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PREDSLOV 

„Artists are generally not known for their marketing skills. They are creative 

people who look for innovative ideas rather than the ways of taking out art to 

masses. But in today’s competitive art world, artists can financially survive 

only by actively promoting their artworks.“  

Anna Carton 

obchodná konzultantka a dizajnérka, 2020 

Rok 2020 so sebou priniesol množstvo výziev, ktoré zasiahli azda každého z nás, od detí 

v predškolskom veku až po lídrov krajín a svetových mocností, či v širšom zmysle 

ekonomické a hospodárske spoločenstvá. Tento rok nesporne predstavoval zlomový okamih 

pre množstvo odvetví. Hoci digitálne technológie sú k dispozícii už celé desaťročia, stále 

existuje pomerne veľké množstvo subjektov, ktoré ich benefity a potenciál doposiaľ 

nevyužívali vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu. Práve v dôsledku globálnej pandémie 

COVID-19 bol však do pomyselného mora digitálnych technológií hodený v podstate každý 

jeden z nás. Samozrejme, pre niekoho išlo len o akýsi bežný tréning digitálnych zručností 

a zužitkovanie doterajších znalostí a skúseností, pre iného predstavuje dnešná situácia boj      

o záchranu vlastného živobytia. Práve do tohto pomyselného boja sa pustili aj reprezentanti 

sveta umenia ako sociálne prístupného spôsobu reflexie umelcovej duše, jeho prežívania        

a celkového vzťahu k životu, k okoliu a jeho hodnotám. Umenie poníma rozsiahlu paletu 

foriem a možností vyjadrenia, ktoré sú v súčasnosti už platne rozšírené aj o možnosti 

počítačovej produkcie, pričom donedávna nemohlo byť nič, čo bolo vytvorené pomocou 

stroja, pokladané za umenie (Kleiner, 2019). 

Aktuálna situácia dokázala a stále dokáže spojiť aj veci na prvý pohľad nespojiteľné, keď sa 

hodnoty a prvky tradičnej, vysokej kultúry prelínajú so svetom moderných digitálnych 

technológií ako výstupom a prvkom prezentácie modernej kultúry a jej fragmentov. Galéria 

predstavuje priestor fyzického stretnutia diela, abstrakcie jeho autora a samotného príjemcu. 

Avšak čo sa stane, keď sa svet obráti naruby a začnú platiť nové pravidlá? Pravidlá digitálnej 

doby podporujúcej „prežitie“ spoločnosti a princípy udržateľnosti a tiež rozvoja jej 

morálnych, duchovných, emocionálnych, spirituálnych či estetických hodnôt určili významné 

budúce smerovanie obsahu a spôsobu prezentácie, a teda aj percepcie umenia a umeleckých 
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artefaktov. Vďaka digitálnym technológiám sa môže stať návšteva galérie, múzea či divadla 

značne sociálne distančnou aktivitou, ale s významným interaktívnym charakterom. 

Pandémia COVID-19 (hovorovo označovaná aj ako „koronakríza“) patrí nesporne k naj-

väčším výzvam ľudstva od poslednej globálnej pandémie podobných rozmerov (španielska 

chrípka v roku 1918), a to nielen z epidemiologickej a medicínskej perspektívy, ale rovnako 

aj z hľadiska hospodárskych, ekonomických či sociálnych dopadov. 

Doteraz primárne prezenčné a fyzické formy (nielen) umenia a jeho prezentácie si museli       

v záujme o zachovanie inštitúcií či „prežitie“ samotných autorov nájsť svoju vlastnú cestu 

k digitálnemu prostrediu a vytvoriť si v ňom stále a významné miesto. Tu sa do popredia 

dostávajú práve možnosti digitálneho marketingu, neustále sa rozvíjajúceho sveta digitálnych 

technologických inovácií stavajúcich na základoch „tradičného“ marketingu, podčiarkujúc 

interdisciplinárny charakter samotného odvetvia (marketing totiž považujeme za vedu 

spájajúcu poznatky z viacerých odborov, od mediálnych a komunikačných štúdií, 

informačných technológií, manažmentu, ekonómie, psychológie, sociológie, kulturológie       

a vizuálnej a umeleckej komunikácie až po lingvistiku, právo a filozofiu).  

Snahou o vyjadrenie princípu interdisciplinarity je i predkladaná monografia, ktorá si kladie 

za cieľ podať čitateľovi obraz o doméne art marketingu ako takej, o jej vedeckom význame 

a súčasnom definovaní výskumných problémov, a v nadväznosti taktiež objasniť aktuálne 

možnosti využitia poznatkov z oblasti digitálnej marketingovej komunikácie vo sfére umenia 

a prezentácie umeleckých subjektov s akcentom na pandemickú situáciu v roku 2020. 

Monografia prináša aj kvalitatívnu analýzu dopadov pandémie na marketingovú komunikáciu 

vo svete umenia, vystavanú v rámci idiografickej výskumnej stratégie nesúcej prvky 

prípadovej štúdie so špecifickým zameraním na galérie ako kultúrne inštitúcie. V závere 

autori naznačujú potenciálne príležitosti a hrozby plynúce z obdobia pandémie pre kultúrne 

inštitúcie ako také a v nadväznosti na ne poukazujú na významnosť či nedostatočnosť 

digitálnej marketingovej komunikácie v procese (sociálnej) interakcie medzi svetom umenia  

a jeho publikom v kontexte dnešnej doby. Záverom prinášame odporúčania vyplývajúce 

z teoretického exkurzu do danej problematiky, ako aj z vlastných empirických zistení. 

Monografia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. 

APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie: recipročný transfer vedy, 

umenia a kreatívnych priemyslov. 
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1 ART MARKETING [teoretické východiská] 

V úvodnej kapitole bude naším cieľom objasniť vzťah medzi sférou umenia a marketingu, 

popísať vývoj domény art marketingu ako samostatnej vednej disciplíny, ako aj predmet jej 

vedeckého záujmu z viacerých perspektív. Rovnako vymedzíme i základné subjekty art 

marketingu a zmeny v ich správaní v dôsledku dynamizácie súčasného trhu umenia. Súčasne 

sa budeme snažiť identifikovať aktuálne problémy a otázky, ktoré si kladú teoretici i praktici 

v oblasti art marketingu.  

1.1 Definovanie sveta umenia, umenia a umelca 

Označovanie sveta umenia za odvetvie priemyslu vyústilo medzi teoretikmi do značnej 

diskusie, pričom niektorí autori veria, že nejde o nič viac než priemyselný produkt, zatiaľ čo 

iní sa na túto problematiku pozerajú zo semiotickej perspektívy, keď má byť umelecké dielo 

estetickým znakom, ktorý je kultúrne definovaný (Anderson, 1991; Barrere a Santagata, 1999; 

Parsons, 1987). Parsons sa domnieva, že význam v umení sa líši od významu vo vede alebo   

v morálke, a preto sa vyvíja rôznymi spôsobmi. Panofsky (1940) rozlišuje medzi praktickými 

predmetmi, ktoré nevyžadujú estetickú konzumáciu, a umeleckými dielami, ktoré si, naopak, 

estetickú konzumáciu vyžadujú. Oba typy výrobkov sú komunikačnými nosičmi a je ťažké 

presne určiť, kedy sa komunikačný nosič alebo úžitkový predmet stane umením. Honig 

(1998) definuje maľovanie ako prax reprezentácie, hotové artefakty ako vizuálne produkty     

a obrazy ako komodity. Umenie sa tak čoraz viac definuje ako lákavá komodita, ktorá vo svo-

jom pozorovateľovi vzbudzuje túžbu po vlastníctve. Baumol (1986) poznamenáva, že zbera-

teľ umenia hľadá predovšetkým estetické potešenie z nákupu, namiesto finančnej návratnosti 

svojej investície (in Fillis, 2004). V tejto súvislosti možno hovoriť o rozdelení záujemcov      

o umenie na zberateľov a investorov, pričom predpokladáme, že investor sa primárne zaujíma 

o návratnosť, resp. zúročenie svojich investícií do umenia.   

Umenie sa podľa Chartranda (1990) používalo na opísanie znázornenia základnej podstaty 

reality, prejavu potešenia alebo emócií a priameho intuitívneho videnia. Je pritom dôležité 

pochopiť spôsob, akým umelec využíva svoje tvorivé kompetencie na samotnú tvorbu, ako   

aj predaj svojho umenia. Chartrand (1984) v tomto kontexte rozlišuje medzi neziskovým        

a komerčným výtvarným umením, pričom uvažuje aj nad rolou amatérskeho umelca. Zároveň 

poznamenáva, že tieto tri typy tvorby spolu úzko súvisia. Dominujúcou organizačnou formou 

produkcie vo výtvarnom umení má byť podľa Fillisa (2004) individuálny profesionálny 
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umelec a nezisková spoločnosť, pričom komerčné umenie má uprednostňovať zisk pred pro-

fesionálnou dokonalosťou. 

Chartrand (1990) považuje umelca za rizikového podnikateľa, ktorý nie je ochotný 

prispôsobiť sa organizačnému mysleniu. Zároveň mu pripisuje i rolu vlastníka či manažéra 

menšieho podniku. Becker (1978) pri rozlišovaní medzi umelcom a remeselníkom, ktorý vy-

rába funkčné výrobky, hovorí, že remeslo pozostáva zo súboru vedomostí a zručností, ktoré sa 

dajú použiť na výrobu úžitkových predmetov. Organizačná forma remeselnej výroby je taká, 

v ktorej pracovník vykonáva svoju prácu pre niekoho iného, kto definuje, čo sa má urobiť      

a aký by mal byť výsledok. Umelci sa chcú naopak oslobodiť od požiadavky tvorenia 

spôsobom, keď uspokojujú potreby ostatných. Funkčnosť alebo utilitarizmus sa teda často 

uvádza ako hlavný rozdiel medzi remeslom a umením, hoci mnohé súčasné remeselné diela sa 

vystavujú a predávajú ako umenie. V súvislosti s rozvojom trhu umenia možno hovoriť o po-

nímaní umeleckého diela ako ekonomického tovaru, ktorého hodnotu stanovuje trh. 

Predávajúci a kupujúci umeleckých diel sú ľudia, ktorí sa snažia získať maximálny úžitok      

z toho, čo vlastnia (Grampp, 1989) (in Fillis, 2004).  

O možnosti uplatnenia marketingových princípov v oblasti kultúry ako prví diskutovali autori 

Kotler a Levy (1969) v článku „Broadening the Concept of Marketing“, vydanom v časopise 

Journal of Marketing, v ktorom rozšírili koncept marketingu na všetky typy organizácií, ako 

aj na služby, ľudí a nápady (myšlienky). 70. roky 20. storočia boli svedkom vývoja 

marketingových konceptov v sektoroch ako zdravotníctvo, priemysel služieb a neziskové 

organizácie (Colbert a St-James, 2014). Oblasť umenia rovnako nasledovala tento trend         

a koncept marketingu sa etabloval aj v umeleckom sektore. Poslanie organizácie či firmy sa 

tak stáva kľúčovým prvkom marketingovej komunikácie aj v kontexte art marketingu.  

Art marketing možno považovať za systematický proces vytvárania povedomia a vzbu-

dzovania záujmu o spoločnosť, produkt alebo službu zo sveta umenia, ktorý vedie k zaujatiu 

pozornosti kupujúcich a ich túžbe vlastniť určitý tovar alebo využívať určitú službu, ktoré 

daná spoločnosť ponúka. Cieľom art marketingovej komunikácie je propagovanie ponuky, 

resp. značiek, identifikácia nových perspektív (trhov a segmentov) a upevňovanie väzieb        

s existujúcimi zákazníkmi a partnermi, ako aj s cieľovým trhom (Davey, 2020).   

Napriek nesporným výhodám plynúcim z osvojenia si art marketingových princípov sa v pra-

xi stretávame s umelcami, ktorí význam art marketingu spochybňujú, pretože sa domnievajú, 
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že istým spôsobom znehodnocuje ich prácu. Ako píše Davey (2020), tvrdenie, že kreativita    

a kvalita nemôžu koexistovať s ekonomickým úspechom, je mýtus, ktorý v umeleckej 

komunite pretrváva. Takýto postoj následne znemožňuje mnohým umelcom, ktorí sú 

vlastníkmi malých firiem, vyniknúť, pretože sú limitovaní strachom alebo nejednoznačnosťou 

pri vykonávaní potrebných marketingových úloh. Téme tvorivosti ako predmetu vedeckého 

výskumu sa vo svojej publikačnej činnosti venuje Fichnová (2019), ktorá zdôrazňuje potrebu 

kreatívneho prístupu k marketingovej komunikácii. Výsledky jej výskumu majú ambíciu 

podporiť efektívnejšiu tímovú prácu (nielen) v reklamných agentúrach, ako aj prípravu a im-

plementáciu marketingovej komunikácie.  

V rámci tejto monografie sa budeme usilovať objasniť vzťah medzi svetom umenia a mar-

ketingu z pohľadu teoretického aj praktického, pričom sa zameriame najmä na aplikáciu 

princípov digitálneho marketingu a digitálnej marketingovej komunikácie v oblasti 

výtvarného umenia a galérií. Východiskom vlastného vedeckého skúmania je reflexia 

pandemickej situácie roku 2020 vo sfére digitálneho art marketingu.  

1.2 Konceptualizácia art marketingu 

V 80. rokoch 20. storočia došlo k výraznému zvýšeniu vplyvu marketingu na umelecký 

sektor, čo sa odzrkadlilo v množstve publikovaných literárnych zdrojov. Medzi prvými boli 

vydané príručky s názvom The Guide to Art Marketing (Diggle, 1984), Marketing the Arts 

(Mokwa, Dawson a Prieve, 1980) a Marketing the Arts! (Melillo, 1983). Kotler (1980, xv)     

v poslednej menovanej publikácii uvádza, že marketing sa stal „kritickým mechanizmom     

na budovanie, udržiavanie a uspokojovanie vzťahov medzi umeleckými organizáciami a ich 

cieľovou skupinou“, poukazujúc na problém prenosu marketingových konceptov priamo      

na umelecký sektor. Problém podľa neho spočíva v rozdieloch medzi komerčným tovarom     

a umeleckými výsledkami (tvorbou). Art marketing nevychádza z potrieb trhu, ale začína sa 

až po vytvorení umeleckého diela, resp. artefaktu. V tomto zmysle Mokwa, Nakamoto a Enis 

(1980, s. 15) tvrdia, že „...marketing nehovorí umelcovi, ako má vytvoriť umelecké dielo; 

úlohou marketingu je skôr zosúladiť tvorbu a interpretáciu umelcov s vhodným publikom“. 

