a nástroje lidí z Pujŏ a Samhanu, kultura království
Kogurjŏ, Päkče, Kaja, Silla, Sjednocená Silla a Parhä. Po úspěšném absolvování
kurzu jim NMK nabídlo možnost zúčastnit se „muzejní učitelské akademie“, jejíž
absolventi mohou poté v muzeu pracovat jako dobrovolníci. 106 Druhý ročník
proběhl v termínu 21. 10. - 23. 12. 2011 za stejných podmínek, jen se ho místo
třiceti zájemkyň mohlo zúčastnit osmdesát, a témata přednášek navazovala na
učivo z předchozího kurzu. Předmětem zájmu tak bylo království Korjŏ
a Čosŏn.107 Třetí ročník byl delší než předchozí dva. Místo deseti týdnů probíhal
dvakrát tak dlouho (18. 5. - 16. 11. 2012, v srpnu kurz neprobíhal).
2. Sobotní přednášky z oblasti humanitních věd
Sobotní přednášky na témata z oboru humanitních věd nebo na témata
související s muzejními sbírkovými předměty mají v NMK mnohaletou tradici.
Poprvé je muzeum začalo nabízet v roce 1986. 108 Zmíním se zde však jen
v krátkosti o sériích přednášek od roku 2008 do roku 2014.
106

Kungnip čungang pangmulgwan. [online]. 2011 [cit. 2014-07-03]. Dostupné
z: http://211.252.141.1/program/board/detail.jsp?boardTypeID=6&searchSelect=&keyWord=&b
oardCategory=&currentPage=1&menuID=005003001&finishIsYN=&boardText1=&boardLines=60
&boardID=15963&mode=detail&boardnum=79&totalcount=133.
107
Če2gi pangmulgwan čubu tähak. In: Kungnip čungang pangmulgwan. [online]. 2011 [cit. 201407-03]. Dostupné
z: http://www.museum.go.kr/program/education/educationDetail.jsp?menuID=001003003&edu
cationID=703485&educationGroupID=6.
108
Kungnip čungang pangmulgwan, tchojo jŏnkang ‘Inmunhak, hamkke konggamhada’ unjŏng.
Newswire [online]. 2011 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z:
http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=522739.
50

V září 2008 začalo NMK pořádat cyklus sobotních přednášek nazvaný
„Speciální

sobotní

přednášky

významných

osobností

humanitních

věd“ (Inmunhak mjŏngsa tchojotchŭkkang). Přednášky probíhaly od září do
prosince každou čtvrtou sobotu v měsíci od dvou do čtyř hodin odpoledne.
Účastnit se jich mohlo zdarma čtyři sta zájemců z řad dospělých či studentů.
K účasti nebyla nutná žádná předchozí rezervace. Přednášky pokračovaly pod
stejným názvem a za stejných podmínek i po celý rok 2009 a 2010. Jako
přednášející byli zváni učitelé z různých vysokých škol či jiní odborníci, kteří se
humanitními vědami profesně zabývají.
Ve stejný čas pokračovaly přednášky také v roce 2011, tentokráte však pod
názvem „Porozumět společně humanitním vědám - sobotní přednášky Národního
muzea Koreje“ (Inmunhak, hamkke konggamhada - Kungnip čungang
pangmulgwan tchojo jŏngang). Na rozdíl od předchozích let se jich ale mohli
zúčastnit jen zájemci, kteří se na začátku roku zaregistrovali.109
Také v roce 2012, kdy se název maličko poupravil na „Sobotní přednášky
- porozumět společně humanitním vědám“ (Tchojojŏngang - inmunhak, hamkke
konggamhada), byla účast na přednáškách možná jen po předchozí registraci.
Studijní materiály z přednášek jsou ale volně přístupné všem na internetových
stránkách muzea. Úplně zkrátka nepřijdou ani lidé, kteří neovládají korejský jazyk.
Podrobnější informace o čtyřech z těchto přednášek jsou totiž k dispozici také
v časopisech National Museum of Korea. Pro představu zde uvedu alespoň názvy
jednotlivých přednášek: Setkání Východu a Západu a umělecká výměna (leden),
Skythie a Eurasie: místo setkávání starověkých východních a západních kultur
(únor) 110 , Východ a Západ z indické perspektivy (březen), Setkávání Východu
a Západu podél Hedvábné stezky (duben) 111 , Dějiny mongolské říše (květen),
Obroda pozdních čosŏnských maleb s příchodem maleb v západním stylu (červen),
Východo-západní pohled na svět a architekturu (červenec), Setkání Východu

109

Inmunhak, hamkke konggamhada - Kungnip čungang pangmulgwan tchojo jŏngang. In:
Kungnip čungang pangmulgwan [online]. 2011 [cit. 2014-07-11]. Dostupné
z: http://www.museum.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=28&menuid=0
01007010001&boardid=15526.
110
Více informací viz JUNG, Sukbae. Scythia and Eurasia: Meeting Point of Ancient Eastern and
Western Cultures. National Museum of Korea. 2012, Vol. 19, Spring, s. 38-41.
111
Více informací viz MIN, Byunghoon. Meeting of East and West Along the Silk Road. National
Museum of Korea. 2012, Vol. 20, Summer, s. 36-39.
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a Západu v čínských obrazech (srpen)

112

, Multikulturalismus v korejských

dějinách (září), Moderní řemesla v transformaci civilizace (říjen), Od přírodní
scenérie ke krajině, od vytváření napodobenin k umělecké interpretaci
(listopad) 113 , Setkání Východu a Západu v moderních korejských plastikách
(prosinec).
V roce 2013 a 2014 cyklus probíhá pod označením „Sobotní odpoledne,
zahrada humanitních věd“ (Tchojoil ohu, inmunhak čŏngwŏn). V minulém roce si
zájemci mohli vyslechnout např. přednášky: Šťastné muzeum: Identita korejské
kultury (březen), Klasikové, které by měl každý znát: Hledání citové odezvy
(duben) 114 , Humanitní vědy o lidském těle interpretované prostřednictvím
Pokladnice východní moudrosti (červen), Odraz srdcí Korejců ve starých básních
(červenec) ad. Ani vloni ani letos už se zájemci nemusí registrovat, opět jen stačí
dostavit se před přednáškou do určené posluchárny.
3. Muzejní kurz o historii a kultuře (Pangmulgwan jŏksa munhwa
kjosil)
V roce 2013 NMK pořádalo přednáškový cyklus o korejské historii
a kultuře. Celkem proběhlo dvacet osm přednášek. Konaly se každou středu
odpoledne (14:00-16:30) od 3. dubna do 18. prosince, přičemž nebylo zapotřebí se
na ně předem registrovat, ani za účast platit. Podklady k těmto přednáškám jsou
k nalezení na internetových stránkách NMK. Stejně jako tomu bylo u přednášek
pro seniory, také tyto přednášky zohledňovaly témata výstav, které v té době
právě v muzeu probíhaly, byť na rozdíl od nich jen ne tak často. Kromě korejské
historie a kultury, jejíž vývoj byl sledován od pravěku po současnost, se tak
účastníci měli několikrát možnost dozvědět i něco o jiných kulturách (např.
o islámu či africkém umění).
Kurz se otevřel i v roce 2014. Stejně jako vloni proběhne dvacet osm
přednášek, které se konají opět každou středu, jen jsou o půl hodinu kratší (14:0016:00). Dějiny se znovu probírají od začátku. Témata přednášek jsou ale jiná,
takže i ti, kteří kurz absolvovali minulý rok, mohou načerpat nové informace.
112

Více informací viz HAN, Jung-hee. Meeting of East and West in Chinese Painting: As Seen in
Early Christian Art. National Museum of Korea. 2012, Vol. 21, Autumn, s. 36-39.
113
Více informací viz MOK, Soohyeon. From Natural Scenery to Landscapes, from Recreation to
Expression. National Museum of Korea. 2013, Vol. 22, Winter, s. 36-39.
114
Více informací viz YU Gwangsu. Classics that Everyone Should Know: In Search of Emotional
Resonance. National Museum of Korea. 2013, Vol. 24, Summer, s. 32-36.
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A samozřejmě jsou jiné i výstavy, takže bude příležitost dozvědět se zajímavá
fakta o dalších cizích kulturách. Jednu přednášku bude mít 9. července i ředitelka
NMK Kim Jŏng-na, a to na téma „Po impresionismu, zrod moderního umění“.

