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Tisková zpráva z Diskusního fóra Neprofesionální umění 
pořádaném Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) dne 16. 6. 2012.

Diskusní fórum mezi umělci a úředníky vyvolalo odezvu veřejnosti
V sobotu 16. 6. 2012 se konalo v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty AMU Diskusní fórum Neprofesionální umění v ČR, které uspořádal NIPOS ve volné návaznosti na loňské fórum o uměleckém vzdělávání. Pozvání přijalo několik desítek odborníků na amatérské umění, zástupci MK ČR, NIPOS, celostátních občanských sdružení, pedagogů, novinářů, zástupců krajských úřadů i laické veřejnosti. 
Cílem fóra bylo upozornit veřejnost na význam neprofesionálních aktivit v ČR, na jejich šíři 
a provázanost s lidským životem a na nutnost jejich veřejné podpory v situaci, kdy hrozí její zásadní omezení. K tomuto účelu vzniklo i Memorandum o podpoře neprofesionálního umění, které je možné podepsat do poloviny září na webových stránkách NIPOS. 
Fórum zahájila ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská příspěvkem o současném stavu a formě veřejné podpory neprofesionálního umění, navázala na ní Zuzana Malcová, ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR, která shrnula okruhy a akce podporované ministerstvem, vstupní blok potom zakončila vedoucí útvaru ARTAMA Pavlína Čermáková, jež shrnula vývoj postupových přehlídek neprofesionálů od jejich vzniku až po současný stav. Následovaly příklady dobré praxe uvedené příspěvkem pedagoga Marka Valáška o dopadu uměleckých aktivit na společnost. 
Odborná diskuse a předsednictvo fóra se shodli na tom, že podpora neprofesionálního umění je nutným předpokladem kvalitního života člověka každého věku. Memorandum na podporu uměleckého vzdělávání se proto rozhodli předat na podzim tohoto roku krajským zastupitelstvům i oběma komorám Parlamentu České republiky. Hlavním krokem prezentace neprofesionálního umění směrem k široké veřejnosti by měl být Týden neprofesionálního umění, jež je plánován pod gescí NIPOS na rok 2013 a má své modelové předchůdce v Belgii a dalších státech Evropské unie. Zároveň byl deklarován veřejný zájem na zachování systému postupových přehlídek amatérského umění, poukázáno na jeho nezastupitelnost a nutnost veřejné podpory na všech stupních státní správy. Setkání se shodlo na podpoře vzniku nové komunikační platformy pro neprofesionální umění obecně, která by se stala partnerem NIPOS. 