Téme publika a jeho charakteristikám v kontexte art marketingu sa budeme venovať v nas-

ledujúcej kapitole.      

Ako uvádza Lee (2005), od 90. rokov 20. storočia zaznamenávame v art marketingu 

pozoruhodný vývoj. Spočiatku sa tento odbor zaoberal prevažne „marketingom ako súborom 
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techník“ (Lee 2005, s. 292). Inými slovami, taktika marketingu v komerčných sektoroch sa 

priamo uplatnila v umení s cieľom zvyšovania predaja. Neskôr, s rastúcim záujmom o nezis-

kové umelecké organizácie, dochádzalo k zvýrazneniu vplyvu na strane spotrebiteľa, resp. 

príjemcu umenia. Disciplína sa teda od počiatočného prispôsobovania marketingových 

nástrojov vyvinula k súčasnému rozvíjaniu nových smerov výskumu, ktoré ponímajú „umenie 

ako marketingový kontext“ (Butler, 2000, s. 345). Rentschler (2002) ďalej uvádza, že 

spočiatku prevažoval vo vzťahu umenia a marketingu utilitárny princíp, resp. funkčné 

využívanie marketingu pre oblasť umenia. Neskôr však dospel do princípu integrácie poslania 

umeleckých organizácií s marketingom. Fillis (2011) taktiež poznamenáva, že v oblasti art 

marketingu sa výskum vyvinul z aplikácie marketingu využívajúcej dlhoročné princípy v dis-

ciplínu, kde sa v súčasnosti používajú kritické a kreatívne prístupy na generovanie 

zmysluplnejšej a uplatniteľnejšej teórie marketingu umenia.  

Pozíciu art marketingu postupne upevňovalo aj vytváranie a šírenie vedomostí 

prostredníctvom vysokoškolských študijných programov, akademických konferencií a prí-

ručiek pre marketingovú prax (Lee, 2005). Marketingoví experti sa postupne začali zaoberať 

segmentáciou publika, pre ktoré vytvárali odlišné marketingové stratégie zacielenia. Výskum 

sa okrem iného zaoberal i motiváciou a správaním návštevníkov kultúrnych inštitúcií 

(Andreasen a Belk, 1980). Rozšírenie výskumu v oblasti art marketingu viedlo disciplínu   

„od marketingu ako funkčného nástroja k marketingu ako obchodnej filozofii a stratégii“ 

(Boorsma a Chiaravalloti, 2010, s. 298).  

Zatiaľ čo výskum v art marketingu prekvital, kontextová (resp. viacúrovňová) povaha tejto 

disciplíny viedla k nedostatku konsenzu o jej hraniciach a obsahu. Rozdrobenosť výskumných 

tém, resp. variácie jeho smerovania a predmetu štúdia tak vyplynuli z rozličných interpretácií 

pojmu art marketing.  
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O’Reilly a Kerrigan (2010, s. 1) „marketing umenia, marketing v umení, 
marketing prostredníctvom umenia, 
marketing z umenia, marketing ako umenie“ 

Bradshaw (2010, s. 8) „konzumácia umenia, marketing ako 
umenie, umenie ako marketing a marketing 
interpretujúci umenie“ 

Kubacki a O’Reilly (2009, s. 58) „art marketing ako nástroj riadenia 
(manažmentu) a marketing ako integrálna 
súčasť umeleckej tvorby“ 

Chong (2009, s. 131) „marketing umenia, umenie pre marketing“ 

Tabuľka 1: Kategorizácia domény art marketingu 

Zdroj: spracované podľa Lee a Lee (2017, str. 30) 

S ohľadom na rôzne definície art marketingu autori Lee a Lee (2017, s. 2) opätovne 

konceptualizujú pojem art marketing a kategorizujú ho do týchto troch širokých perspektív: 

marketing umeleckých organizácií, marketing prostredníctvom umeleckých diel a umelcov    

a marketing zo sveta umenia. Poskytujú tak integrujúci pohľad na minulé a súčasné 

smerovanie marketingového výskumu v kontexte umenia, ktoré zvýrazňuje sociálne a kul-

túrne mechanizmy jeho pôsobenia.  

Vzťah medzi umením a marketingom môžeme na základe uvedeného prístupu chápať v troch 

rovinách. V prvej rovine hovoríme o aplikácii marketingu v umení, teda využití 

marketingových techník a nástrojov na potreby umenia, umelcov či umeleckých, resp. 

kultúrnych organizácií alebo firiem v rámci akéhokoľvek odvetvia kultúry a umenia 

(Johnová, 2007). Cieľom marketingu je uplatňovanie marketingových konceptov a techník   

na zvýšenie publika umeleckých inštitúcií v súlade s ich poslaním (Lee a Lee, 2017). Sieť 

marketingových zariadení tak umožňuje uvádzanie umenia do predaja. Umenie predstavuje 

produkt, ktorý je vo svojej podstate základom marketingového mixu (Gero, 2012). 

Predpokladom vzniku takéhoto produktu je podľa nás zákaznícka potreba. Od produktu sa 

následne odvíja jeho cena, distribúcia a propagácia.  

Marketing v umení možno vnímať komerčne ako obchodovanie s umením, keď podľa Diggle 

(1976, s. 21) „primárnym cieľom ... je sprostredkovať primeranému počtu ľudí vhodnú formu 

kontaktu s umelcami a pritom dosiahnuť najlepší finančný výsledok, ktorý je zlučiteľný s do-

siahnutím tohto cieľa“. Naopak, myšlienku nekomerčného využitia marketingu umenia 
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priniesli Kotler a Levy (1969), ktorí tvrdia, že „...marketing má byť organizácii nápomocný 

pri napĺňaní jej poslania, a nie jej v ňom brániť komercializáciou ponuky“ (in Gero, 2012,     

s. 190). Tieto dva pohľady na marketing v umení vyjadrujú jeho komerčnú a nekomerčnú 

povahu.  

V druhej rovine hovoríme o aplikácii umenia v marketingu, teda o využití umelcov a ume-

leckých diel pre marketingové účely (Johnová, 2007). Marketing prostredníctvom 

umeleckých diel a umelcov sa zameriava na to, čo sa marketing môže naučiť z umenia (Lee   

a Lee, 2017). Umenie v marketingu predstavuje umelecké prvky a postupy, ktoré využíva 

marketing vo svojich rozličných prejavoch; umelci tvoria na objednávku, napríklad v re-

klame, dizajne, úžitkovom umení, pri tvorbe klasických obrazov a fotografií. Reklama 

využíva všetky umelecké profesie, ako výtvarníci, grafici, hudobníci, textári, scenáristi, 

režiséri, architekti a napokon i výkonní umelci (Gero, 2012).   

V tretej rovine hovoríme o marketingu zo sveta umenia, v ktorom sa zdôrazňujú sociálne       

a kontextové prístupy k umeniu a ktorý sa čiastočne prekrýva s rovinou umenia v marketingu. 

Tento prístup sa zameriava na sociálne mechanizmy, ktorými je umenie generované, 

symbolický význam umenia a siete a procesy legitimizovania umelcov a umeleckých diel.     

Z tohto hľadiska je cieľ marketingu spojený so spôsobmi zvyšovania potenciálnej umeleckej 

hodnoty, ktorá si vyžaduje pochopenie spôsobu, akým sa hodnota šíri do spoločnosti (Botti 

2000; Lee a Lee, 2017). 

MARKETING V UMENÍ: UMENIE AKO PRODUKT 

Ak teda máme porozumieť definícii domény art marketing v celej jej šírke a hĺbke, nutne sa 

musíme zaoberať i vývojom rozličných výskumných perspektív, na pozadí ktorých sa budeme 

snažiť opísať pôvodné zameranie a predmet art marketingu a jeho ďalší rozvoj smerom k sú-

časnosti.   

Prvá výskumná perspektíva sa orientuje primárne na kultúrne inštitúcie uplatňujúce 

marketingové koncepty a princípy. V rámci tejto perspektívy sa pri uskutočňovaní 

marketingových stratégií „s cieľom maximalizovať príjmy a splniť ciele inštitúcie” 

zdôrazňuje úloha umeleckého manažéra (Byrnes, 2009, s. 373). Predmetom art marketingu    

v rámci tejto roviny uvažovania sa tak stáva marketing umeleckých organizácií, resp. 

kultúrnych inštitúcií.   
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Výskum sa v rámci tejto perspektívy zameriava na propagačné aktivity kultúrnych 

organizácií, v dôsledku ktorých dochádza ku zvýšeniu počtu divákov a kupujúcich (Byrnes 

2009; Kotler a Kotler, 2000; Kotler, Kotler a Kotler, 2008). Kotler a Scheff (1997) sa radia 

medzi priekopníkov tohto vedeckého prúdu, keďže v rámci svojich štúdií priniesli kultúrnym 

inštitúciám informácie o spôsobe uplatňovania marketingových princípov, o spôsobe 

segmentácie trhu a aplikácii nástrojov kvantitatívneho prieskumu trhu. Venkatesh a Meamber 

(2006, s. 15) pomenovali túto tendenciu ako „manažérska orientácia“. Colbert a kol. (1994) 

taktiež zdôrazňujú význam segmentácie ako marketingovej stratégie v kultúrnych inštitúciách. 

Podľa autorov Kubacki a O’Reilly (2009) sa art marketing využíva ako manažérsky nástroj 

pre umelcov alebo kultúrne inštitúcie s cieľom propagovať ich kultúrne statky (in Lee a Lee, 

2017).  

Jeden z ďalších marketingových nástrojov, ktorý slúži na zvýšenie reputácie umeleckých 

organizácií a počtu návštevníkov, predstavuje teória budovania značky, resp. koncept brand 

building (Shiuma, 2011). Podľa Kotlera (2008, s. 139) je účelom uplatňovania značky 

(múzea) „posilniť stratégiu umiestnenia (múzea) tak, aby sa uskutočňovala vo všetkých jeho 

rozhodnutiach a činnostiach“. V súvislosti s teóriou budovania značky, resp. aplikáciou 

myšlienok a techník riadenia značiek v umeleckom a kultúrnom sektore, bolo realizovaných 

niekoľko výskumov. Vedci analyzovali napríklad orientáciu na značku (Baumgarth, 2009), 

umiestňovanie (positioning) značky (Scott, 2000; Pulh a kol., 2008), manažment značky 

kultúrnej inštitúcie (Suominen, 2003; Wallace, 2006; Baumgarth, 2018) alebo jednotlivých 

umelcov (napr. Schroeder, 2005), strategické prístupy k tvorbe značky (Massi a Harrison, 

2011). Ďalšie výskumy sa zameriavali napríklad na meranie asociácie značky múzea a galérie 

vo vzťahu k motivácii návštevníkov (Caldwell a Coshall 2002) alebo analýze vplyvu trhovej  

a produktovej orientácie na výkon múzea (Camarero a Garrido, 2008). Neskôr Camarero, 

Garrido a Vicente (2010) diskutovali o koncepcii hodnoty značky v jednotlivých kultúrnych 

inštitúciách, pričom skúmali determinanty hodnoty značky v rámci konkrétnej umeleckej 

výstavy. Vo svojej ďalšej práci predstavili myšlienku tzv. „kultúrnej značky“ a následne 

skúmali spokojnosť návštevníkov (Camarero, Garrido-Samaniego a Vicente, 2012).               

O prispôsobení konceptu komunity značky v umeleckom sektore diskutujú napr. Baumgarth  

a Kaluza (2012) či Slater a Armstrong (2010), ktorí medzi prvými aplikujú konštrukt 

zapojenia (angl. involvement) na oblasť umenia. Analýzou konštrukcie významu značky 

jednotlivými osobami a spoločnosťou sa zaoberal napríklad O'Reilly (2005), Maute (2013) 
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skúmala význam umenia pre vybranú značku. Prehľadovú štúdiu o výskume aspektov značky 

v umeleckom sektore podávajú Baumgarth a Oreilly (2014).  

Výskumy zamerané na predikciu správania spotrebiteľa umenia, samotný akt konzumácie 

umenia a taktiež lojalitu, uvádza vo svojej prehľadovej štúdii Colbert (2014). Marshall           

a Forrest (2011) navrhujú rámec oceňovania umenia a zaoberajú sa výskumom toho, aké 

účinky má vnímanie umelcovho motívu spotrebiteľmi. Pokiaľ ide o segmentáciu trhu na zá-

klade motivácie kupujúceho, je možné ďalej uvažovať o tom, ako si výrobky vyberajú 

vplyvné inštitúcie, zberatelia a kupujúci pre estetické potešenie alebo ako predstaviteľov 

umeleckého smeru či umelca. Moulard a kol. (2014) skúmajú vnímanú autenticitu umelca    

vo vzťahu k nákupným zámerom spotrebiteľov v oblasti umenia. Pri rozhodovaní o kúpe 

majú zohrávať väčší význam práve subjektívne ukazovatele, čo podčiarkuje hedonickú 

povahu kultúrneho produktu (Holbrook a Hirschman, 1982). Spomínaní autori sú zároveň 

považovaní za priekopníkov výskumu umenia ako zážitkového a hedonického produktu. 

Miniero a kol. (2014) skúmali v tejto súvislosti pojem potešenia odvodeného zo skúseností     

s kultúrnym produktom. Vo svojej empirickej štúdii testujú, či vzrušenie, dominancia a ich 

interakcia vytvárajú potešenie. Zistenia ukazujú, že vzrušenie a dominancia ovplyvňujú 

potešenie pozitívne a významne, zatiaľ čo ich vzájomné pôsobenie ho ovplyvňuje negatívne. 

Potešenie vedie k priamemu a pozitívnemu účinku na spokojnosť, ktorá sprostredkuje 

pozitívny vplyv na zámer správania spotrebiteľa. 