5.3.2 Povídání s kurátorem
Povídání s kurátorem je půlhodinový program, který se koná každou
středu večer v časech 18:30-19:00 a 19:30-20:00, tj. v časech, kdy NMK svým
návštěvníkům nabízí prodlouženou otvírací dobu. 115 Spuštěn byl v březnu roku
2006 a do 2. července 2014 proběhl celkem 399krát.
K účasti není zapotřebí žádná rezervace. Pro případ, že by se programu
chtěla zúčastnit skupina o více jak dvaceti lidech, nabízí pro ni muzeum zdarma
shuttlebus, u kterého je však rezervace nutná.116 Povídání s kurátorem vypadá tak,
že si návštěvníci vyhledají jednoho z několika kurátorů nacházejících se na
různých místech po muzeu, a ti jim podají výklad na vybrané téma (např.
Tripitaka Koreana). Účastníci si mohou na informační přepážce vzít studijní
materiál, kde je jeho povídání shrnuto, nebo si ho mohou stáhnout ve formě pdf či
přečíst jako e-book na stránkách muzea v záložce hängsa/čamjŏ oddíl
kchjureitchowaŭi tähwa. Vybraná středeční povídání jsou pravidelně umisťována
také na muzejní blogy. Takto se mohou o některých částech expozice či výstavy
blíže dozvědět něco více i ti, kteří se programu účastnit nemohli.

5.3.3 Komentované prohlídky
NMK má velmi propracovaný systém komentovaných prohlídek, které
jsou navíc všechny zdarma.117 V zásadě se dají rozdělit do dvou velkých skupin
na komentované prohlídky pro Korejce a na komentované prohlídky pro cizince,
přičemž v rámci každé skupiny se ještě dělí na ty, na něž je potřeba si předem
udělat rezervaci a na ty, na které žádná předchozí rezervace není třeba.

115

Například v roce 2012 mělo NMK otevřeno každou středu a sobotu až do 21 hodin. Jeden den
v týdnu, většinou v sobotu, mají déle otevřeno i jednotlivé regionální pobočky.
116
2wŏl kchjureitchowaŭi tähwa annä. In: Kungnip čungang pangmulgwan neibŏ bŭllogŭ [online].
2013 [cit. 2013-02-13]. Dostupné z: http://blog.naver.com/100museum/140179046907.
117
Čŏnsi häsŏl annä. Kungnip čungang pangmulgwan [online]. 2014 [cit. 2014-06-28]. Dostupné
z: http://www.museum.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=001001002.
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1. Komentované prohlídky pro Korejce
NMK nabízí komentované prohlídky v korejštině celou stálou expozicí se
zaměřením na nejvýznamnější exponáty, a to celkem čtyřikrát denně - dvakrát
dopoledne (10:30-11:30, 11:30-12:30) a dvakrát odpoledne (14:30-15:30, 15:3016:30). Ve středu, kdy je prodloužena otvírací doba, pořádá NMK prohlídku i
v čase 19:00-20:00. Případný zájemce se jen dostaví k informační přepážce
v hlavní hale, kde prohlídka začíná.
Pro návštěvníky, kteří nechtějí procházet celou expozicí, připravilo NMK
prohlídky po jednotlivých galeriích (pravěk a starověk, středověk a novověk,
galerie darů, malby, asijské umění, sochy a řemeslné výrobky). V každé
z uvedených galerií jsou denně k dispozici dvě prohlídky dopoledne (10:30-11:30,
11:30-12:30) a tři odpoledne (13:30-14:30, 14:30-15:30, 15:30-16:30). Průvodce
čeká vždy u vchodu do jednotlivých galerií.
Po předchozí rezervaci je možné absolvovat též komentovanou prohlídku
nazvanou „Výklad o nejlepších dílech muzea“. Je určena pro skupinu deseti až
čtyřiceti dospělých návštěvníků. Rezervaci je nutno učinit telefonicky alespoň den
předem.
Taktéž po předchozí rezervaci se může zájemce zdarma zúčastnit
prohlídky „Komentovaná prohlídka s příběhy: Smart kurátor“. Návštěvníkovi je
zapůjčen tablet, na němž si spustí výklad trasy, na kterou se po internetu přihlásil.
Na výběr je celkem deset tematických tras (např. ředitelem muzea doporučené
exponáty, naše kultura z pohledu buddhistického umění, světové kulturní dědictví,
panovníci království Čosŏn ad.). Prohlídka trvá vždy hodinu (ve všední den
13:30-14:30, o víkendu 10:00-11:00, 16:00-17:00).
Muzeum samozřejmě nabízí k zapůjčení i 250 audioprůvodců a
370 videoprůvodců. Vzhledem k omezenému počtu přístrojů je dobré si předem
na stránkách muzea udělat rezervaci. Cena za půjčení není nijak vysoká.
V případě audioprůvodce zaplatí návštěvník 1000 wŏnů (cca 20 korun), za
videoprůvodce je poplatek 3000 wŏnů.
2. Komentované prohlídky pro cizince
Pro návštěvníky ze zahraničí nabízí NMK komentované prohlídky bez
předchozí rezervace ve čtyřech jazycích: angličtině, japonštině, čínštině
a francouzštině. Nejvíce prohlídek je v angličtině: ve všední den třikrát (09:3054

10:30, 10:30-11:30, 14:30-15:30), v sobotu a neděli dvakrát (10:30-11:30, 14:3015:30). Prohlídky v japonštině a čínštině jsou ve všední den vždy jednou, v sobotu
a v neděli dvakrát. Nejméně je prohlídek ve francouzštině. Francouzský výklad je
nabízen jen každou druhou sobotu od 10:30 do 11:30.
Dále je možnost telefonicky si objednat prohlídku pro skupinu o pěti až
dvaceti lidech, alespoň den před návštěvou muzea. Průvodce pak skupinu provede
expozicí a představí nejzajímavější díla.
Také pro cizince je připravena „Komentovaná prohlídka s příběhy: Smart
kurátor“. Na rozdíl od Korejců se ale služba objednává telefonicky, a výběr témat
není tak široký. V anglické mutaci si lze vybrat ze čtyř témat: ředitelův výběr,
práce s hlínou, příběh Buddhy a korejské světové dědictví. V japonštině je možná
jen trasa korejští králové, a v čínštině pouze korejské světové dědictví.
Kromě výše zmiňovaných prohlídek existuje ještě možnost prohlídky pro
neslyšící ve znakové řeči. Jen je třeba informovat muzeum alespoň den před
plánovanou návštěvou.
Pro návštěvníky z řad dětí, kteří se nechtějí zúčastnit komentovaných
prohlídek, nabízí muzeum pracovní listy, jejichž prostřednictvím také načerpají
různé zajímavé informace a zároveň jim zůstane i hezká upomínka na čas strávený
v muzeu, kterou si mohou odnést s sebou domů. Obsahují třicet úkolů týkajících
se exponátů umístěných ve stálé expozici. K dispozici jsou v automatu na
pracovní listy ve stálé expozici, si návštěvník může vybrat ze šesti jazykových
mutací: korejské, anglické, japonské, čínské, vietnamské a mongolské. Jeden
výtisk stojí návštěvníka pouhých sto wŏnů (cca 2 koruny). Ten kdo by ani tuto
zanedbatelnou částku nechtěl obětovat, může si pracovní list stáhnout zdarma na
internetových stránkách NMK.118