Ocenenie umenia je podľa Colberta (2014) vecou vkusu a preferencií, keď pri hodnotení 

umeleckého diela urobí spotrebiteľ jednoduchý estetický úsudok – buď sa mu páči, alebo 

nepáči. Umelecké dielo tak má byť v súlade s obrazom publika o umelcovi. Okrem toho je 

účasť na predstavení alebo návšteva múzea zážitkom, ktorý môže byť príťažlivý na viacerých 

úrovniach. Mieru spokojnosti člena publika alebo návštevníka môže ovplyvniť napríklad aj 

prostredie. Cirrincione a kol. (2014) v tejto súvislosti skúmali vplyv vône okolia na vnímanú 

valenciu, vzrušenie a zapamätanie si umeleckých diel. Vo svojej empirickej štúdii zistili,      

že príjemná vôňa prostredia môže znížiť hodnotenie umeleckých diel a zabrániť ich 

zapamätaniu. Zdokonaľovanie zážitkov prostredníctvom senzorických podnetov môže teda 

kontra-intuitívne brániť hodnoteniu a zapamätávaniu umenia. Pokiaľ si umelecké inštitúcie 

kladú za cieľ rozširovať vedomosti a ocenenie hodnoty umenia, manažéri by si mali 

uvedomovať, že okolité vône môžu v skutočnosti brániť v dosahovaní tohto poslania. 
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Budovanie lojality spotrebiteľov je najvyššou prioritou všetkých organizácií (nielen v oblasti 

umenia a kultúry). Ako uvádzajú Troilo a kol. (2014), výskum vo sfére spotreby 

(konzumácie) umenia poukázal na to, že organizácie venujúce sa múzickému umeniu čelia 

tvrdej konkurencii vo vzťahu k iným kategóriám umeleckej a zábavnej produkcie, pretože 

spotrebitelia sa domnievajú, že rôzne kategórie produktov sú schopné poskytnúť podobnú 

hedonickú a zábavnú hodnotu. V oblasti umenia hrajú dôležitú úlohu emócie, preto je 

kľúčovým prvkom práve hedonická spokojnosť spotrebiteľov pri kontakte s umeleckými 

dielami. Troilo a kol. v rámci múzického umenia sledovali vplyv emócií a zapojenia 

(angažovanosti) v určitej produktovej kategórii na zámer opakovane produkt nakúpiť. 

Zisťujú, že zapojenie v rámci produktu plne intervenuje vo vzťahu medzi pozitívnymi 

emóciami a opakovaným zámerom nakúpiť. Johnson Wiggins a kol. (2014) posúvajú túto 

problematiku o úroveň vyššie a zameriavajú sa na spokojnosť vyplývajúcu z kontaktu s ume-

leckým dielom vo vzťahu k ochote darovať organizácii finančné prostriedky. Vo svojej štúdii 

sa pýtajú, či je možné predpovedať ochotu spotrebiteľa k darcovstvu, vychádzajúc z údajov   

o predošlom nákupnom správaní. Zisťujú, že minulé nákupné správanie je zlým prediktorom 

vnímania vzťahov so zákazníkmi, ako aj ochoty darovať umeleckej organizácii finančné 

prostriedky. Podľa Colberta (2014) tak možno v umeleckých organizáciách zapojenie 

spotrebiteľov chápať ako postupnú snahu zmeniť kupujúceho jednej vstupenky na pred-

platiteľa a napokon na darcu.  

V marketingovej terminológii možno v tejto súvislosti hovoriť o komunikačnom nástroji 

podpora predaja, keď umelecká organizácia (kultúrna inštitúcia) motivuje návštevníka k opa-

kovanej kúpe alebo zvýšenej miere nákupu prostredníctvom vernostných zliav, darčekových 

balení či výhodných viacnásobných balení, ale aj princípom tzv. zväzovania, keď sú 

ponúkané známe produkty asociované s menej známymi alebo úplne novými produktmi. 

V súčasnosti evidujeme výskum zameraný na využívanie služieb sociálnych sietí pre múzeá  

v súvislosti s marketingom vzťahov (Chung, Marcketti a Fiore 2014). Autorky identifikovali 

tri rozličné aplikácie marketingu, v rámci ktorých boli využívané služby sociálnych sietí, a to 

budovanie povedomia, interakcia s komunitou a vytváranie sietí (networking). Aplikáciu art 

marketingu v prostredí sociálnych médií nachádzame aj v štúdii autorov Salo, lankinen           

a Mäntymäki (2020), ktorí skúmali motívy, vedúce spotrebiteľov k používaniu sociálnych 

médií, najmä v súvislosti so spotrebou hudby. Taktiež skúmali spôsoby, akými môžu 

spoločnosti v hudobnom priemysle zlepšiť svoje úsilie v rámci sociálnych médií tým, že zosú-

ladia svoje podnikové stratégie s motívmi spotrebiteľov. Autori identifikovali 5 základných 
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motívov participácie spotrebiteľov v rámci sociálnych médií – prístup k obsahu, pocit 

blízkosti/spriaznenosti, zúčastnenie sa, interakcia a sociálna identita. Hausmann a Poellmann 

(2013) skúmali využitie a význam sociálnych médií pre nemecké organizácie múzických 

umení. Podľa ich zistení využívanie sociálnych médií organizáciami tohto typu rýchlo rastie  

a väčšina používa najmenej jednu aplikáciu (pričom za najpopulárnejšiu sa považuje 

Facebook). Sociálne médiá môžu podľa nich účinne podporovať marketing organizácií 

divadelného umenia v oblasti propagácie a komunikácie, stimulácie ústneho podania (word  

of mouth), prieskumu trhu, manažmentu inovácií a manažmentu reputácie. Spálová a Sza-

bóová (2020) zdôrazňujú význam sociálnych sietí a ich platforiem v propagácii umenia          

a umeleckých produktov, najmä z pohľadu stimulácie intenzívnejšej, jednoduchšej, viac 

“zážitkovej” a personalizovanej interakcie s publikom, čím je zároveň podporovaná 

transformácia umenia ako takého.  

UMENIE V MARKETINGU: PRODUKT AKO UMENIE 

Druhá výskumná perspektíva, tzv. marketing prostredníctvom umeleckých diel a umelcov 

(podľa Lee a Lee, 2017), pramení z kritických reakcií na nedostatočnosť výskumu predošlej, 

inštrumentálnej perspektívy. Hlavným dôvodom kritiky je skutočnosť, že marketing 

umeleckých organizácií povrchne interpretuje „návštevníkov múzeí ako nositeľov kultúry, 

umelecké objekty ako kultúrne artefakty a interakcie medzi spotrebiteľmi a objektmi ako 

komplexné spoločenské a kultúrne udalosti.“ (Venkatesh a Meamber, 2006, s. 14). Bradshaw 

(2010) trvá na tom, že tento prúd výskumu oddeľuje doménu umenia od konceptu 

marketingu, pretože diskutabilne interpretuje základné konceptualizácie umenia a marketingu 

ako diametrálne odlišné. Bradshaw teda zdôrazňuje význam a dôsledky interakcie medzi 

umením a marketingovým kontextom. Fillis (2011) tiež naznačuje, že skúmanie umenia ako 

kontextu by do teórie marketingu prinieslo kreatívne náhľady (in Lee a Lee, 2017). 

Marketing prostredníctvom umeleckých diel a umelcov zahŕňa interpretačné a estetické 

dimenzie umenia, „zapojenie umeleckých artefaktov do marketingového obsahu a použitie 

nástrojov a techník umeleckého ocenenia v rámci marketingových inštitúcií a fenoménov, ako 

napríklad reklamné a propagačné kampane“ (Chong, 2009, s. 131). Na základe Chongovho 

argumentu rozdelíme marketing prostredníctvom umeleckých diel a umelcov na dve kategórie 

prameňov literatúry. 
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Prvou kategóriou je aplikácia umeleckých výrobkov a obsahu v marketingu, v ktorom 

organizácie považujú umenie za nástroj svojej marketingovej praxe. Umenie slúži ako 

prostriedok, pomocou ktorého môže manažment zvýšiť kapacitu tvorby organizačnej hodnoty 

a výkonnosť samotného podniku (Gero, 2012). Inými slovami, táto perspektíva má v úmysle 

využiť vlastnosti umenia ako obsah marketingu. Spoločnosti tak využívajú umelecké prvky  

na propagáciu svojich výrobkov. Zo slovenského prostredia spomenieme napríklad 

spoločnosť Tatrabanka, ktorá pomocou obrazov svetových a slovenských umelcov zvyšuje 

estetickú hodnotu svojich produktov (kreditné a debetné karty) a na klienta pôsobia vizuálne 

atraktívnym dojmom. Táto spoločnosť taktiež dlhoročne podporuje súčasných slovenských 

umelcov prostredníctvom rozličných projektov a iniciatív, ktorými zároveň vyjadruje svoju 

spoločenskú zodpovednosť. Mohli by sme uviesť mnohé ďalšie príklady, keď reklama priamo 

kopíruje, interpretuje alebo čerpá inšpiráciu z rôznych oblastí umenia, smerov a štýlov. Často 

sa námetom kreatívnych producentov reklamy stáva práve výtvarné umenie a svetovo 

uznávané diela autorov, ako Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Andy 

Warhol, Edvard Munch, Auguste Rodin či súčasní moderní umelci (Lee a Lee, 2017). Okrem 

výtvarného umenia sa v reklame uplatňuje aj hudba rozličných žánrov ako silný nástroj        

na ovplyvnenie nákupného zámeru zákazníkov.  

Hagtvedt a Patrick (2008) vo svojej empirickej štúdii uvádzajú vplyv vizuálneho umenia      

na marketing. Poukazujú na to, že umenie vytvára konotácie luxusu a prestíže a uľahčuje 

kognitívnu flexibilitu, čo pozitívne ovplyvňuje hodnotenie rozšírenia značky zákazníkom. 

Prostredníctvom experimentov odhaľujú, že prítomnosť vizuálneho umenia má pozitívny 

vplyv na hodnotenie produktu spotrebiteľmi. Ako uvádza Davey (2020), marketingové 

praktiky vizuálneho umenia, predovšetkým prostredníctvom reklamy, sociálnych médií, 

príbehov značiek a ústneho podania (word-of-mouth), zvyšujú povedomie o práci umelcov. 

Existencia povedomia je tak prvým predpokladom na vytváranie skutočného záujmu o ume- 

lcov a ich diela u potenciálnych kupujúcich. Vďaka efektívnemu využitiu rôznych 

marketingových metód si úspešní obchodníci s umením udržujú povedomie, záujem a túžbu 

na vysokej úrovni, kým sa naskytne príležitosť na predaj. 

Druhá kategória v rámci marketingu prostredníctvom umeleckých diel a umelcov zahŕňa 

výskum umožňujúci rozvoj marketingovej teórie prostredníctvom porozumenia kontextu 

umenia (Bradshaw a Holbrook, 2007; Bradshaw, Kerrigan a Holbrook 2010; Fillis 2004; 

Fillis a Rentschler 2005; Fillis 2006; Fillis 2009; Fillis 2011; Fillis 2015; Lehman a Wickham, 

2014). Výskum v tejto kategórii skúma, „čo sa môže marketingový pracovník naučiť od ume-
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lcov“ (Fillis, 2000, s. 52). Brown a Patterson (2000, s. 1) uvádzajú, že „umenie a estetika 

podnecujú marketingovú predstavivosť“, čo je základný koncept interpretačných 

marketingových prístupov v umení. Butler (2000) pripomína, že art marketing je znalosťou 

marketingového konceptu, ktorý sa zameriava priamo na charakteristické vlastnosti umenia, 

vplývajúce na marketingové rozhodnutia a činnosti. V prípade marketingu prostredníctvom 

umeleckých diel a umelcov, má kontext umenia predstavovať živý zdroj inovatívnych 

poznatkov o budovaní značky. V tejto súvislosti Schroeder (2005) skúma historické okolnosti 

zo sveta slávnych umelcov, ako Andy Warhol, Cindy Sherman či Barbara Kruger, a spôsob 

vytvárania ich imidžu a slávy, čo následne aplikuje na teóriu značiek. Muñiz, Norris a Fine 

(2014) sa zamýšľajú nad novými umelcami, na základe ktorých je možné pochopiť, ako znač-

ka dosahuje kultúrnu rezonanciu a stáva sa ikonickou.  

MARKETING ZO SVETA UMENIA 

Tretia perspektíva výskumu zdôrazňuje sociálne a kontextové prístupy k umeniu, ktoré sa 

čiastočne prekrývajú s predchádzajúcou perspektívou marketingu prostredníctvom umelcov   

a umeleckých diel. Výskum z oboch hľadísk prispieva k vytváraniu nových poznatkov o teórii 

marketingu skúmaním umeleckých súvislostí a obsahu. Zatiaľ čo výskum druhej perspektívy 

skúma najmä tvorivosť, estetiku, symbolickú hodnotu a hedonické skúsenosti v umení, 

výskum v rámci marketingu zo sveta umenia sa zameriava prevažne na spoločenské otázky 

súvisiace s umením, keďže umenie ako také nie je od spoločnosti izolované (Alexander, 

2003). Trh s umením má byť budovaný na základe politického a sociokultúrneho kontextu 

spoločnosti. Lee (2005, s. 301) tvrdí, že „prebiehajúce spoločenské vzťahy a inštancie,       

ako dôvera, siete, normy a presvedčenia“, ovplyvňujú a zároveň obmedzujú trh. Marketing  

zo sveta umenia sa preto zameriava na sociálne mechanizmy, ktorými je umenie generované, 

taktiež na symbolický význam umenia a siete a procesy legitimizovania umelcov a umelec-

kých diel. Z tohto hľadiska je cieľ marketingu spojený so spôsobmi zvyšovania potenciálnej 

umeleckej hodnoty, ktorá si vyžaduje pochopenie spôsobu, akým sa hodnota šíri do spoloč-

nosti (Botti, 2000). 

Marketing zo sveta umenia je inšpirovaný sociologickými interpretáciami trhu s umením 

(Becker, 1982; Danto, 1964; Bourdieu, 1993; Bain, 2005; Baumann, 2007). Pojem svet 

umenia predstavil v roku 1964 Danto (Yanal, 1998), neskôr o ňom hovorí aj Dickie (1974).  

V jeho uvažovaní tento svet funguje „ako strážca brány a ako pripisovateľ hodnoty“ 

(MacNeill a Wilson-Anastasios, 2014, s. 296). Becker (1974, X) označuje pojmom umelecký 
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svet sieť ľudí, ktorých kooperatívna činnosť organizovaná na základe spoločného poznania 

konvenčných prostriedkov na uskutočňovanie vecí, umožňuje vytvárať umelecké diela. Zatiaľ 

čo Beckerov koncept zdôrazňuje kooperatívnu sieť bez riešenia problému mocenských 

konfliktov, Bourdieu hovorí, že hodnota umeleckých diel je v zásade konštruovaná bojom 

agentov o mocenské pozície a ich sociálnu legitimitu. V kontexte všeobecných trhov 

s výrobkami považujú vedci značku za akési úložisko zmyslu (významu), ktorý spoločnosť 

kolektívne vytvára (Fournier, 1998; Holt, 2004; McCracken, 1993; Kornberger, 2010; Hatch  

a Rubin, 2006). Princípy tvorby značky na trhu s umením zo sociokultúrneho hľadiska 

skúmali napríklad Hewer, Brownlie a Kerrigan (2013), Muñiz, Norris a Fine (2014), Rodner  

a Preece (2015) a ďalší. Zaoberali sa tým, ako sú značky umiestnené v spoločnosti, pričom 

značky (umelcov) považujú za symbol a tvorbu značky (branding) ponímajú ako proces 

vytvárania symbolického významu značky v spoločnosti (in Lee a Lee, 2017).  

1.3 Predmet a subjekty art marketingu 

Art marketing v sebe zahŕňa formy výtvarného umenia (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, 

grafika, úžitkové umenie), reprodukčné/múzické umenie (divadlo, hudba, tanec), mediálne 

umenie (televízna a rozhlasová tvorba, texty, grafika a fotografie určené pre tlač), film (hraný, 

animovaný, dokumentárny, celovečerný, krátkometrážny, komerčný, inštruktážny a podobne) 

a multimediálne umenie (veľtrhy, komerčné výstavy, eventy, happeningy, guerilla kampane   

a podobne) (voľne podľa Johnová, 2007 a Gero, 2012). Predkladaná monografia sa bude      

vo výskumnej rovine zameriavať predovšetkým na výtvarné umenie (angl. fine arts) a galérie 

ako kultúrne inštitúcie, resp. subjekty trhu umenia, ktoré sú sprostredkovateľom tohto typu 

umenia.  

Art marketing ďalej rozdeľujeme na základe povahy, resp. podoby výsledného diela, na hmot-

né a nehmotné formy umenia. Hmotnú podobu má napríklad nakladateľská a vydavateľská 

činnosť literatúry, hudobných a filmových nosičov, ale tiež architektúra. Spojenie umenia, 

kultúry a partnerských firiem či neziskových organizácií sa odráža v sponzoringu kultúry       

a mecenášstve, ako aj vo využití umelcov, umeleckých diel (diel chránených autorskými 

právami) na propagačné účely, čo odrážajú spomínané marketingové perspektívy výskumu. 

Nehmotnú podobu má art marketing autorských diel, napr. v literatúre alebo v hudbe, v zmy-

sle diela, ktoré pri dodržaní zákonov v oblasti autorských práv, môže byť ďalej 

reprodukované. Samostatnou oblasťou je obchod s autorskými právami spisovateľov, 

skladateľov, výtvarníkov, režisérov atď. (podľa Johnová, 2007). V súčasnosti sa namiesto 
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konceptu sponzoringu začína čoraz viac skloňovať pojem partnerstvo. Elaeva (2017) hovorí  

o kreatívnom partnerstve medzi značkou (korporáciou) a umelcom (umeleckou organizáciou). 

Táto forma partnerstva nadobúda rozličné podoby a úrovne, a postupne sa posúva z roviny 

tradičných nástrojov marketingovej komunikácie (najčastejšie vo forme sponzoringu, PR, 

reklamy, podpory predaja, veľtrhov a výstav či eventov) do roviny digitálnej marketingovej 

komunikácie (obsahový marketing, marketing sociálnych sietí, virtuálna realita atď.). Týmto 

formám komunikácie sa budeme podrobnejšie venovať v druhej kapitole.  

Princípy art marketingu je teda možné aplikovať tak v neziskovej sfére, kde je nekomerčným 

cieľom uspokojovanie potrieb a prianí vybranej skupiny príjemcov, ako aj v oblasti 

komerčnej, kde sa v rámci obchodu s umením stretávajú ponuka a dopyt. Pre umelecké diela 

platia rovnaké zákonitosti trhu ako pre ostatné produkty neumeleckého charakteru, aby však  

o umelecké dielo prejavila záujem cieľová skupina, musia spĺňať všeobecne platné trhové 

kritériá. Prvým z nich je existencia potreby, ktorá vyplýva z priania kupujúceho uspokojiť 

nákupom diela svoje potreby. Spôsobilosť diela znamená, že musí spĺňať určité vlastnosti, 

napríklad kvalitatívna úroveň, technický stav, miera originality či súvislosť so záujmami 

cieľovej skupiny. Disponibilita diela znamená, že dielo je (fyzicky) k dispozícii a (alebo)     

na predaj.  

Subjekty, ktoré sa na trhu umenia nachádzajú, možno podľa Johnovej (2008) rozčleniť         

do troch skupín, zodpovedajúcich obchodno-ekonomickému cyklu. Tvorcovia sú výrobcami  

a stoja na strane ponuky. Sprostredkovatelia (ako galeristi, obchodníci s umením, aukčné 

spoločnosti či znalci) napomáhajú distribúcii a predaju, zabezpečujú kontakt medzi ponukou  

a dopytom. Záujemcovia, teda zákazníci (alebo i návštevníci, publikum či cieľové segmenty), 

stoja na strane dopytu. Sem patria aj súkromní zberatelia, firmy, múzeá a galérie. V oblasti 

kultúrneho dedičstva teda interaktívne a synergicky pôsobia komerčné organizácie, predajné 

galérie a aukčné siene, sponzori a mecenáši, bez ktorých by existencia a pôsobenie neziskovej 

sféry neboli možné. 

Z pohľadu príjemcu umenia ako produktu možno podľa Gera (2012) diskutovať o jed-

notlivcoch (v prípade klasického výtvarného umenia – sochárstva a maliarstva) alebo o mase 

(v prípade fotografie, hudby, filmu, literatúry, divadla, grafiky, dizajnu, úžitkového umenia, 

módy a ďalších), ktorých záujem o daný typ umenia sa stáva podnetom pre vznik novej 

produkcie. Konzumácia umeleckých diel má príjemcom prinášať zisk dvojakým spôsobom,   

a to samotnou percepciou umenia (hovoríme o tzv. umeleckom, prípadne estetickom zážitku 



23 
 

napríklad pri prezeraní výstav, počúvaní hudby a podobne) alebo jeho kúpou, keď vzniká 

potreba akvizície originálneho diela alebo jeho reprodukcie, kópie či nosiča. Umelecké dielo 

príjemca dosahuje priamym spôsobom (múzeá, divadlá, filharmónie, galérie, ateliéry a po-

dobne) alebo nepriamym spôsobom (album, kniha, audiokniha, CD, DVD a podobne). 

Spôsob, akým sa umenie dostáva k príjemcom, je závislý nielen od typu umenia, ale v nema-

lej miere aj od preferencií jeho publika. V súčasnej dobe sme svedkami neutíchajúceho trendu 

digitalizácie umeleckých diel, keď nám virtuálne elektronické prostredie umožňuje rýchly      

a jednoduchý prístup k akejkoľvek umeleckej produkcii s neobmedzeným množstvom 

opakovaní (resp. opakovaného vnímania) diela a jeho následnej interpretácie či imitácie. 

Umenie sa tak vďaka digitálnym technológiám dostáva k širokej verejnosti omnoho rýchlejšie 

v porovnaní s minulosťou. V tomto kontexte je však potrebné rozlišovať medzi rozličnými 

sférami kultúry, ako o nich píše Eco (1995), a to vysokou (elitárskou a aristokratickou), 

strednou (midkultom alebo tzv. druhotriednou) a nízkou (masovou) kultúrou. Uvedené sféry 

naznačujú špecifický vzťah k ich príjemcom, ke sa od nich vyžaduje vyššia či nižšia miera 

poznania jazyka kultúry. Hoci sú v súčasnosti umelecké diela pre príjemcov omnoho 

dostupnejšie vďaka procesu digitalizácie, porozumenie týmto dielam si vyžaduje určitú mieru 

znalostí z oblasti kultúry a teórie umenia.  

Ako uvádza Gero (2012, str. 61), „dominantné postavenie v súčasnej kultúre zaujíma vizuálna 

kultúra“, kde sa stredobodom záujmu stáva obraz bez ohľadu na jeho umeleckú hodnotu alebo 

kultúrne postavenie. Tie sú zároveň tvorcami významu v kontexte kultúry, keď „každý obraz 

môže nadobudnúť rôzne významy pre rôzne skupiny divákov.“ (tamže, s. 62).  

Konštatujeme, že od typu kultúry a jeho príjemcu závisí aj obsah a forma marketingovej 

komunikácie, keď je potrebné zohľadniť mieru kompetencií na strane diváka (resp. segmentu, 

cieľovej skupiny marketingového posolstva). V tomto zmysle hovoríme o úrovni jeho 

vizuálnej, informačnej a mediálnej gramotnosti, ktorá následne určuje kvalitu a intenzitu 

kognitívneho a emocionálneho spracovania vnímaného posolstva. Porozumenie, interpretácia 

významu, vyvolaná emócia a zážitok tak v ponímaní marketingu v umení a aj opačne, v po-

nímaní umenia v marketingu, úzko súvisí s charakteristikami umeleckého diela, ako i chara-

kteristikami (resp. kompetenciami) zúčastnených subjektov.   

Ak chceme v ponímaní umenia ako produktu nadviazať na moderné definovanie marketingu, 

tak ako ho vo svojej priekopníckej práci popísali Kotler a Levy (1969), a budeme uvažovať   

o dvoch spôsoboch, ktorými sa umenie ako produkt môže pomocou marketingu a jeho 
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nástrojov priblížiť k príjemcom, resp. subjektom (či už v roli diváka alebo vlastníka). 

Počiatočná definícia marketingu kladie do popredia záujmu samotný produkt, ktorý je ďalej 

asociovaný s pojmami ako predaj, ovplyvňovanie a persuázia.  

V alternatívnom, resp. súčasnom spôsobe uvažovania o marketingu zohráva kľúčovú úlohu 

zákazník, pričom sa  do popredia dostáva koncept služby senzitívnej voči zákazníkovi a uspo-

kojovanie jeho potrieb. Všetky organizácie (ziskové aj neziskové) sa tak musia sústrediť      

na splnenie najdôležitejšej úlohy, ktorou je budovanie zákazníckej lojality a spokojnosti.       

V tomto prípade ide o dlhodobý proces, subjekty musia neustále vytvárať také produkty, ktoré 

uspokojujú potreby zákazníka, z čoho vyplýva i nutnosť konštantného zamerania 

marketingového výskumu (resp. prieskumu) na analýzu aktuálnych potrieb a spokojnosti 

príjemcov umenia ako produktu.  

Efektívny marketing si aj podľa nášho názoru vyžaduje orientáciu na zákazníka namiesto 

orientácie na produkt, keď sa ekonomická aktivita podniku prepája s vyššími sociálnymi 

cieľmi a predstavuje zmysluplný koncept pre všetky organizácie, ktoré tak slúžia záujmom 

vybraných cieľových skupín (pozn. segmentov). Marketing je tou funkciou organizácie, ktorá 

dokáže udržať nepretržitý kontakt s jej spotrebiteľmi, chápe ich potreby, vyvíja „produkty“, 

ktoré súvisia s týmito potrebami a buduje program komunikácie, ktorý bude vyjadrovať ciele 

a poslanie organizácie. A hoci predaj, ovplyvňovanie a persuázia budú vždy tvoriť veľkú časť 

marketingu organizácie, mali by v skutočnosti iba nasledovať (a nie predchádzať) snahu 

organizácie tvoriť produkty uspokojujúce potreby svojich zákazníkov. Otázkou pre každú 

organizáciu teda nie je to, či využívať alebo nevyužívať marketing (pretože marketingu sa 

vyhnúť nedá), ale ako marketing využívať efektívne (Kotler a Levy, 1969, s. 15).           

Pri aplikácii uvedených východísk do oblasti umenia si dovolíme konštatovať, že art 

marketing by mal v prvom rade napomáhať umeleckým subjektom (či už v podobe 

individuálnych tvorcov alebo sprostredkovateľov umenia) napĺňať ich sociálne ciele, ktoré sa 

ďalej spájajú s cieľom obohatiť morálne, estetické, intelektuálne, etické či svetonázorové 

cítenie na strane príjemcov umenia ako produktu. V druhej rovine má art marketing 

napomáhať i k plneniu cieľov ekonomických, ktoré sú, samozrejme, nevyhnutné nato, aby 

umenie a jeho posolstvo (a poslanie) dokázalo „prežiť“ aj často v sťažených podmienkach. 

Pandemická situácia spájaná s rokom 2020 totiž rapídne, mnohokrát až fatálne, zasiahla       

do existencie mnohých umeleckých organizácií, ktoré východisko z tejto neľahkej pozície 
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nachádzajú aj využívaním digitálneho marketingu a jeho komunikačných nástrojov, o ktorých 

pojednávame detailnejšie v druhej kapitole monografie. 

Colbert a kol. (1994) prirovnávajú marketing kultúry k umeniu dosiahnuť trhové segmenty, 

keď je možné v kontakte s dostatočným počtom spotrebiteľov naplniť ciele zodpovedajúce 

poslaniu kultúrnej inštitúcie. Naplnenie tohto poslania závisí od výsledkov vyplývajúcich       

z procesu segmentácie, keď v rámci marketingového prieskumu identifikujeme naše publikum 

pomocou takzvaných segmentačných kritérií. Inštitúcia posudzuje segmenty na základe 

geografických, demografických, psychografických a behaviorálnych kritérií, pričom si sama 

zadefinuje mieru ich významnosti pri voľbe cieľového segmentu, resp. viacerých segmentov. 

Následne si inštitúcia stanovuje svoje strategické ciele a nasadzuje konkrétne marketingové 

nástroje, ako marketingová komunikácia, cenotvorba, distribúcia a budovanie značiek (Kotler 

2008, s. 460). Výskum Colberta (2012) jasne preukázal, že stanovenie demografického 

profilu publika v oblasti kultúry môže pomôcť predvídať jeho preferencie voči istému druhu 

umenia. Na účely segmentácie však tento typ prístupu neumožňuje vykonať dostatočne 

podrobné analýzy. V tejto súvislosti môže segmentácia na základe prínosu, resp. očakávaných 

benefitov (pozn. aut. spájajú sa tu psychografické, behaviorálne a demografické premenné) 

priniesť jasnejšie výsledky, avšak iba za predpokladu, že každý z prínosov bude presne 

definovaný. 