5.3.4 Mobilní muzeum
Mobilní muzeum je označení pro program, jenž má napomáhat
obyvatelům a studentům v kulturně okrajových regionech zažít tradiční korejskou
kulturu

prostřednictvím

replik

památek

118

NMK,

které

jsou

společně

Kungnip čungang pangmulgwan čŏnsi kwallamŭl tŏuk alčchage hanŭn sŭsŭro haksŭpči.
In: Kungnip pangmulgwan taŭm bŭllogŭ [online]. 2014 [cit. 2014-07-07]. Dostupné
z: http://blog.daum.net/museumlove/17205217.
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s doprovodnými komentáři vystaveny ve speciálně upraveném autobuse. Zároveň
je pro návštěvníky připraven i doprovodný program. Například na podzim roku
2010 pořádalo muzeum výstavu „Objevujeme historii a kulturu království
Kogurjŏ“, jež se zaměřila na místa a památky prohlášené za světové dědictví
UNESCO. Celkem bylo v autobuse vystaveno 62 replik památek z daného
království, po jejichž zhlédnutí byla pro návštěvníky v rámci doprovodného
programu připravena lukostřelbaa chůze na chůdách.119
Od roku 1990, kdy se v ZŠ Pjŏngčchang v provincii Kangwŏndo konala
první výstava, cestuje mobilní muzeum po festivalech, školách v odlehlých
oblastech, navštěvuje vojenská kasárna i kulturní centra. Program ale není jen
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Finding the Goguryeo History and Culture. National Museum of Korea. 2010, Vol. 13, Autumn,
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5.3.5 Tvůrčí kurz pro výkonné ředitele obchodních společností
Tento kurz pořádá NMK ve spolupráci se Spolkem Národního muzea
Koreje již od roku 2009, kdy proběhl první ročník. Jeho propagovaným cílem je
podpořit tvořivost a konkurenceschopnost korejských podniků skrze kulturu.
Kromě firemních ředitelů se ho mohou účastnit také diplomaté, právníci, lékaři
apod. společně se svou manželkou (manželem). Doposud se kurz konal osmkrát,
přičemž pokaždé je zvoleno trochu jiné téma a i termín a délka kurzu nejsou vždy
úplně stejné. Tak například druhý ročník probíhal od 10. března jednou týdně po
dobu sedmnácti týdnů a byl rozdělen do dvou částí. První se formou přednášek
věnovala životu a kultuře v Koreji od paleolitu do doby otevření Koreje
v 19. století. Druhá část sestávala z rozhovorů s kurátory nad vybranými
muzejními exponáty. 120 Od třetího ročníku se kurz o týden prodloužil. Kromě
přednášek a prohlídky expozice byl součástí programu také víkendový workshop
a zhlédnutí kulturního představení.121 Čtvrtý ročník měl za téma Světové kulturní
dědictví - kreativita a inovace v tradici, pátý se nesl v duchu Setkávání Východu
a Západu - průběh výměny ve světových kulturních dějinách.122 Počínaje šestým
ročníkem, který probíhal pod hlavičkou Asijské a západní obrazy: příběhy
Východu a Západu vyprávěné skrze umění, došlo k prodloužení doby trvání kurzu
na dvacet čtyři týdnů. 123 Sedmý ročník byl zaměřen na dějiny architektury
a architektonickou kulturu naší doby. Přednášky měli jak univerzitní učitelé, tak
významní korejští architekti.124 Tématem posledního osmého ročníku v roce 2014
je Cestování a muzea. Jak již z názvu vyplývá, cílem kurzu je přiblížit kulturu
různých zemí prostřednictvím cestování a návštěvou muzeí, které v nich může
člověk navštívit.125
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We raise global competitiveness through our culture. National Museum of Korea. 2010, Vol.
11, Spring, s. 41.
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Če3gi čchangdžodžŏk kjŏngjŏng čidodža čchögoü kwadžŏng sugangsäng modžipkonggo.
In: Kungnip pangmulgwan taŭm bŭllogŭ [online]. 2010 [cit. 2014-07-14]. Dostupné
z: http://blog.daum.net/museumlove/17204082.
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125
2014 njŏn Kungnip čungang pangmulgwan čchangdžodžŏk kjŏngjŏng čidodža čchögoü
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Co se týče ceny kurzu, nevychází zrovna dvakrát levně. Tak například
účastníky třetího ročníku vyšlo kurzovné na 3 500 000 wŏnů (cca 69 000 Kč),
v případě že se účastnili oba manželé, vyšel kurz na 6 000 000 wŏnů (cca
118 500 Kč). Poté, co se doba kurzu protáhla na dvacet čtyři týdnů, došlo ke
zdražení na 5 miliónů wŏnů (cca 98 800 Kč). Když se k tomu ještě připočtou
náklady spojené s exkurzemi do zahraničí, které nejsou zahrnuty do ceny kurzu,
zjistíme, že se mohou přihlásit opravdu jen ti s dobrými výdělečnými posty.

5.3.6 Výlet za polním kvítím a lesy
Edukační programy NMK se neodehrávají jen uvnitř muzejních zdí, ale
i mimo ně. Jako příklad může posloužit program nazvaný „Výlet za polním kvítím
a lesy“ (Jasënghwawa sup jŏhäng), který NMK nabízí od roku 2007. Probíhá
každou sobotu a neděli od dubna do června a od září do listopadu v muzejním
parku a jeho účastníci se během něj mohou dozvědět zajímavé informace
o korejské flóře. Program je cílen na rodiny s dětmi ze základních škol. Průvodci,
kteří většinou pocházejí z řad bývalých učitelů, jim přednášejí o rostlinách a svá
povídání prokládají různými historkami z dávných časů. Dětem také rozdají lupy
a vyzvou je, aby při zkoumání rostlin zapojily všech pět smyslů. Děti tak
porovnávají staré a mladé šišky, házejí do vzduchu semínka, očichávají květy,
koušou okvětní lístky apod. Zkouší též např. plést květinové věnečky. Součástí
programu je i procházka okolo různých kamenných plastik, které jsou v parku
umístěny. Autoři programu se snaží vyjít vstříc co největšímu počtu zájemců,
takže pro zájemce nabízí několik různých tras.126

5.4 Edukace prostřednictvím muzejních internetových stránek,
blogů a aplikací
NMK se o edukaci snaží i prostřednictvím internetových stránek, blogů
a různých výukových aplikací.127 Internetové stránky, které muzeum provozuje od
března 1996, jsou momentálně přístupné na adrese www.museum.go.kr jsou na
126