V kontexte spolupráce medzi značkami a umelcami sa vo vedeckom slovníku ekonomickej    

a marketingovej literatúry od 70. rokov 20. storočia začína objavovať pojem zážitok, 

zážitková spoločnosť, zážitková spotreba, zážitok spotrebiteľa, zážitkový marketing a zážit-

ková ekonomika (Toffler, 1970; Holbrook a Hirschman, 1982; Schulze, 1992; Pine a Gilmore, 

1998; Schmitt, 1997; Schmitt, 1999; Schmitt, 2003; Lonsway, 2009; Elaeva, 2017). Už v roku 

1992 predstavil nemecký sociológ Gerhardt Schulze koncept zážitkovej spoločnosti na zá-

klade analýzy kultúrneho správania v rôznych sociálnych vrstvách. V roku 1998 Joseph Pine 

a James Gilmore ako prví definovali termín zážitková ekonomika, ktorý implikoval nový 

spôsob nadväzovania vzťahov medzi značkami a spotrebiteľmi, ktorý je v kontexte dnešnej 

doby čoraz aktuálnejší. Do tejto roviny uvažovania sa zaraďuje aj art marketing, ktorý taktiež 

reflektuje posun od dobrého produktu alebo služby na úroveň dobrého zážitku, ktorý sa navy-

še s percepciou umenia bytostne spája. V dôsledku zvyšujúcej sa miery a meniacej sa povahy 

očakávaní na strane spotrebiteľov dochádza k postupnej zmene stratégií aj vo svete značiek. 

Jednou z ďalších úloh, ktoré majú podľa dnešného spotrebiteľa značky pôsobiace na trhu 
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napĺňať, je teda i vytváranie nezabudnuteľných zážitkov. Východisko, resp. príležitosť, môže 

predstavovať i angažovanie značky vo svete umenia.  

1.4 Aktuálne trendy na trhu súčasného umenia 

V kontexte trhu so súčasným umením sa výskum zameriava najmä na analýzu značiek ako 

kľúčových aktérov trhu a na pôsobenie nových sprostredkovateľov umenia v podobe veľtrhov 

a digitálnych platforiem. 

Značka sa stáva kľúčovým aktérom trhu a zavádzaním rôznorodých iniciatív na podporu 

umenia tak zvyčajne sleduje kombináciu cieľov. Ako uvádza Elaeva (2017), značkám ide 

najmä o snahu niečo komunite vrátiť, opätovať, zároveň preukázať svoju sociálnu 

zodpovednosť, vyzdvihnúť svoje hodnoty a tvorivú stránku a hlbšie tak zapojiť (zaangažovať) 

interne a externe zainteresované strany, ako sú zamestnanci, klienti a partneri. Umenie má 

moc vnášať do značky tvorivú energiu a ovplyvňovať jej umiestnenie (positioning) v mys-

liach príjemcov. Štúdia autorov Hagtvedt a Patrick (2008) preukázala existenciu fenoménu 

takzvanej „umeleckej fúzie“. Ide o druh vedľajšieho efektu, pri ktorom má prítomnosť 

vizuálneho umenia priaznivý vplyv na vnímanie a hodnotenie výrobkov spotrebiteľmi (pozn. 

subjektmi art marketingu), pretože umenie je všeobecne spájané s kultúrnym dedičstvom        

a nesie v sebe konotácie luxusu a prestíže.  

Pojem značka možno v oblasti umenia vnímať nielen v súvislosti s jednotlivcami (tvorcami   

a predajcami), ale aj v súvislosti s kultúrnymi, resp. umeleckými inštitúciami. Tieto subjekty 

predstavujú organickú súčasť trhu so súčasným umením, kde nadanie, štýl a reputácia         

(na strane umeleckej aj marketingovej) predurčuje mieru rozpoznania a hodnoty značky. 

Svetovému trhu výtvarného umenia v minulosti dominovali diela slávnych umelcov, akými sú 

Michelangelo, Picasso, da Vinci, Van Gogh, Rembrandt, Monet, Rubens a mnohí ďalší. 

Fenomén umelcov ako globálnych značiek sa v rámci trhu súčasného umenia ešte viac 

zintenzívnil, čo ilustrujú prípady Andyho Warhola, Damiena Hirsta (Lehman, 2009)              

či Gustava Klimta, Pieta Mondriana a ďalších. 

Kultúrne inštitúcie sa taktiež považujú za značky. Návštevníci múzeí, galérií, výstavných       

a aukčných siení dnes majú na výber z mnohých možností, čoho dôsledkom je rastúca 

konkurencia. Inštitúcie môžu v súčasnosti na prilákanie návštevníkov využívať naozaj 

mnohoraké spôsoby propagácie, ktoré súvisia s pestrosťou a všestrannosťou palety 

marketingovo-komunikačných nástrojov. Okrem zvyšovania záujmu o prezentovaný druh 
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umenia však tieto nástroje pomáhajú budovať imidž inštitúcie ako značky, vytvárať jej 

identitu, angažovať publikum pomocou rozličných druhov zážitkových eventov, vytvárať       

a podporovať komunitu značky, šíriť posolstvo značky a motivovať rozličnými stratégiami 

rozličné segmenty návštevníkov či záujemcov o kúpu. Niektoré múzeá a galérie, napríklad 

MOMA, TATE, Guggenheimovo múzeum, van Goghovo múzeum, Metropolitan Museum    

či Louvre, alebo aukčné spoločnosti Sotheby’s, Christie’s, Bonham’s, Phillips, Dorotheum    

či slovenská aukčná spoločnosť SOGA úspešne presadili svoju značku na globálnom trhu. 

Renomovaní zberatelia sa taktiež považujú za značku v rámci trhu súčasného umenia. 

Príkladom značkového zberateľa je bývalý reklamný magnát Charles Saatchi, ktorý je 

považovaný za hlavného hráča na trhu súčasného umenia, pričom stelesňuje rôzne úlohy – 

predajca, galerista a zberateľ. Muñiz, Norris a Fine (2014, s. 74) poznamenávajú, že nákup 

umeleckých diel spoločnosťou Saatchi môže umelcom poskytnúť „silnú prestíž“. Takéto 

značkové zberateľské akvizície súčasného umenia poskytujú verejnosti nepriamy punc 

(značku) (in Lee a Lee, 2017). 

Najvýznamnejšou zmenou poslednej dekády na trhu súčasného umenia je rastúci význam 

nových sprostredkovateľov, akými sú veľtrhy umenia a digitálne platformy. Obidve formy 

sprostredkovania sa považujú za symboly kultúrnej globalizácie (Velthuis, 2014). Rýchla 

expanzia veľtrhov umenia a digitálnych platforiem je dôsledkom rastúcej globalizácie trhu 

súčasného umenia. Tento jav prináša nielen príležitosti pre nových sprostredkovateľov,       

ale i riziká pre tradičných hráčov na trhu. Na jednej strane umožňuje rastúci dopyt v roz-

vojových krajinách, keď sú predajcovia, múzeá, aukčné domy a umelecké veľtrhy nútené 

hľadať nové príležitosti na otváranie satelitných priestorov v každej krajine. So zvyšujúcou sa 

dostupnosťou internetu môžu zberatelia a investori nakupovať umelecké diela bez územných 

obmedzení, čo dáva umelcom a kultúrnym inštitúciám príležitosť osloviť globálne publikum. 

Na druhej strane, globalizácia vytvára finančné a organizačné tlaky na obchodníkov, galérie   

a aukčné domy s väčším rozsahom operácií. Veľký objem dočasného dopytu po umelcoch   

by tak mohol nepriaznivo ovplyvniť kvalitu ich diel.  

Rastúca popularita digitálnych platforiem má významný vplyv na oblasť vizuálneho umenia 

vrátane virtuálneho kurátorstva a spotreby umenia. Hoci kultúrne inštitúcie odrážajú rastúci 

dopyt návštevníkov, čelia problému digitalizácie svojich vlastných umeleckých diel (Marty, 

2008; Russo a Watkins, 2007). Každý subjekt na trhu s umením môže mať navyše svoju 

vlastnú domovskú stránku na prezentáciu umeleckých diel, prípadne na prezentáciu umelcov 
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alebo predajcov umenia. Umelci a predajcovia sa vďaka tomu stretávajú s viacerými 

spotrebiteľmi. Hoci sa vznik online obchodu v tejto oblasti vyvíjal pomalšie ako iné (pretože 

si vyžaduje fyzickú blízkosť a priamu interakciu medzi spotrebiteľmi a umeleckými dielami), 

napriek tomu trh súčasného umenia vykazuje podľa Lee a Lee (2017) prudký rast online 

predaja vizuálnych umeleckých diel. 

Úlohou značky ako jedného z marketingových nástrojov v rámci art marketingu je 

poskytovanie záruky za kvalitu umeleckých diel. Samotný obsah diel sa pritom, žiaľ, dostáva 

do úzadia. Miera a kvalita renomé subjektov ako nositeľov značky, a to autor diela, predošlý 

majiteľ, aukčná spoločnosť, múzeum a galéria, tak vplývajú na zvyšovanie (alebo znižovanie) 

hodnoty umeleckého diela. Značka spájaná s týmito subjektmi dáva spotrebiteľom pocit 

bezpečia a udržateľnosti na trhu, ktorý sa neustále mení (Rodner, Omar a Thomson, 2011).   

Hoci výskumné perspektívy uvedené v tejto kapitole významným spôsobom prispievajú k ro-

zvoju art marketingu, pre systematické zisťovanie dát o súčasnom trhu umenia stále nie sú 

dôsledne zodpovedané otázky týkajúce sa motivácie tohto trhu. Akademici by sa teda mali 

zamerať na zisťovanie dôvodov, ktoré vedú k označovaniu, resp. pripisovaniu značiek 

určitým subjektom, k prisudzovaniu významu jednotlivým značkám a dôvodom, prečo sa 

značky stávajú dôležitými na trhu umenia. Taktiež treba skúmať spôsob, akým sa veľtrhy 

umenia a digitálne platformy stávajú novými sprostredkovateľmi a ako menia hierarchickú 

štruktúru v oblasti umenia. Lee a Lee (2017) odporúčajú pri skúmaní značkových inštitúcií 

alebo ľudí (umelcov, múzeí alebo zberateľov) vychádzať zo sociologickej perspektívy 

marketingu zo sveta umenia. Nevyhnutnosť značiek pramení z neistej hodnoty umenia, 

zdôrazňuje sa skôr symbolická hodnota súčasných umeleckých diel než ich funkčné 

vlastnosti. V umeleckom svete sa totiž hodnota buduje alebo pripisuje kolektívnou formou, 

resp. spoločenským konsenzom.  

Keďže noví sprostredkovatelia umenia významným spôsobom zvyšujú dynamiku trhu a trans-

formujú mechanizmy súčasného systému oceňovania umeleckých diel, výskumníci v oblasti 

art marketingu by mali venovať väčšiu pozornosť analýze spôsobov, akými veľtrhy umenia 

fungujú, a spôsobov, akými digitálne platformy sprostredkúvajú vzťah medzi umelcami         

a kupujúcimi. Tomuto výskumnému problému sa venujeme v druhej a tretej kapitole 

monografie.  
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2 DIGITÁLNY MARKETING V ART MARKETINGU [v čase COVID-19] 
 
Digitálny priestor ponúka širokej kategórii umenia obrovskú výzvu a hodnotu. Otvára nové 

dimenzie prezentácie artefaktov umeleckej kultúry v jej najrozmanitejších podobách, ponúka 

alternatívny a neustále prístupný virtuálny priestor s prísľubom nezabudnuteľného estetického 

prežitia. Vychádzajúc z konceptu art marketingu prezentovaným Johnovou (2007), 

aplikovaného na koncept digitálneho marketingu1, ponímame digitálny art marketing ako 

aplikáciu a integráciu rôznorodých digitálnych mediálnych platforiem a technológií do pro-

cesu interakcie umeleckých a kultúrnych subjektov so zainteresovanou časťou verejnosti,       

s návštevníkmi či percipientmi kultúrnych a umeleckých hodnôt. Využitím potenciálu 

digitálnych technológií a inovácií sa digitálny art marketing významne podieľa na aktívnej 

diseminácii estetických noriem a hodnôt, ako aj na prezentácii významných tvorcov, ich 

produktov a symbolických hodnôt estetiky, umenia a kultúry až po komunikáciu a propagáciu 

organizácií a inštitúcií zabezpečujúcich správu a ochranu kultúrneho dedičstva v časoch 

digitálnej revolúcie. Využitie potenciálu digitalizácie v art marketingu podčiarkla najmä 

aktuálna situácia spôsobená globálnou pandémiou COVID-19, vďaka ktorej sme spoznali 

dovtedy snáď ani nepredstaviteľnú situáciu ekonomického lockdownu a sociálneho dištancu.   

Koncepcia integrovaného digitálneho art marketingu je determinovaná vymedzením 

základných elementov samotného marketingového mixu. Ako uvádza Foret (2007), 

marketingovú komunikáciu je nevyhnutné vnímať v širšej perspektíve než len v zmysle 

propagácie, pričom zdôrazňuje, že zahŕňa všetky formy marketingových činností – od vy-

tvorenia produktu, jeho použitia, cez distribúciu, propagáciu a stanovenie ceny. V tejto otázke 

sa napríklad Johnová stretáva so všeobecnými prístupmi k marketingovému mixu (Kotler       

a Armstrong, 2014; Přikrylová a Jahodová, 2019; Světlík, 2018) a v koncepte art 

marketingového mixu zdôrazňuje práve už zmienené elementy vymedzené modelom 4P 

(cena, produkt, distribúcia a propagácia). Avšak z nášho pohľadu ponímame tento model skôr 

ako prežitok a spájame ho dnes s už tradičnými koncepciami, pričom v kontexte digitálnych 

médií zdôrazňujeme najmä pozíciu tzv. REMIXU, teda pôvodného konceptu 4P obohateného 

o tri ďalšie elementy reflektujúce neraz nehmotný charakter digitálnych produktov 

nachádzajúcich sa na pomedzí tradičného produktu a služby. Remix alebo model 7P rozširuje 

                                                 
1 Chaffey a Smith (2017) vymedzujú digitálny marketing ako škálu digitálnych médií, technológií a platforiem 
používaných na zabezpečenie interakcie medzi podnikom/značkou a s reprezentantmi cieľovej skupiny, 
potenciálnym alebo už existujúcim spotrebiteľom.  
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pôvodný koncept 4P a reflektuje aj pozíciu samotných ľudí, fyzických dôkazov a procesov 

spojených s poskytnutím a zabezpečením uspokojujúcej služby (Chaffey a Ellis-Chadwick, 

2016, s. 51). Na druhej strane, Tutenová a Solomon (2017) zdôrazňuje v prípade digitálneho 

marketingu, na ktorý nahliada primárne z perspektívy atribútov sociálnych médií tiež význam 

„participácie“, ktorý môžeme interpretovať v súvislosti s významom týchto digitálnych 

komunikačných platforiem na budovanie komunity. Okrem uvedených prístupov však 

zdôrazňujeme aj unikátny koncept Štefka a Krajňáka (2013) 2 , ktorí pôvodné prvky 4P 

rozširujú o kategóriu „ľudia“ (people, teda rovnaké s modelom 7P) a „vášeň“ (passion). 

Význam kategórie „ľudia“  vychádza z charakteru aktuálneho hyperkonkurenčného prostredia 

a zdôrazňuje podstatu a dominanciu ľudského faktoru v rámci odvetvia služieb, lebo práve 

ľudský kapitál je zdrojom potenciálnej odlišnosti a konkurenčnej výhody (Chaffey a Ellis-

Chadwick, 2016). Štefko a Krajňák zdôrazňujú 2 základné perspektívy: (1) zamestnancov 

kultúrnych inštitúcií (zosobňujúcich ich odborné znalosti, kompetencie a profesionalitu) a (2) 

vzťahy zamestnancov k zákazníkom (aplikácia adekvátneho prístupu a komunikácie v závis-

losti od požiadaviek a charakteristík unikátneho zákazníka, resp. návštevníka, ako aj schop-

nosť erudovaného, empatického, ale súčasne obchodného a kreatívneho vystupovania a jed-

nania).  

Kategóriu „vášne“ autori (ibid.) vysvetľujú na pozadí túžby po artikulárnom produkte, teda 

napríklad artefakte výtvarného umenia, pričom pravým pohonom tejto vášne je práve status 

milovníka umenia, osoby, ktorá si produkty umeleckej tvorby vychutnáva do poslednej 

kvapky ich estetickej či kultúrnej symboliky a významu. Do kontrastu sa však dostávajú práve 

díleri umenia, ktorí neraz pristupujú k produktom (aj vysokej) kultúry najmä z perspektívy 

zisku a vyššej hodnoty ich portfólia.  

Vzhľadom na špecifický charakter predmetného odvetvia považujeme za významné 

doplnkové elementy pôvodného marketingového mixu tiež prvky reflektujúce osoby 

podieľajúce sa na komunikácii a distribúcii hodnoty umenia (ľudia), potenciál mechanizmov 

smerujúcich túžbu po vlastníctve umeleckého artefaktu (vášeň), potrebu interakcie a inte-

grácie v rámci relevantnej komunity a tiež pozíciu účelnosti, funkčnosti a efektívnosti 

prebiehajúcich interakcií (procesy).  

  

                                                 
2 Autori koncept navrhujú primárne pre oblasť výtvarného umenia. 
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2.1. Koncept digitálneho komunikačného mixu v art marketingu 

Digitálny marketing tvorí imanentnú súčasť integrovanej marketingovej komunikácie značiek 

už pomerne dlhé obdobie, avšak v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 a presunu 

spoločnosti do online prostredia sa stal takmer výlučnou a centrálnou formou interakcie 

značky a zákazníka, ktorá je otázkou aj pre subjekty pôsobiace v oblasti umenia a kultúry 

vôbec. V prípade konceptu digitálneho marketingu si však dovoľujeme zdôrazniť, že ide 

skutočne o komplexnú kategóriu pokrývajúcu ako reklamu prostredníctvom digitálnych 

platforiem (napr. digitálna TV, rádio či digitálne billboardy),  tak aj špecifickú kategóriu 

primárne s internetom spätých médií ako nástrojov marketingovej komunikácie, kam spadajú 

sociálne médiá, obsahový marketing, bannerová reklama, email marketing, mobilná reklama, 

web marketing či marketing vo vyhľadávačoch (Minculete, Olar, 2018, s. 64). Kým pri-

stúpime k podrobnejšej analýze jednotlivých elementov a digitálnych nástrojov s potenciálom 

uplatnenia v oblasti marketingu umenia, pokladáme za dôležité vymedziť typy rámcových 

marketingových stratégií pomáhajúcich vysvetliť, porozumieť, ale aj efektívnejšie naplánovať 

jednotlivé body kontaktu a celkovú spotrebiteľskú cestu, resp. cestu návštevníka galérie, 

múzea či inej kultúrnej inštitúcie. 

2.1.2 Aplikácia vybraných strategických konceptov digitálneho marketingu v umení       

a kultúre 

Z hľadiska uplatnenia holistickej perspektívy marketingovej komunikácie umeleckého sektora 

pokladáme za podstatné zdôrazniť prítomnosť, význam, ako aj rozdiel medzi inbound a out-

bound stratégiami. Outbound marketing je primárne spájaný s jednosmernou, lineárnou          

a tradičnou formou reklamnej komunikácie od zdroja k recipientovi (Světlík, 2018 s. 606). 

Táto stratégia je najčastejšie spojená s využitím tradičných médií, pričom exemplárnym 

príkladom je reklama na prebiehajúcu výstavu na bilboardoch, pútačoch, v televízii či v rádiu. 

Ide teda o formu a spôsob propagácie, ktorého zámer sa v podstate začína aj končí „len“         

v odoslaní informácie, avšak s minimálnym dôrazom na jej aktívne spracovanie samotným 

príjemcom. Alternatívou v digitálnom prostredí sú práve platené reklamy vo forme bannerov, 

platenej pozície vo výsledkoch vyhľadávania či reklama v obsahovej sieti (napr. Facebook, 

Google.). Hoci je outbound marketing spájaný aj s negatívnymi konotáciami, z hľadiska 
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budovania povedomia a aplikácie samotného retargetingu3 je pokladaný za efektívny prístup, 

z hľadiska jeho efektívnosti sa do popredia dostávajú atribúty personalizácie a čo najpres-

nejšieho cielenia na publikum (Mackenzie, 2020).  

Na druhej strane sa nachádza inbound marketingová stratégia, ktorá, ako uvádza Světlík a kol. 

(2017), vychádza z opačnej filozofie, keďže sa potenciálneho zákazníka (teda návštevníka či 

percipienta) snaží priviesť napríklad na webovú stránku s cieľom nadviazať aktívnu 

obojsmernú komunikáciu ako základ pre budúci lojálny vzťah s návštevníkom (pozri tab. 1). 

Tým reflektuje práve dimenzie komunity, vášne a tiež význam ľudí ako elementov 

digitálneho artmarketingového mixu.  

Na rozdiel od skôr už tradičného (outbound) prístupu využívajúceho jednosmerné prostriedky 

komunikácie, inbound marketing je „závislý” od prvotnej aktivity samotného klienta či 

návštevníka galérie. Prvý krok, hľadanie či kontaktovanie vychádza z jeho vlastnej iniciatívy, 

avšak daná inštitúcia (napríklad galéria ) musí účelným využitím nástrojov digitálneho 

marketingu vytvoriť plnohodnotné prostredie na naplnenie jeho očakávaní, ako aj potrieb 

motivujúcich tento kontakt (najčastejšie ide o webovú stránku, na ktorú návštevníci 

prichádzajú, napríklad prostredníctvom vyhľadávačov, blogov či sociálnych médií.) 

(Halligan, 2019). Efektívnosť tejto interakcie je však determinovaná atribútmi ponúknutého 

obsahu, ktorý by mal byť poučný, hodnotný, zaujímavý a súčasne zábavný (Světlík a kol., 

2018). Inbound marketingová stratégia stavia na zapojení publika, z ktorého sa následne 

s väčšou pravdepodobnosťou môžu sformovať budúce leady (Halligan, 2019). 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Proces zacielenia online reklamy na potenciálnych zákazníkov, ktorí navštívili stránku inzerenta alebo sú 
v jeho databáze kontaktov na základe predchádzajúcej inej online aktivity. (Hall, 2020) Podobne, pre strategické 
umiestnenie reklamy pred publiká, ktoré už uskutočnili interakciu so značkou prostredníctvom webu či mobilnej 
aplikácie, používa Google veľmi blízky pojem remarketing. Google v rovnakej súvislosti aplikuje pojem 
remarketing (support.google.com, rok publikovania neznámy, ©2020).   
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Inbound marketing Outbound marketing 

Akceptovateľný a tolerovaný príjemcami Značne rušivý až otravný 

Pre cieľové skupiny zaujímavý a hodnotný 

obsah lákajúci jej pozornosť 

Zväčša obsah bez ďalšej praktickej 

aplikácie, bez rozšírenia poznatkov príjemcu 

Dvojsmerný spôsob komunikácie Jednosmerná komunikácia 

Ponúka hodnotu Spojený len s obmedzenou praktickou 

hodnotou 

Láka zákazníkov k návšteve 

platformy/média 

Hľadá potenciálnych zákazníkov 

Využíva napríklad vyhľadávanie (SEO), 

sociálne médiá, blogy, opt-in emailing, 

influencer marketing a iné, najčastejšie ide o 

využitie potenciálu vlastných a získaných 

médií s využitím elementov obsahového 

marketingu. 

Využíva najmä tradičné kanály, ako 

televízia, print, rádio, magazíny, bilboardy  

a pod. Do popredia sa dostávajú platené 

formy propagácie, potreba personalizácie  

a správneho cielenia na publikum. Efektívny 

spôsob využitia najmä v prípade 

remarketingu. 

Obsah informácie je tvorený na základe 

potrieb „spotrebiteľov“, publika. 

Obsah informácie je determinovaný 

potrebami produktu. 

Interaktívny Pasívny 

Zapadá do kontextu konzumovaných 

informácií a obsahu 

Narúša príjem a spracovanie informácií  

v rámci určitého kontextu 

 

Tabuľka 2: Komparácia inbound a outbound marketingovej stratégie. 

Zdroj: spracované podľa Zairi, 2020 

Na základe charakteru marketingu umenia, ktorý nevychádza z potrieb trhu, ale začína sa     

až po vytvorení umeleckého diela či artefaktu a jeho podstatným prvkom je zosúladenie 

tvorby a interpretácie umelca či tvorcu s vhodným publikom (Mokwa, Dawson, Prieve, 1980), 

sa do popredia dostáva najmä aplikácia inbound marketingovej stratégie. Základným 

atribútom želaného publika je totiž jeho angažovanosť (minimálne v rovine amatérskeho 

záujmu ) v problematike ako aj dostatočná úroveň poznatkovej štruktúry, pričom práve snaha 

o jej rozvoj a získanie ďalších informácií a skúseností je pohonom na vyhľadávanie 

poznatkov distribuovaných aj v rámci inbound marketingovej stratégie. Len dostatočne 

angažované publikum je schopné plnohodnotne oceniť kvalitu a význam, pochopiť roviny 
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interpretácie umeleckej tvorby. Avšak z hľadiska budovania prvotného povedomia, najmä     

v prípade inovatívnych konceptov, prezentácie nových subjektov či aktivít v rámci portfólia, 

zohráva významnú pozíciu aj outbound marketing.  

Príklad: Slovenská národná galéria – Implementácia nástrojov digitálneho marketingu    

v rámci inbound marketingovej stratégie efektívne podporenej outbound prístupom  

Kombináciu inbound a outbound stratégie využíva aj Slovenská národná galéria,           

ktorá komunikáciu v digitálnom prostredí zastrešuje webovou stránkou, ale aj plno-

hodnotným využitím potenciálu sociálnych médií, konkrétne platforiem Facebook, 

Instagram a YouTube. Na obrázkoch nižšie (Obr. 1) môžete vidieť ukážku Facebook 

stránky galérie, ako aj platené propagácie v mesiaci október – november 2020. Na spo-

menutých sociálnych médiách stránka zdieľa zaujímavé obsahy prinášajúce nielen 

informácie o aktivitách inštitúcie, ale tiež zaujímavosti o dianí v odvetví a inšpiratívne 

obsahy na trávenie voľného času napríklad s deťmi.  

Na budovanie povedomia o akcii (event Noc múzeí a galérií) využila platenú formu 

propagácie prostredníctvom Facebooku (Obr. 2), pričom elementom Call to action (teda 

výzvy k želanej aktivite návštevníka stránky) použila preklik na stránku samotného eventu 

prostredníctvom tlačidla „mám záujem“. Druhá kampaň je spojená s predajným cieľom, 

propagujúcim Diár 2021 s preklikom priamo na predajnú webovú stránku.  
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Obr. 1. Príspevky na FB stránke a IG profile SNG. 

Zdroj: https://www.facebook.com/SlovenskaNarodnaGaleria; 

https://www.instagram.com/sng_gallery/ 
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Obr. 2: Sponzorované príspevky Slovenskej národnej galérie propagujúce participáciu      

na evente „Noc múzeí a galérií 2020“, ako aj predaj diárov na rok 2021. 

Zdroj: https://bit.ly/2VDaPez  

 

Slovenská národná galéria navyše vytvorila platformu lab.SNG, ktorá podporuje výskum    

a praktickú aplikáciu využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi 

(lab.sng.sk, dátum neznámy). V rámci tejto platformy boli vytvorené takmer 2 desiatky 

projektov ponúkajúcich vo veľkej miere interaktívne informačné platformy distribuujúce 

zaujímavý obsah príjemcom. Patrí sem napríklad Web umenia (Obr. 3) ako repozitár 

umeleckých diel vo vlastníctve SNG. Ide o „on-line katalóg výtvarných diel zo zbierok 

slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia“, pričom 

návštevníkovi sú ponúkané základné informácie o dielach a ich autoroch, ale tiež pôvodné 

články, videá či kolekcie (webumenia.sk, dátum neznámy). 
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Obr. 3: Web umenia – sekcia autori. 

Zdroj: https://www.webumenia.sk/autori 

Medzi ďalšie zdroje cenných informácií vo forme multimediálnych kolekcií alebo 

audiálnych sprievodcov patria platformy Artbase (databáza súčasného slovenského 

vizuálneho umenia), Z akadémie do prírody, Filla Fulla Chat (doplnkové webové aplikácie 

k výstavám), Sen x skutočnosť, Majster z Okoličného (doplnkové webové stránky k vý-

stavám), Soundwalk Strážky (audiosprievodca pre kaštieľ Strážky) a mnohé ďalšie 

(lab.sng.sk, dátum neznámy).  