Experiencing Wild Flowers with All Five Senses. National Museum of Korea. 2009, Vol. 08,
Summer, s. 39.
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V NMK je samozřejmostí wi-fi připojení zdarma. K internetu se tak můžete připojit
prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů i notebooků.
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velmi vysoké úrovni. Existují v deseti jazykových mutacích: korejské, anglické,
japonské, čínské, ruské, francouzské, německé, vietnamské, španělské a thajské.
Uvedeny jsou zde též odkazy na stránky jednotlivých regionálních poboček.
Následující text se zabývá korejskou verzí webu, která je ze všech
nejobsáhlejší.128
Informace jsou roztříděny do osmi záložek. První jsou informace pro
návštěvníky, kde je uvedena otvírací doba, popis cesty do muzea veřejnou
hromadnou dopravou i autem s podrobným popisem možnosti parkování, vstupné
(vstup do muzea je zdarma; zpoplatněné jsou jen některé speciální výstavy),
nabídka komentovaných prohlídek, rezervace na různé programy, mapka
muzejního areálu a jednotlivých pater, informace o muzejních obchodech
a restauračních zařízeních, pravidla pro návštěvníky, sekce často kladených
dotazů, odkazy na oficiální muzejní blogy, facebook apod.
Druhá část je věnována výstavám. Jako první jsou zde uvedeny informace
o speciálních výstavách, a to jak o těch, které právě probíhají, tak i o těch, které už
proběhly anebo které se teprve plánují. Následuje podrobný popis stálé expozice,
která je rozdělena na šest galerií nacházejících se v padesáti výstavních sálech, ve
kterých je vystaveno na 12 000 exponátů. Poté přichází na řadu popis exponátů,
jež se nacházejí v parku před muzeem. 129Jedná se o různé kamenné lucerny či
pagody. Následně je návštěvník webu informován o výstavách, které NMK právě
pořádá či pořádalo v zahraničí, počínaje výstavou „Unikátní díla korejského
umění“, která v padesátých letech putovala po amerických muzeích a galeriích.
Naposledy NMK organizovala výstavu „Poklady z Koreje: Umění a kultura
dynastie I, 1392-1910“, která se konala od 2. března do 26. května 2014 v Muzeu
umění ve Philadelphii. Odtud putovala do Muzea umění okresu Los Angeles, kde
ji zájemci mohou navštívit do 28. září 2014, než se opět vydá na cesty, tentokráte
do Muzea umění, Houston, kde bude přístupná do 11. ledna 2015. Jedná se
o první rozsáhlou výstavu umění z doby království Čosŏn ve Spojených státech.130
Poté následují informace o právě probíhajících výstavách v regionálních
128
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Treasures from Korea: Arts and Culture of the Joseon Dynasty, 1392-1910. In: Philadelphia
Museum of Art [online]. 2014 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z:
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pobočkách Národního muzea a dále přehled aktuálních i minulých výstav
v muzeích a galeriích v Korejské republice s odkazem na odpovídající webové
stránky. Lze tu vyhledávat podle provincií a metropolitních měst či podle
časového období (dnes, týden, měsíc, rok). Na závěr tu zájemce nalezne přehled
sto šedesáti devíti vydaných výstavních katalogů s krátkým informačním popisem.
Pro tuto práci nejdůležitější je však záložka třetí nazvaná edukace.
Návštěvníkovi je zde nabídnut přehled všech právě probíhajících programů,
kterých se v muzeu může zúčastnit. U každého programu je uveden název, pro
koho je program určen, od kdy do kdy program probíhá, zda a jak je třeba se na
něj přihlásit. Dále jsou uvedeny konkrétnější informace o programu (místo, kde
program probíhá, cena, náplň programu apod.). Pak je tu přehledný rozvrh, kde si
můžete zvolit, zda si zobrazíte přehled všech vzdělávacích programů, akcí
a výstav v celém měsíci, nebo jestli vás zajímá jen některý týden či konkrétní den.
Níže uvádím na ukázku přehled na červenec 2014. Každá položka je ve
skutečnosti zároveň hypertextovým odkazem, takže se hned dozvíte, jaká výstava,
akce či vzdělávací program se ten den koná.131
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Dále tu NMK nabízí materiály k edukačním programům. Kdokoliv si tu
tak může stáhnout třeba podklady k přednáškám. NMK tu zveřejnilo též sborníky
a příspěvky z konferencí, sympozií a workshopů. Žáci a studenti si zde mohou
stáhnout pracovní listy ke stálé expozici i různým výstavám. Podívat se také
můžete na fotky pořízené během některých programů a shlédnout videozáznam ze
dvou sobotních přednášek z cyklu „Sobotní odpoledne, zahrada humanitních věd“.
Následují různá oznámení k programům a odkaz na online kurzy, který vás
přesměruje na NMK spravovaný portál http://musedu.museum.go.kr/, jež se
orientuje zcela na vzdělávání a je podle údajů na tomto webu určen pro
pracovníky všech typů muzeí, kurátory, běžné občany a studenty.
Čtvrtá záložka je kulturněji založená. Nabízí informace o různých
kulturních akcích, které se v muzeu konají či konaly. Zájemce se dozví o různých
koncertech, vystoupeních či festivalech. Poté tu jsou zveřejněny informace
a studijní materiály k programu Povídání s kurátorem132, a to jak ve formě e-book,
tak i pdf. Dále v této sekci NMK provádí různé průzkumy veřejného mínění,
týkající se nějakým způsobem muzea a jeho fungování. Návštěvníci tu také
mohou napsat své dojmy z prohlídky, oficiálně podat stížnost nebo jen
tak shlédnout fotogalerii. Uvedeny jsou zde též důležité informace pro
dobrovolníky, kteří jsou rekrutováni jak z řad dospělých, tak studentů.
Pátá záložka nazvaná sbírky je též pro oblast edukace významná. Muzeum
zde totiž poskytuje spoustu údajů o svých sbírkových předmětech. Je zde možné
dohledat informace o národních pokladech a pokladech (celkem jich je tu 375),
o třech tisících třech stech důležitých sbírkových předmětech či o dalších sedmi
tisících třech stech předmětech z fondů NMK. U jednotlivých artefaktů jsou
uvedeny základní údaje (rozměry, materiál apod.), které jsou u významnějších děl
doplněny o další podrobnější informace. Je zde také možnost nechat si zobrazit
sbírkové předměty doporučené kurátory, ke kterým jsou podány informace ve
formě uceleného pojednání. Ke 2. červenci 2014 jich je tu takto nabídnuto
devadesát dva.133 Pokud zde nějaké informace postrádáte, můžete se ještě podívat
do sekce často kladených dotazů. Dále je tu uveden odkaz na muzejní portál
132
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E-muzeum (www.emuseum.go.kr), kde se nachází databáze sbírkových předmětů
ze sto čtyř korejských muzeí. Též je tu uveden odkaz na stránky NMK, které se
zabývají Ö Kjudžanggak ŭigwe 134 (http://uigwe.museum.go.kr). Spuštěny byly
31. ledna 2012, tj. poté, co se do Koreje z Francouzské národní knihovny vrátilo
297 knih. Jako první bylo na stránkách zveřejněno třicet svazků, které představují
jedinou zachovanou kopií těchto královských protokolů. Do roku 2015 má NMK
v plánu postupně zpřístupnit všech 297 knih. Neméně užitečným odkazem je
odkaz na stránky http://modern-history.museum.go.kr, kde NMK od roku 2011
postupně online zpřístupnilo celkem 176 svazků úředních záznamů Muzea
korejského generálního guvernérství. Týkají se darů (6 svazků), výstav
(25 svazků), nákupů (20 svazků), objevů (21 svazků), designace (47 svazků) a
archeologických průzkumů (57 svazků). Do roku 2017 má NMK v plánu na
stránkách zveřejnit na šest set svazků.135 Užitečný je taktéž online terminologický
slovník, ve kterém si zájemce může dohledat vysvětlení ke sbírkovému předmětu,
pod jehož názvem se mu jako laikovi nemuselo nic vybavit. U každého abecedně
řazeného termínu je přepis do čínských znaků, překlad do angličtiny a vysvětlení
daného termínu. Jako ukázku uvádím domácí svatyni:
가묘
 한자명 : 家廟
 영문명 : household shrine, family shrine
집안에설치한사당.
조상의신주를모셔놓은집.136
V této záložce lze nalézt i informace ohledně darů a co je zapotřebí udělat,
pokud chcete muzeu nějaký artefakt věnovat. K některým věnovaným kolekcím
NMK vydalo i katalog.
Kromě vydávání katalogů se NMK věnuje i další publikační činnosti.
V šesté záložce si tak zájemci mohou stáhnout různé akademické časopisy
a sborníky, které muzeum pravidelně vydává. Ke 2. červenci 2014 tu je
134
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k dispozici Kogohakči (考古學誌; vydáván od roku 1989), Misul čarjo
(美術資料;