Na Obrázku 4 sa nachádza ukážka z aplikácie Filla Fulla Chat, ktorá interaktívnym 

dialogickým spôsobom približuje životné príbehy umelcov Emila Fillu a Ľudovíta Fullu, 

ilustrované ukážkami ich tvorby a archívnymi materiálmi (lab.sng.sk, dátum neznámy). 
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Obr. 4: Ukážka dialogickej aplikácia Filla Fulla Chat. 

Zdroj: https://fillafulla.sng.sk/ 

Z hľadiska špecifickej reakcie Slovenskej národnej galérie na neprajné podmienky 

spôsobené opatreniami zabraňujúcimi šírenie ochorenia COVID-19 je určite nevyhnutné 

spomenúť projekt „Slovenská náhradná galéria“, ktorý využíva práve elementy sociálnych 

médií a špeciálnu sekciu webovej stránky (Slovenská náhradná galéria) pre distribúciu 

umenia jeho priaznivcom aj v čase uzatvorenia výstavných priestorov, a to prostredníctvom 

nahrávok, videí, rozhovorov či virtuálnych expozícií ( Slovenská národná galéria, 2020). 

Vybraným elementom komunikácie v rámci projektu Slovenská náhradná galéria sa 

venujeme v ďalších častiach publikácie.  
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2.2 Perspektívy kategorizácie nástrojov digitálneho art marketingu 

Marketéri propagujúci umenie, resp. samotné galérie, a teda aj umelci majú k dispozícii rôzne 

strategické prístupy podporujúce dosiahnutie stanovených cieľov, ktoré sú súčasne 

základnými determinantmi rozhodnutia o zvolenej stratégii aj kombinácii kanálov a s nimi 

spojených špecifických nástrojov komunikácie. K dispozícii máme niekoľko kategorizačných 

prístupov uľahčujúcich orientáciu a následnú organizáciu spektra potenciálnych nástrojov ako 

špecifických bodov kontaktu so spotrebiteľom. Bačíková (Bačíková, 2016) uvádza 

nasledujúce klasifikácie vychádzajúce z: 

x vlastníctva média,  

x používanej platformy,  

x podnikateľského modelu,  

x typov a digitálnych marketingových nástrojov,  

x nástrojov komunikačného mixu, 

x toku užívateľov.  

Vzhľadom na vecné zameranie publikácie sme sa rozhodli podrobnejšie sa zamerať len        

na vybrané kategorizácie, ktoré z hľadiska art marketingu pokladáme za najviac relevantné: 

A) vlastníctvo médií  

B) kategorizáciu podľa komunikačného mixu4. 

Prístup reflektujúci vlastníctvo médií je jedným z najjednoduchších, no súčasne 

najdôležitejších prístupov k výberu a celkovej kompozícii elementov komunikačného mixu. 

Do popredia sa dostávajú dve metódy skladby digitálnych marketingových nástrojov, model 

PEO a model PESO.  

Metóda PEO patrí medzi evolučne starší prístup, ktorý v hypotetickej rovine nie je spojený 

výlučne s digitálnym prostredím, hoci je ponímaný primárne ako online model.  Samotný 

názov je akronymom 3 základných elementov komunikácie – platené, získané a vlastné médiá 

alebo marketingové kanály (Charlesworth, 2018). Platené médiá sú spojené s marketingovými 

kanálmi zakúpenými značkou (Pulizzi, 2011). Tieto kanály by sme mohli vnímať ako 

katalyzátory pre dva ďalšie typy médií. Výhodou je, že inštitúcia ich má pod kontrolou, sú 
                                                 
4 Tento prístup tvorí východisko ako pre offline, tak aj pre online zložku marketingovej komunikácie, súčasne 
predstavuje rámec pre špecifické nástroje aplikované v prípade samotnej stratégie. 
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pomerne stabilné, merateľné a sledovateľné, na druhej strane stojí značný limit, spojený 

s rizikovou kredibilitou a úpadkom miery vyvolanej interakcie (napríklad spomínaný príklad 

sponzorovaných príspevkov SNG na Facebooku). Vlastné médiá sú kanály pod úplnou 

kontrolu značky, využívajúce z veľkej časti najmä obsahový marketing. Tretiu kategóriu 

tvoria tzv. získané médiá reprezentované samotnými zákazníkmi, ktorí sa sami stávajú 

komunikačnými kanálmi (základnými elementmi sú WOM marketing, buzz a virálny 

marketing) s veľmi významnou mierou kredibility a potenciálom ovplyvniť nákupné 

rozhodnutie (Pulizzi, 2011).  

Novší koncept predstavuje model PESO vychádzajúci najmä zo vzájomnej závislosti a inte-

grácie jednotlivých kanálov. Základnou charakteristikou modelu je jeho fluidný charakter, 

zložený zo štyroch typov médií – vlastné, platené, získané a zdieľané, pričom ich dôsledné 

vzájomné použitie podporuje formovanie autority, budovanie povedomia a generovanie 

leadov. Tento model vznikol v roku 2008 ako reakcia na vzrastajúcu adaptáciu digitálneho 

marketingu a sociálnych médií. Ako uvádza autorka Gina Dietrichová (2020), platené médiá, 

podobne ako v prípade modelu PEO, zabezpečujú distribúciu obsahu najmä vo forme reklám 

(napr. na sociálnych médiách) a sponzorovaného obsahu. Ako uvádza agentúra Srossle, 

výhodou platených kanálov je potenciál odhadu dosahu a rovnako nezávislosť na redakciách 

médií či ľuďoch ktorí budú šíriť dobré meno ďalej, ako aj na algoritmoch sociálnych 

platforiem či vyhľadávačov. Do popredia tak dávajú najmä natívnu reklamu ako prienik 

obsahového marketing a platenej propagácie (Strossle, dátum publikovania neznámy). 

Získané médiá vymedzuje Dietrichová (2020) v nadväznosti na publicitu a media relations 

(napríklad ak o umelcovi či výstave je publikovaný článok v novinách, odvysielaná reportáž 

v televízii a pod.). Zdieľané médiá alebo sociálne médiá patria medzi aktuálne napredujúcu 

skupinu postavenú na potenciáli networkingu, perspektívneho budovania komunity, 

partnerstiev a distribúcie. Ako uvádza Turgeon (2020), zdieľané médiá predstavujú kritický 

komponent, ktorý môže byť spojený s vlastnými, získanými alebo tiež platenými médiami,  

ak sa práve týmito kanálmi zdieľaný obsah zdá cieľovému príjemcovi podnetný, zaujímavý    

a hodný zdieľania v jeho komunite. Tieto kanály sú veľmi významné najmä z hľadiska 

budovania povedomia, keďže získavajú nielen nových sledovateľov, čím rozširujú publikum, 

ale tiež budujú nových zákazníkov. Štvrtú kategóriu tvorí už známa skupina médií 

vlastnených značkou, ktorých obsah, komunikácia a celková výkonnosť je v plnej 

kompetencii samotného subjektu (webová stránka galérie, múzea alebo profil umelca na so-

ciálnom médiu) (Dietrich, 2020).  
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2.2.1 Mix nástrojov digitálneho art marketingu  

Tzv. tradičný komunikačný mix pozostáva z 5 kľúčových prvkov – reklama (prospekty, 

katalógy, reklamné knihy, reklamné noviny, tlačené a plošné médiá, plagáty, audiovizuálna 

reklama, advertoriály, umiestňovanie produktov a iné), PR (udalosti, tlačové správy, 

interview), osobný predaj, podpora predaja (dočasné zľavy, kupóny, odmeny, darčeky...) 

a priamy marketing (zásielky, telefonické kontaktovanie, emailová komunikácia) (Johnová, 

2007; Světlík, 2018). Základný 5-faktorový koncept rozširujú Minculete a Olar (2018) 

o ďalšie zložky: direct maily, výstavy, merchandising, packing a WOM, pričom takto 

rozšírený koncept aplikuje aj Chaffey a Smith v digitálnom prostredí (2017). V prípade 

digitálneho marketingu môžeme hovoriť o rovnakých prvkoch, avšak s formátom 

prispôsobeným samotnému digitálnemu prostrediu. Chaffey a Smith (ibid.) dokonca navrhuje 

koncept komunikačného mixu tvoreného až desiatimi elementmi – reklama (interaktívne 

displejové reklamy, PPC, social media reklama), predaj (virtuálni predajní asistenti, chaty     

či affiliate marketing), podpora predaja (incentívy, odmeny či lojalitné programy), PR 

(informácie o novinkách, newsletter, sociálne siete, udržiavanie a budovanie komunity), 

sponzorstvo (sponzoring online eventov, stránok či služieb), direct mail (voliteľné emaily, 

notifikácie), výstavy (virtuálne prehliadky, 360, výstavy), merchandising/obchodovanie 

(dizajn webovej stránky, prezentačné predajné stránky, stránky zabezpečujúce servis, 

personalizované odporúčania...), balenie (napríklad fotky skutočného produktu, jeho dizajnu, 

obalu...), WOM  (využitie najmä sociálnych médií s potenciálom virality, affiliate 

marketingu, e-mailu, recenzií, fór, komunít...). Na druhej strane, Minculete a Olar vo svojej 

štúdii „Approaches to the modern concept of digital marketing“ vymedzujú digitálny 

marketing ako komplexnú kategóriu zastrešujúcu digitálne technológie (TV, SMS, rádio, 

digitálne billboardy) a internetový marketing. Autori tak v prípade digitálnej komunikácie 

vymedzujú 6 skupín nástrojov, v ktorých centre stojí samotná webová stránka ako alternatíva 

kamennej predajne/prevádzky. Uvedené kategórie tvoria: marketing vo vyhľadávaní (SEO, 

PPC), Online PR (upozornenia, blogy a RSS, komunity), online partnerstvá (link building, 

affiliate marketing, sponzoring, co-branding), virálny marketing („pass-along“ maily, 

zmienky), opt-in email (napríklad co-branded emaily, newslettery tretích strán) 

a v neposlednom rade zdôrazňujú aj tzv. interaktívnu komunikáciu (displejová reklama 

a bannery, rich médiá), a dynamickú, resp. behaviorálne determinovanú akvizíciu (Minculete 

a Olar, 2018). Okrem spomenutých konceptov ešte uvádzame aj koncept Asociácie 

digitálnych marketingových agentúr (eBook digitálna stratégia), pričom pri kategorizácii 



42 
 

nástrojov vychádza z cieľov stratégie, ktoré môžu byť jednotlivými nástrojmi dosiahnuté 

(povedomie, zvyšovanie výkonnosti, budovanie vzťahu so zákazníkmi). Medzi nástroje        

na budovanie a šírenie povedomia sa zaraďujú – PR články, displejová reklama 

a videoreklama (využitie na YouTube aj na FB), nástroje výkonnostného marketingu sú 

primárne PPC reklamy a sociálne siete a kategória nástrojov budovania vzťahu je tvorená 

obsahovým marketingom a nástrojmi starostlivosti o zákazníkov. 

Uvedené perspektívy ponúkajú základný rámec nástrojov digitálneho marketingu aj v prípade 

subjektov pôsobiacich v oblasti umenia. Podobné perspektívy je totiž možné identifikovať aj 

v koncepte od Cartonovej (2020), ktorá odporúča v rámci digitálnej marketingovej stratégie 

umeleckej inštitúcie využiť nasledovné prvky – portfólio vo formáte webovej stránky, písanie 

vlastného blogu, resp.  využitie pozície hosťujúceho autora na inom odbornom a relevantnom 

blogu,   využitie potenciálu sociálnych médií a obsahového marketingu, email marketing, 

SEO, platenú reklamu vo vyhľadávaní ako aj reklamu v obsahovej sieti a na sociálnych 

médiách. Nezávisle od použitej perspektívy je možné vymenovať pomerne rozsiahle 

spektrum nástrojov aplikovateľných v rámci digitálneho marketingu umenia. Prechod k vy-

užitiu veľkého množstva z nich nesporne podporila aj pretrvávajúca pandémia COVID-19, 

ktorá zavrela dvere múzeí, galérií či súkromných štúdií. Chceli ostať v kontakte so svojimi 

klientmi a zákazníkmi, či chceli alebo nechceli, boli alebo neboli pripravení, boli nútení 

využiť potenciál digitálnych médií naplno. Vymedzenie možností a praktické aplikácie 

vybraných nástrojov digitálnej marketingovej komunikácie umenia, so špecifikáciou najmä  

na ich etablovanie v čase COVID-19, reflektuje nasledujúca kapitola.  

2.3 Potenciál vybraných nástrojov digitálnej marketingovej komunikácie umenia 

(nielen) v čase COVID-19 

Otázka praktických foriem digitálneho marketingu v umení sa stala na počiatku roku 2020 

azda jednou z najdiskutovanejších tém profesijných organizácií či jedincov pôsobiacich v da-

nej oblasti. Napríklad americká asociácia múzeí (Ciecko, 2020) prezentovala v začiatkoch 

prvej vlny pandémie COVID-19 (marec 2020) odporúčania, ako môžu múzeá efektívne 

využiť digitálny obsah a kanály na komunikáciu a udržanie interakcie s ich návštevníkmi. 

Odporúčania je možné zhrnúť do 4 kategórií, resp. spôsobov komunikácie: 

1. Využitie unikátnych kampaní v prostredí sociálnych médií. Autori však zdôrazňujú najmä 

potenciál podpory interakcie, budovania vzťahu aj vzdelávania publika, čo má priamu 

súvislosť so samotnými aspektmi obsahovej stratégie, resp. s obsahovým marketingom.  



43 
 

2. Integrácia live streamov, teda živého vysielania, ako alternatívy absentujúcej interakcie   

a komunikácie v reálnom prostredí. 

3. Implementácia virtuálnych prehliadok, čo podporuje aj celosvetovo používaná a do-

stupná platforma Google Arts and Culture, ktorá aktuálne ponúka viac ako 2 500 zdarma 

dostupných virtuálnych prehliadok po celom svete, napríklad využíva ju aj svetoznámy 

Louvre.  

4. Využitie aspektov virtuálnej a rozšírenej reality. Uplatnené sú najmä pri vytváraní 

virtuálnych kolekcií vystavovaných diel, ponúkajúcich imerzívne zážitky, napríklad vo forme 

doplnkových aplikácií do smartfónov alebo rozšírení v rámci sociálnych sietí či imple-

mentácie v prostredí vlastných webových stránok.  