vydáván

od

roku

1960),

Tongwŏn

haksul

nonmunčip

(東垣學術論文集) a Pangmulgwan podžonkwahak (vydáván od roku 1999), jenž
se věnuje otázkám konzervování a restaurování kulturního dědictví. K dispozici je
i několik čísel anglicky psaného sborníku The International Journal of Korean Art
and Archaeology, který vychází jednou ročně, a který si klade za cíl oslovit
mezinárodní vědeckou komunitu prostřednictvím odborných výzkumů a studií
v oblasti korejského umění, archeologie a architektury. První číslo vyšlo roku
2007 a otištěno v něm bylo celkem šest článků, čtyři z Koreje a dva z Japonska.
V roce 2011 došlo ke zkrácení názvu na dnešní Journal of Korean Art and
Archaeology. V angličtině je také čtvrtletník National Museum of Korea, který
NMK začalo vydávat v roce 2005 poté, co muzeum přesídlilo do Jongsanu. Každý
měsíc vychází i Museum News, což je v podstatě anglická varianta korejských
Muzejních novin (Pangmulgwan sinmun), s jejichž vydáváním začalo NMK pod
názvem Pangmulgwan njuusŭ v červenci 1970. Různé další informace poskytuje
NMK prostřednictvím webzinu Muzine (http://www.muzine.go.kr/).
Poslední dvě záložky, představení muzea a poskytování informací, jsou
z hlediska edukace nepodstatná, takže se jim zde nebudu věnovat.
Kromě výše popsaných internetových stránek je v kontaktu s veřejností
i prostřednictvím sociálních sítí, kde kromě jiného také propaguje své edukační
aktivity. NMK tak lze nalézt na facebooku, twitteru a youtube 137 , kde jsou
představeny nejvýznamnější exponáty, videa z fotek pořízených během některých
edukačních programů či povídání o výstavách.NMK si založilo též dva blogy;
jeden na portále Naver (http://blog.naver.com/100museum), druhý na Daum
(http://blog.daum.net/museumlove).
Muzeum nabízí zájemcům také různé výukové aplikace. V roce 2011
vybralo NMK ze svých sbírek sto předmětů a vyvinulo svou první iPad aplikaci
nazvanou „100 mistrovských děl Národního muzea Koreje“. Má podobu e-knihy
a díla jsou v ní srovnána v takovém pořadí, v jakém by je viděl návštěvník muzea,
pokud by procházel stálou expozicí. Nejstarší z vybraných artefaktů pocházejí
z paleolitu, nejmladší z počátku 20. století. Našli bychom mezi nimi například
137
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www.youtube.com/user/koreanmuseum.
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hřebenovou keramiku, seladon z království Korjŏ či sošku zamyšleného
bódhisattvy.

Popisky

jednotlivých

exponátů

jsou

jak

v korejštině,

tak

v angličtině. 138 Další aplikací je např. „Muzejní park v mých dlaních“. Nabízí
různá videa, propagační materiály či textové informace o dvaceti vybraných
exponátech, které muzeum prezentovalo během summitu G20 v roce 2010.
Aplikace existuje i v anglické verzi.139
Dále NMK nabízí službu „Museum View“, kdy uživatelé mohou
prostřednictvím vysoce kvalitního panoramatického videa virtuálně shlédnout
stálou

expozici.

Služba

je

přístupná

z internetového

portálu

Naver

(http://museum.naver.com/museums/nmk.nhn).

5.5 Výstavní činnost
Na tomto místě uvádím několik informací o vybraných výstavních
projektech. Největší pozornost je věnována především výstavám o starověkých
světových civilizacích, kterými se muzeum snaží představit svým návštěvníkům
země a kultury, jejichž artefakty nemá ve svých sbírkových fondech.
5.5.1 Výstavy exponátů ze zahraničních sbírek
NMK začalo pořádat výstavy, jejichž exponáty pocházely ze sbírek
zahraničních muzeí, přibližně před třiceti lety. Roku 1982 například uspořádalo
výstavu „Zlatá kultura Inků: národní poklady Peru“. Rok na to lákalo muzeum
návštěvníky na výstavu „Římská krajina v rytinách: italské mědirytiny ze 17. až
19. století“. Během devadesátých let tato výstavní činnost poklesla. Důvodem
byla snaha o lepší poznání vlastní historie a kultury. Výstavy se tak zaměřovaly
spíše na korejské umění a nálezy z archeologických vykopávek vedených pod
taktovkou NMK. Přesto se několik výstav sestávajících ze zápůjček ze zahraničí
konalo. Příkladem může být „Skytské zlato ze sbírek ruské Ermitáže“ (1991),
„Unikátní díla čínské kultury Luoyang“ (1998), „Unikátní díla francouzské
keramiky“ (2000) a „Unikátní díla japonského výtvarného umění“ (2002).
Počátkem nového tisíciletí narůstal počet příležitostí k pořádání mezinárodních
výstav. NMK však v tu dobu nemělo dostatečné výstavní prostory. To se po
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přestěhování v roce 2005 do Jongsanu změnilo. Nyní si už NMK mohlo pořádání
mezinárodních výstav dovolit.140
Novou éru odstartovala výstava „Louvre“ (24. 10. 2006 - 18. 3. 2007,
počet návštěvníků: 523 482), na níž mohli návštěvníci spatřit malby ze
stejnojmenného

muzea.

Obrazy

pocházely

z období

renesance

až

po

impresionismus. Výstava byla cílena na studenty a kancelářské pracovníky
(dvacátníci, třicátníci) s malým zájmem o korejské umění a/nebo NMK. Měla je
motivovat k tomu, aby po jejím zhlédnutí zamířili i do stálé expozice. Tento
záměr se skutečně podařil. Počet návštěvníků trvalé expozice se během konání
této speciální výstavy výrazně zvýšil. NMK se proto pustilo do pořádání série
výstav zvané „Světové civilizace“. Jak již název napovídá, smyslem výstav je
představit významné starobylé civilizace světa. 141 Následující řádky ukazují,
o jaké země mají Korejci zájem.
První výstavou projektu se stala „Sláva Persie“ (22. 4. - 31. 8. 2008, počet
návštěvníků: 274 728). Představeny byly 204 exponáty, které pocházely
z Íránského národního muzea a čtyř dalších íránských muzeí, a které představily
perské umění od raných hrnčířských výrobků po kovová díla ze sásánovské říše,
jež existovala v letech 224-651. Mezi exponáty bylo i deset replik historických
objektů (persepolské sloupy, glazované cihlové panely se lvím motivem ze Sús).
Autoři výstavy se též snažili poukázat na kulturní výměnu mezi Persií
a královstvím Silla. Proto návštěvníci mohli spatřit i osmnáct předmětů
nalezených v Kjŏngdžu v sillských hrobkách. Během konání výstavy probíhaly
různé doprovodné akce jako festival jídla, herecká vystoupení a filmový festival.
Poté putovala výstava do Národního muzea v Tägu, které bylo poslední zastávkou
této výstavy, jež během sedmi let navštívila celkem devatenáct zemí.142
Následovala výstava „Egypt, velká civilizace: faraoni a mumie” (27. 4. 30. 8. 2009, počet návštěvníků: 448 208), která byla tvořena 231 předměty
z Uměleckohistorického muzea ve Vídni. Na výstavu byl navázán další
doprovodný program v podobě přednášek a promítání rodinných filmů
s egyptskou tématikou zdarma (Mumie, Caesar a Kleopatra, Princ Egyptský).
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O sobotách se pořádaly koncerty, přičemž jedním z nich byl např. „Kleopatřin
gala koncert“.143
Třetí výstavou série byla výstava nazvaná „Velký mýtus a záhada
peruánské civilizace: Inkové“ (11. 12. 2009 - 28. 5. 2010). Návštěvníci mohli
spatřit 351 exponátů pocházejících ze sbírek devíti peruánských muzeí (Museo
Nacional De Arqueología, Antropología e Historia de Perú, Museo Rafael Larco
Herrera ad.), jejichž prostřednictvím chtělo NMK představit starověkou andskou
civilizaci až do pádu incké říše v roce 1533. K vidění tak byly různé zlaté
předměty z pyramid Pána Sipánu, artefakty nalezené při vykopávkách v Machu
Picchu, mumie a staré tkaniny. Výstava sestávala ze tří částí. První se věnovala
mýtům a legendám starověké andské civilizace kolem roku 3000 př. n. l. Ukázány
byly třeba památky chavínské kultury (900 - 200 př. n. l.). Druhá část představila
vývoj andské civilizace. Vystaveny zde byly zlaté památky pána Sipánu, andské
mumie a předměty z říše Chimú, která bojovala o moc s Inky, kteří Chimú
nakonec dobyli a začlenili do své říše. Poslední část pojednala o vrcholném
období incké říše. Představena byla sociální struktura, náboženství, vládní systém,
Machu Picchu a hlavní město Cusco.144
Čtvrtá výstava, „Bohové, hrdinové a smrtelníci: umění a život ve
starověkém Řecku“ (1. 5. - 29. 8. 2010),

145

představila návštěvníkům

136 exponátů ze sbírek Britského muzea. Výstava byla rozdělena na čtyři části.
První z nich se věnovala řeckým bohům a bájím. Zmíněni tu byli Zeus, Hera,
Herakles, Medusa ad. Ve druhé části byly vystaveny sochy. Třetí část pojednávala
o Olympii a sportovcích. K vidění tu byl např. model zachycující Olympii v její
podobě kolem roku 100 před naším letopočtem v měřítku 1:200. Poslední část
představila život běžných občanů prostřednictvím maleb na vázách, soch, doplňků
a náhrobních reliéfů. 146 K výstavě byl připraven i doprovodný program, jehož
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součástí byla například soutěž v kreslení pro děti, které se účastnilo více jak čtyři
sta padesát dětí.147
V pořadí pátá výstava, „Civilizace Turecka: vládcové v Istanbulu“ (1. 5. 2. 9. 2012), nabídla návštěvníkům důležité turecké památky z Palácového muzea
Topkapi, Muzea anatolských civilizací, Istanbulských archeologických muzeí a
Muzea tureckého a islámského umění. Sestávala ze 184 exponátů a rozdělena byla
na čtyři části: starověké civilizace, řecko-římská civilizace, východořímská
civilizace a Osmanská říše. Nejzajímavějším exponátem první části byla destička
popsaná klínovým písmem z Muzea anatolských civilizací v Ankaře. Jednalo se
o závěť chetitského krále Chattušila I., v níž stojí, že „Slova krále jsou jako ocel;
nemohou být změněna, neuposlechnuta, ani přehlížena.“ Dále mohli návštěvníci
spatřit např. zlatý pohár pocházející z doby okolo 3000 př. n. l. a různé zlaté
výrobky z Tróje. V druhé části výstavy se nacházel spící Eros, který byl nalezen
na území dnešní turecké provincie Aydin, a který byl nejspíše původně umístěn na
nějakém náhrobním kameni. Dále tu byly instalovány sochy řeckých a římských
starověkých hrdinů, např. i hlava Alexandra Velikého. V třetí části věnující se
východořímské říši byla vystavena třeba mramorová hlava Konstantina Velikého,
který si za své sídlo zvolil Konstantinopol. Poslední a zřejmě nejzajímavější část
výstavy pojednala o Osmanské říši skrze artefakty dávných sultánů jako zbraně,
oblečení, koberce apod. Poukázala na jejich moc i všední život. K vidění byly
např. iznické kachličky, turbany, korán sultána Mehmeda II, opasek z hrobky
sultána Selima II, šavle Sulejmena I., šachové figurky, stříbrné příbory či kávová
souprava.

148

Navíc v návaznosti na výstavu mohli zájemci v divadle Jong

shlédnout muzikál Don Quijote a turecká expedice.149
Šestá výstava, „Mayové 2012“ (4. 9. - 28. 10. 2012), byla uspořádána při
příležitosti 50. výročí od navázání korejsko-mexických a korejsko-guatemalských
diplomatických vztahů. Jak již název napovídá, výstava se zaměřila na mayskou
civilizaci a představila na 200 exponátů ze sbírek mexického muzea Museo
Palacio Canton a guatemalského muzea Museo de Arqueologica y Etnologia.
První část výstavy, Mayové v Mexiku, se zaměřila na předměty nalezené na
Yucatanském poloostrově, které souvisely s mayskou kosmologií a mytologií,
147
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mayským králem, jenž byl považován za Božího prostředníka na zemi,
s mayským kalendářem a s věštěním. Druhá část, Mayové v Guatemale,
pojednávala o životě a umění Mayů od počátku jejich civilizace až do jejího konce.
Návštěvníci se tak např. mohli dozvědět něco více o jejich písemném systému.150
Dále už jen pár slov k několika dalším výstavám. Tak například v termínu
2. 7. - 20. 10. 2013 pořádalo NMK výstavu „Umění islámské civilizace z Alsabahovi sbírky, Kuvajt“, která představila islámské umění jak chronologicky od
8. do 18. století, tak tematicky (arabská kaligrafie, geometrie, arabesky, šperky).
Exponáty pocházely ze sbírky šejka Nasser Sabah al-Ahmed al-Sabaha, která byla
roku 1983 postoupena jako dlouhodobá zápůjčka Národnímu muzeu Kuvajtu.151
Po ní následovala výstava „Řeka Kongo - umění střední Afriky“ (22. 10. 2013 19. 1. 2014), která představila návštěvníkům 71 masek a plastik zapůjčených
z pařížského Muzea na nábřeží Branly (Musée du Quai Branly), jehož sbírky se
zaměřují na umění z Asie, Afriky, Oceánie a severní i jižní Ameriky. Umění
kmenů ze střední Afriky bylo přiblíženo především prostřednictvím obličejových
masek ve tvaru srdce, plastik zobrazujících ženy a plastik, ve kterých se zračí úcta
k předkům. 152 Zatím poslední výstavou byla výstava „Starověká civilizace ve
Vietnamu, brzké ráno u Rudé řeky“ (29. 4. - 29. 6. 2014), jež se zaměřila na dobu
bronzovou na území dnešního Vietnamu, která byla návštěvníkům představena
prostřednictvím exponátů pocházejících z Vietnamského národního historického
muzea.153
Kromě výše zmiňovaných krátkodobých speciálních výstav pořádá NMK
i dlouhodobé výstavy trvající jeden až dva roky. Ty jsou rovněž doprovázeny
různými přednáškami, koncerty a představeními či akcemi, během kterých mohou
návštěvníci ochutnat tradiční jídlo dané země apod. Jako příklad bych tu uvedla
výstavu o indonéském a japonském umění (2005), vietnamském umění (2008)
a uzbeckém umění, která se konala pod názvem „Křižovatka kultur: starověká
150
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kultura Uzbekistánu“ (podzim 2009 - podzim 2010) a která prostřednictvím
150 exponátů představila historii a kulturu této země od pravěku po 8. století.
Replika jedné nástěnné malby z Afrasiabu znázorňovala Korejce, z čehož se dá
usuzovat, že kontakty mezi Koreou a lidmi ve Střední Asii sahají i poměrně
daleko do minulosti.154
Dále NMK pravidelně organizuje tematické výstavy. Zajímavá byla
například výstava nazvaná „Hedvábná stezka a Tun-chuang“ (18. 12. 2010 - 3. 4.
2011), ve které muzeum návštěvníkům nabídlo dvě sta exponátů spojených
s hedvábnou stezkou, které si vypůjčilo z různých světových muzeí. Vůbec
poprvé byl na této výstavě k vidění cestopis Putování do Indie (往五天竺國傳,
Wangočchŏnčchukkukčŏn), který sepsal sillský mnich Hječcho (慧超, 704-787)
po své cestě po Indii.155
Mimoto se NMK zajímá i o korejské památky roztroušené po zahraničních
muzeích a galeriích. Příkladem takového zájmu může být výstava „Sbírky
korejského umění ve Spojených státech“ (5. 6. - 5. 8. 2012), na které svým
návštěvníkům představilo nejvýznamnější původem korejská díla ze sbírek devíti
amerických muzeí. Návštěvníci se měli možnost dozvědět o způsobu, jakým tato
muzea dané umění získala, a o roli korejských galerií v muzeích různě po světě.
Mezi exponáty pak mohli zhlédnout například malby z království Korjŏ,
seladonovou „švestkovou vázu“ či pouzdro na sútry vykládané perletí.156

5.5.2 Výstavy pořádané NMK v zahraničí
V průběhu uplynulých šedesáti let zorganizovalo NMK v cizině kolem sto
dvaceti výstav. Z nich úplně první byla výstava nazvaná „Unikátní díla korejského
umění“, která objela v letech 1957-1959 osm amerických velkoměst. Jejím cílem
bylo představit Koreu jako zemi s dlouhou historií a nádhernou kulturou.
Návštěvníkům nabídla celkem 197 exponátů z různých období. Pro velký úspěch
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se výstava roku 1961 otevřela i v Evropě, kde během dvou let navštívila Velkou
Británii, Francii, Nizozemí, Rakousko a Německo.
Zatím největší výstavou pořádanou v zahraničí byla výstava „5000 let
korejského umění“, která objela Japonsko, USA a Evropu v 70. a 80. letech. NMK
na příkladu 348 exponátů představilo korejské umění od pravěku po království
Čosŏn.
V 70. letech, po obnovení diplomatických vztahů mezi Koreou
a Japonskem, začíná aktivní spolupráce NMK a Tokijského národního muzea.
Společně například roku 1983 uspořádaly výstavu „Starověké korejské umění:
kvintesence tisícileté Silly“. Dva roky na to, v roce 1985 zorganizovaly další
výstavu pod názvem „Vyslanci z Koreje: dvousetletá japonsko-korejská kulturní
výměna v předmoderní době“.
Pořádání letních olympijských her v Soulu roku 1988 zvýšilo povědomí
o Koreji ve světě. Hry se staly novým impulsem pro pořádání dalších
zahraničních výstav.

V 90. letech se výměna se zahraničními

muzei

diverzifikovala. Nejednalo se už jen o výstavy, ale docházelo také k výměně
profesionálů a s tím spojených odborných znalostí. Zároveň se NMK začala
účastnit i mezinárodních konferencí a seminářů. Co se týče výstav, tak se upustilo
od plánování rozsáhlých výstav a pozornost se zaměřila na středně velké výstavy
věnované specifickým tématům. Jako příklad lze uvést výstavy „Civilizace
království Kaja“ (1992) a „Krása keramiky Korjŏ“ (1992), které se uskutečnily
v Japonsku. V USA se konala např. výstava „Korejské umění v 18. století“ (19931994), v Německu a Švýcarsku „Korea, starověká království“ (1999-2000)
a v Austrálii

„Země,

duch,

oheň:

korejská

mistrovská

díla

království

Čosŏn“ (2000). Zároveň s tím se také zvýšilo úsilí o tvorbu doprovodných
výstavních katalogů.157
S pořádáním výstav muzeum úspěšně pokračuje i v novém tisíciletí.
Například jen červnu roku 2010 otevřelo NMK v zahraničí tři výstavy. Jednalo se
o výstavu „Vítr v borovicích: 5000 let korejského umění“ v ruské Ermitáži,
výstavu fotografií „Korejské paláce“ v mongolském národním muzeu a „Cesta do
Asie“, která se konala v bruselském Centru výtvarného umění v Bruselu
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(BOZAR), kde kromě korejských památek byly k vidění i památky z dalších
čtrnácti asijských zemí.158

5.5.3 Výstavy pořádané při příležitosti významné události
NMK také organizuje speciální výstavy na připomínku různých pro Koreu
důležitých výročí či významných událostí. Na ukázku tu v krátkosti zmíním tři
z nich.
V srpnu 2008, při příležitosti 63. výročí osvobození od japonské nadvlády
a 60. výročí vzniku Korejské republiky, pořádalo NMK speciální výstavu
o korejské vlajce nazvanou „Tägŭkgi: symbol Koreje“. Návštěvníci tak měli
možnost prohlédnout si přibližně sto vlajek, mezi nimiž se nacházela i nejstarší
dochovaná vlajka v zemi, vlajky používané státními úřady a různé související
předměty jako střešní tašky, bronzová zrcadla aj., na nichž byl motiv vlajky
vyobrazen. K vidění byly i dvě vlajky od Ellen Noble McKaskle, vnučky
amerického pastora Williama Arthura Noblea, jenž v Koreji pobýval v letech
1892 až 1934. Takto staré vlajky jsou typické tím, že se svým vzhledem liší od té
současné, např. jiným rozmístěním trigramů.159
Dalším významným výročím bylo uplynutí sta let od otevření prvního
korejského muzea. K jeho oslavě připravilo NMK speciální výstavu nazvanou
„Korejské muzeum, 100 let ve vzpomínkách“, která byla rozdělena na dvě části.
První nastínila historii korejských muzeí, druhá představila některé z méně
známých památek. Návštěvníci si mohli prohlédnout čtyřicet národních pokladů,
patnáct pokladů a okolo sto padesáti exponátů z jak korejských (NMK, Galerie
Kansong, Národní galerie moderního umění), tak i zahraničních institucí
(americké Muzeum umění okresu Los Angeles a Muzeum výtvarných umění
v USA, japonská Okurova kulturní nadace a Ústřední knihovna univerzity
Tenri).160 Kromě ní otevřelo ještě výstavu „Výjevy z hostin a banketů království
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Čosŏn“, na které návštěvníkům nabídlo obrazy hostin a banketů, královské
protokoly dynastie I či různé náčiní a předměty používané během oslav.161
Významnou událostí byl též návrat dvou set devadesáti sedmi svazků
královských protokolů dynastie I (korejsky ŭigwe), které v roce 1866 odvezli
francouzští vojáci z archivu Ö Kjudžanggak na ostrově Kanghwado a které se po
dlouhých jednáních podařilo formou zápůjčky dostat z Francie zpět do Koreje.
Ani ne dva měsíce poté, co koncem května dorazila poslední zásilka, otevřelo
NMK tematickou výstavu „Návrat Ö Kjudžanggak ŭigwe z Francie: Záznamy
státních obřadů království Čosŏn“ (19. 7. - 18. 9. 2011, přes 200 000
návštěvníků 162 ). Byla rozdělena do pěti sekcí, přičemž každá pojednávala
o nějakém konkrétním aspektu těchto protokolů. První představila koncepci
a kompozici ŭigwe. Návštěvníci se dozvěděli nejen o procesu kompilace, ale též
i o budování depozitáře Ö Kjudžanggak. Druhá sekce, „Královská pravomoc
a vláda“, se zaměřila na ŭigwe, které umožňují vhled do filozofie, jež
legitimizovala čosŏnské panovníky a vládní systém. Připomenuty byly mj.
i obřady prováděné v královské konfuciánské svatyni Čongmjo (宗廟) a svatyni
božstev půdy a obilí Sadžiktan (社稷). V třetí sekci nazvané „Významné státní
události“ byli návštěvníci seznámeni např. s královskými svatbami a udělováním
čestných titulů. Čtvrtá sekce pojednala o královských pohřbech a poslední část
představila ŭigwe zabývající se obřady ve svatyni Čongmjo, výběrem posmrtných
jmen králů a královen, obrazy zesnulých vladařů a výrobou královské pečetě. Na
úplný závěr byl návštěvník seznámen s osudy ŭigwe od jejich odvezení do Francie
po jejich návrat do Koreje.163

5.6 Kulturní programy
Kromě vyloženě vzdělávacích programů pořádá NMK také různé kulturně
zaměřené programy, které se většinou vážou k nějaké speciální události. Níže
uvádím některé z těch nejvýznamnějších.
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Za pomoci Korejské muzejní asociace pořádá NMK každoročně při
příležitosti Mezinárodního dne muzeí, jenž připadá na 18. květen, tzv. muzejní
týden. Poprvé se tato akce, jejímž cílem je propagovat roli muzeí ve společnosti
a povzbudit jejich návštěvnost, konala v roce 2010. V roce 2011 NMK zařadilo
mezi nejrůznější akce např. druhý ročník Muzejní fotografické soutěže, kdy
z 2 076 příspěvků udělilo dvaceti třem fotografiím cenu a následně je v prostorách
muzea i na muzejních internetových stránkách vystavilo. Kromě toho se během
onoho týdne v NMK konal knižní veletrh, koncerty, muzejní obchody nabízely
různé slevy apod. Rovněž během něj proběhlo 14. generální shromáždění
korejských muzejních odborníků, na kterém bylo uděleno i několik různých
cen.164
Každoročně organizuje též různé akce pro děti na Den dětí, který v Koreji
připadá na 5. květen. Například v roce 2009 NMK lákalo malé návštěvníky na
představení s klauny a na ukázku alpského jódlování. 165 Roku 2011 muzeum
zorganizovalo rovnou celý Dětský týden, během kterého se odehrálo několik
divadelních vystoupení a koncertů a proběhl 36. ročník Dětské umělecké soutěže
o kulturním dědictví, jehož se zúčastnilo na tisíc dětí.166
Každý rok rovněž muzeum pořádá různé kulturní akce na svátek Čchusŏk,
který patří k největším korejským svátkům. Slaví se patnáctého dne osmého
lunárního měsíce, tedy v době, kdy se sklízí úroda. Například v roce 2010 ve
spolupráci s Kulturní nadací Národního muzea mohlo NMK návštěvníkům
nabídnout mimo jiné hudební vystoupení samullori, což je hra na čtyři bicí
nástroje (čangko - buben ve tvaru přesýpacích hodin, puk - mělký, oboustranný
sudovitý buben, kkwängkwari - malý mosazný gong, čing - větší mosazný
gong).167
Muzeum pořádá také akce pro své muzejní dobrovolníky a dárce.
Například v prosinci 2010 zorganizovalo Den dobrovolníků, během kterého
udělilo nejaktivnějším z nich pamětní destičky a ceny. 168 Pro dárce zase např.
v březnu 2009 pořádalo ve spolupráci se Spolkem Národního muzea Koreje
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v Galerii darů „Noc s našimi dárci“. Jejím prostřednictvím chtělo NMK vyjádřit
svou vděčnost všem, kteří muzeu přispěli nějakým darem169, a zároveň upozornit
na důležitost takovéto podpory.
A samozřejmě nabízí bohatý kulturní program i o různých výročích
spojených s důležitými mezníky v historii ať už samotného Národního muzea
nebo korejských muzeí vůbec. V roce 2009, kdy se slavilo stoleté výročí od
otevření prvního korejského muzea, se s akcemi doslova roztrhl pytel. Proběhly
například dvě mezinárodní konference: 22. května o výstavbě muzejního
komplexu v Jongsanu a 3. listopadu za účasti ředitelů a zástupců významných
zahraničních muzeí a organizací (např. Ermitáž, Tokijské národní muzeum,
Národní muzeum Číny, ICOM) o roli muzeí v 21. století.170 Také byly otevřeny
dvě výstavy: speciální výstava nazvaná „Korejské muzeum, 100 let ve
vzpomínkách“ a tematická výstava „Láska ke kulturnímu dědictví skrze dary“.171
Dále v NMK proběhl například koncert Soulské filharmonie nebo módní
přehlídka, na které byly představeny šaty s tradičními motivy od korejských
módních návrhářů.172
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Závěr
Záměrem této práce bylo představit vývoj korejského muzejnictví od
úplných počátků až do dnešních dní, přičemž kromě pouhého představení
jednotlivých muzeí bylo cílem také nastínění problematiky muzejní edukace.
Po první a druhé kapitole, ve kterých byl popsán vznik prvních muzeí
spadající do začátku 20. století a muzejní boom v jeho druhé polovině, byla
v krátkosti zmíněna i některá legislativní opatření, která s muzei a jejich činností
bezprostředně souvisí.
Následující kapitola se již věnovala muzejní edukaci, jejíž počátky spadaly
do doby, kdy byla Korea součástí japonské říše, a muzea spravovali Japonci, kteří
je využívali jako jeden z nástrojů prosazování své koloniální politiky. Po
osvobození Koreje a převzetí muzeí Korejci se objevují první pokusy
o vzdělávání prostřednictvím přednášek, ale rozvoj jakýchkoliv dalších aktivit je
přerušen v důsledku korejské války. Během ní hrozilo, že většina sbírek
Národního muzea bude odvezena do KLDR, k čemuž však nakonec nedošlo. Po
uzavření příměří se tak muzea mohla zase pustit do práce. V případě Národního
muzea však byla tato práce provázena neustálým stěhováním z místa na místo.
V edukační

činnosti

tak

začalo

být

aktivnější

až

v roce

1977,

kdy

nabídlo přednášky určené pro veřejnost, ale naplno se do vzdělávacích aktivit
pustilo až v osmdesátých letech. V té době totiž v Koreji panovaly živé diskuze
ohledně většího využití muzeí coby doplňku v oblasti vzdělání ke školní výuce.
V následujícím desetiletí začala vznikat první muzea zaměřená výhradně na
dětské návštěvníky. Rostla také potřeba vysokoškolsky vzdělaných muzejních
pracovníků, kteří by se (nejen) edukaci věnovali. Na tuto poptávku reagovaly
některé univerzity otevřením speciálních programů.
Poslední část práce představila muzejní edukaci konkrétněji a to na
příkladu Národního muzea Koreje, kde byla pozornost věnována období od roku
2005 po dnešek. Uvedeny byly například některé programy pro skupiny, které se
stále více dostávají do popředí zájmu. Jedná se o staré lidi a o přistěhovalce
z jiných asijských zemí, kteří v Koreji zakládají rodiny. Kromě edukačních
programů byly zmíněny také některé výstavy a kulturní programy.
Je zřejmé, že téma „Vznik muzeí v Koreji a jejich vzdělávací role“ je
značně rozsáhlé. Tato práce je jen nástinem několika různých témat, přičemž
75

každé z nich by si určitě zasloužilo samostatné a mnohem hlubší zpracování.
Vzhledem k neexistenci jakékoliv odborné práce o korejských muzeích v češtině
mi však přišlo dobré dotknout se byť i jen letmo vícero témat, než se hlouběji
zaměřit jen na jednu konkrétní oblast. Podrobnější výzkum jednoho úžeji
zaměřeného tématu by také vyžadoval odborné muzeologické vzdělání, kterého se
mi momentálně nedostává.
Při psaní práce jsem jako obzvláště velký problém vnímala absenci
relevantních informací o muzejních vzdělávacích programech v NMK. Pátá
kapitola je tak z velké části postavena na informacích poskytnutých samotným
muzeem. Tyto informace však postrádají potřebnou objektivitu, což se mohlo do
práce také promítnout. U části pojednávající o muzejních počátcích zase chybí
pohled z japonské strany, protože na čerpání z japonských pramenů nejsem
dostatečně jazykově vybavena. Některé části této práce tak mohou být i přes
snahu o objektivitu ovlivněny korejským nacionalistickým protijaponským
viděním.
Přes uvedené nedostatky věřím, že by tato práce mohla být užitečným
základem pro další zkoumání v oblasti problematiky muzeí v Korejské republice.
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