Problematikou komunikácie umeleckých inštitúcií v období COVID-19 sa zaoberala aj  plat-

forma Interreg Europe, ktorá uskutočnila v júni 2020 online míting s cieľom prezentovať 

a rozširovať pozitívne príklady a skúsenosti s využitím digitálnych technológií v muzeálnej    

a galerijnej činnosti (InterregEurope, 2020). Prezentované odporúčania sú však o niečo viac 

fragmentované, menujúc konkrétne elementy jednotlivých prvkov komunikačného mixu. 

Autori zdôrazňujú najmä prvky obsahového marketingu, napr. význam audiosprievodcov, 

workshopov, vizuálnych projekcií, online výstav, virtuálnych prehliadok a inter-

aktívnych či edukačných hier, pričom zdôrazňujú aj význam samotných sociálnych médií    

a vlastných médií v procese aktívnej komunikácie inštitúcie a informovania o jej aktivitách    

a dianí aj počas obdobia lockdownu.  

Podobne odporúčajú zamerať sa prioritne na využitie potenciálu vlastných médií a produkcie 

aj Souza a Lee (2020), ktorí zdôrazňujú najmä význam sociálnych médií (napríklad Facebook, 

Instagram, LinkedIn či YouTube), a to z hľadiska potenciálu budovania komunity, 

udržiavania vzťahov prostredníctvom interaktívnych, multimediálnych a virtuálnych foriem 

komunikácie, ktoré podporujú zahrnutie publika (online návštevníkov) do komunikácie        

so značkou a súčasne prostredníctvom podnetných obsahov sýtia záujem príjemcov vzdelávať 

sa, rozširovať svoje poznatky v oblasti umenia a vzbudzovať záujem o problematiku aj z po-

hodlia vlastného domova. Takýmto spôsobom môžu byť takmer plnohodnotne naplnené 

potreby kultúrneho a estetického zážitku či pôžitku. Okrem už uvedených elementov, ako 

komunita a hodnotný obsah, zdôrazňuje Makúchová z agentúry Daren&Curtis aj význam 

samotnej ľudskosti, spočívajúcej v pozitívnom myslení, podpore návštevníkov a preukázaní 
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úcty, ich významu a hodnoty aj v časoch, keď nie je možná osobná interakcia a priama 

finančná benefitácia (Makúchová, 2020).  

Na základe konfrontácie a syntézy uvedených teoretických a praktických prístupov k proble-

matike využitia digitálnych médií v marketingovej komunikácii múzeí a galérií v čase 

COVID-19 zdôrazňujeme najmä význam vlastných médií, ktoré ponúkajú priestor na vy-

užitie odporúčaných prvkov interaktívnej, osobnej, imerzívnej a obohacujúcej komunikácie, 

alternujúcej absentujúcu osobnú návštevu a percepciu umeleckých diel. Do popredia sa tak 

dostávajú najmä vlastné webové stránky, sociálne médiá a princípy obsahového 

marketingu s využitím interaktívneho a virtuálneho obsahu ako elementy inbound 

marketingovej stratégie. Na základe uvedenej perspektívy sa budeme v nasledujúcich častiach 

podrobnejšie venovať práve možnostiam a praktickým príkladom využitia uvedených prvkov 

komunikačného mixu.  

2.3.1. Webová stránka 

Vychádzajúc z  uvedených princípov inbound a outbound marketingu, ako aj konceptov 

komunikačného mixu, staviame na prvé miesto v komunikácii subjektov pôsobiacich v oblasti 

umenia a kultúry samotnú webovú stránku, ktorá je schopná efektívnej interakcie, a to 

napríklad v zmysle budovania významného zdroja odborných a aktuálnych informácií o dianí 

v konkrétnej oblasti pôsobenia. Takýmto spôsobom si webová stránka vytvorí určitú 

komunitu používateľov, ktorí môžu tento obsah použiť podľa vlastných potrieb či inak 

spracovať (napríklad prostredníctvom spätných odkazov ho včleniť do vlastného online 

obsahu).  

Webová stránka ako vlastné médium subjektu (galérie, múzea, tvorcu umenia...) predstavuje 

odrazový bod v rámci komplexu digitálneho marketingu. Webovú stránku je vhodné vnímať 

ako digitálnu alternatívu pobočky, reálneho miesta predaja, show-roomu, resp. v kontexte 

umenia môže alternovať samotné umelecké štúdio, aukčný dom, múzeum či galériu (Wilson, 

2019; Minculete a Olar, 2018). Aj napriek uvedeným benefitom je potrebné webovú stránku, 

najmä jej výkonnosť, stále vnímať ako centrálny prvok v rámci komplexu marketingového 

ekosystému, reflektovaného samotnými kategóriami médií a kanálov, sledovaných aj nástro-

jom Google Analytics, ktorý vymedzuje 5 zdrojov 5  návštevnosti: SEO a organické 

                                                 
5 Okrem uvedených kanálov sleduje Google Analytics aj návštevy prichádzajúce priamym zadaním adresy 
webovej stránky do vyhľadávacieho poľa, resp. adresného riadku. 
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vyhľadávanie; platená reklama vo forme PPC odkazov vo vyhľadávaní; sociálne médiá          

a odkazujúce či odporúčajúce zdroje (napríklad affiliate). Podľa Wilsona (2019) je základným 

elementom efektívnej webovej stránky práve samotný obsah, ktorý je v podstate pohonom jej 

plnohodnotnej účelnosti a efektívnosti. Autor tak vymedzuje pozíciu webovej stránky v eko-

systéme digitálnych komunikačných nástrojov ako platformu závislú na vzájomnom prepojení 

a pôsobení jednotlivých digitálnych kanálov v pozícii zdrojov návštevnosti. Ich efektívnosť je 

však determinovaná obsahom ponúkaným webovou stránkou, čím sa zdôrazňuje potenciál 

integrovaného prístupu k marketingovej stratégii  a komunikácii. 

Internet a digitálne médiá výrazným spôsobom podporili prežitie mnohých umeleckých 

subjektov aj distribúciu umenia ako takého samotným príjemcom. Podľa Minculete a Olar 

(2018) spočívajú benefity webovej stránky pre umelecké subjekty v 4 základných bodoch:  

1. Podpora profesionality prezentácie vlastnej tvorby. 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme podstatu prítomnosti portfólia, napríklad prezentáciu diel, 

autorov, kolekcií a zbierok galérie či produktov určitého umelca. Carton (2020) v tejto 

súvislosti zdôrazňuje najmä impresívny charakter portfólia, ktoré oslovuje návštevníkov         

a podnecuje v nich záujem o ďalšie prehliadanie výstupov, webovej stránky a následnú 

interakciu prostredníctvom ďalších komunikačných platforiem a kanálov. Samozrejme, 

webová stránka nemusí zahŕňať prezentáciu celej produkcie, rozhodne by však mala 

poskytnúť priestor tým najlepším a najzaujímavejším dielam.  

Príklad: Využitie webovej stránky ako priestoru prezentácie vlastného portfólia 

A) Webová stránka samostatného autora – vlastné portfólio tvorby 

Webová stránka akademického maliara Mariána Komáčeka (Obr. 5) integruje viacero 

elementov komunikácie. Ponúka informácie o autorovi, jeho ocenenia, členstvá v zastú-

peniach, účasti na sympóziách, kongresoch či výstavách, taktiež informuje o realizovaných 

workshopoch, efektívne odkazuje na články o autorovi, ktoré zastupujú práve kategóriu 

získaných médií.  Vyššie uvádzané typy informácií aktívne formujú a potvrdzujú autorov 

odborný status. Samotné portfólio produkcie je prezentované prostredníctvom takpovediac 

virtuálnej knihy rozdelenej na rôzne oblasti pôsobenia autora – grafické videnie sveta, tvorba 

ex libris, maliarsky vývoj, maľba bez kompromisov, ilustrácia a kresba, známková tvorba 

(Komáček, dátum neznámy, ©2018). 
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Obr. 5: Webová stránka akademického maliara Mariána Komáčeka – sekcia portfólio. 

Zdroj: https://www.komacek.sk/portfolio/ 

 

B) Webová stránka galérie – portfólio aktuálnych výstav  

Webová stránka Východoslovenskej galérie (Obr. č. 6) rovnako ponúka prostredie plné 
zaujímavých a podnetných informácií. Návštevník sa môže dozvedieť informácie o galérii, 
zistiť aktuálny program alebo si prezrieť fotografie z predošlých výstav a podujatí. Okrem 
uvedených sekcií obsahuje webová stránka aj sekciu „výstavy“ rozdelenú na 4 kategórie – 
aktuálne, pripravované, archív a „ešte viac“, ktoré ponúkajú prehľad o ponuke galérie a teda 
sú modifikáciou portfólia upraveného vzhľadom na charakter inštitúcie. 

 

Obr. 6: Webová stránka a alternatívna forma portfólia využitá Východoslovenskou galériou. 

Zdroj: https://vsg.sk/category/archiv-vystav/  
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2. Ponúka návštevníkom možnosť pozrieť si diela, resp. produkty kedykoľvek a kdekoľ-

vek majú čas, priestor a, samozrejme, náladu.   

Tento element je v súlade so spotrebiteľskými tendenciami a návykmi moderného online 

zákazníka. Práve uvedený atribút môžeme vnímať aj ako benefit v porovnaní s fyzickou 

návštevou galérie či štúdia. Do popredia sa dostáva najmä prítomnosť prvkov 

zabezpečujúcich interaktívny a plnohodnotný zážitok z návštevy webovej stránky 

ponúkajúcej všetky pre cieľovú skupinu zaujímavé a relevantné informácie vo forme 

rôznorodých multimediálnych foriem obsahu dostupných kedykoľvek a kdekoľvek (Childers, 

2001).  

Príklad: Webová stránka Galérie Nedbalka 

Webová stránka Galérie Nedbalka (Obr. 7 a 8) ponúka informácie tvoriace 4 kategórie 

obsahu: Výstavy, Návšteva, Sprievodné aktivity a O nás, ktoré ponúkajú návštevníkovi 

skutočne široký priestor pre zoznámenie sa s aktivitami a profilom galérie, rovnako mu je 

práve prostredníctvom sekcie Výstavy ponúknutá možnosť prezretia predchádzajúcich, ale aj 

aktuálnych či stálych expozícií, ktoré sú spracované vo forme ukážok diel s obsiahlym 

popisom diela, obdobia a autora.  

 

Obr. 7: Webová stránka Galérie Nedbalka. 

Zdroj: https://www.nedbalka.sk/ 
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Obr. 8: Webová stránka Galérie Nedbalka. 

Zdroj: https://www.nedbalka.sk/archiv/ 

 

3. Prostriedok s potenciálom úzkeho a špecifického dosahu na lokálnej úrovni alebo 

širšieho dosahu aj na národnej či dokonca medzinárodnej úrovni.  

Uvedené priamo nadväzuje na spomínanú dostupnosť a „časopriestorovú“ flexibilitu webovej 

stránky. Z hľadiska lokálneho dosahu je potrebné spomenúť lokálne SEO, ktoré podporuje 

prezentáciu subjektu lokálnym návštevníkom, a to na základe signálov, ako lokálny obsah, 

profily a stránky na sociálnych médiách či relevantné lokálne prelinkovania a citácie 

(Marshall a Zamir, 2016). Základom lokálneho SEO je využitie Google My Business (Moja 

firma na Googli), nastavenie interného prelinkovania, optimizácie on-page faktorov (URL 

titulky, hlavičky, popisy...), pridanie lokality na web či tvorba obsahu lokálneho významu       

a charakteru (Smith, 2020). Google my Business je zdarma dostupná platforma spoločnosti 

Google, ktorá pomáha firmám a iným subjektom riadiť ich online prezentáciu 

prostredníctvom vyhľadávania. Google My Business je vhodné ponímať ako doplnok k we-

bovej stránke, pridávajúci atribút verejnej identity práve na základe prítomnosti v záznamoch 

Google, pričom poskytnuté informácie sa môžu zobraziť nielen vo vyhľadávaní Google (resp. 

v rozšíreniach), ale tiež v Google mapách (gooogle.com/busines, neznámy).  
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Príklad: Webová stránka Galérie umelcov Spiša a záznam na Google. 

Z hľadiska lokálnej optimalizácie pre vyhľadávače je veľmi dôležité, aby inštitúcia mala 

aktuálny profil na Google My Business, čím sa aj v prípade Google záznamov podporí 

zobrazenie správnych informácií, napríklad o otváracích hodinách. Záznamy na Google  

(Obr. 9) dovoľujú pridávať fotografie a recenzie aj samotným používateľom, čím sa 

rozširuje povedomie o samotnej inštitúcii a súčasne je aj prostriedkom priamej interakcie 

medzi subjektom a potenciálnym návštevníkom, lebo ponúka priestor pre otázky a recenzie. 

V tejto súvislosti však zdôrazňujeme, že inštitúcie by sa mali aktívne starať o svoj profil na 

Google a reagovať na recenzie alebo prípadné otázky. Veľmi dôležitý je tzv. NAP faktor 

odkazujúci na údaje, ako meno (názov), adresa a telefónne číslo. 

Atribútom podporujúcim medzinárodnú dostupnosť webovej stránky Galérie umelcov Spiša 

(Obr. 10) je najmä prítomnosť anglickej jazykovej verzie, kontaktných informácií a navi-

gácie.  

 

 

Obr. 9: Záznam Galérie umelcov Spiša na Google. 

Zdroj: google.com 
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Obr. 10: Webová stránka – domovská stránka s možnosťou výberu jazykových verzií. 

Zdroj: http://www.gus.sk/index.php/introduction 

 

 

 

4. Webová stránka je podstatný element inbound marketingu.  

Podľa Opreana a Vinerean (2015) je implementácia inbound marketingovej stratégie 

významná najmä v čase krízy a v prostredí s vysokou konkurenciou. Inbound marketing 

predstavuje nákladovo efektívny spôsob integrácie vlastných médií do komplexnej digitálnej 

marketingovej stratégie. V popredí stojí práve webová stránka, ktorá môže byť priestorom pre 

umiestnenie zaujímavého a podnetného obsahu vo forme podcastov, eBookov či videí, pričom 

jedným z jej elementov môže byť tiež blog (Caragher, 2013). 

Príklad: Webová stránka Slovenskej národnej galérie 

Koncept digitálnej komunikácie Slovenskej národnej galérie predstavuje skutočne rozsiahly 

rámec integrujúci rôznorodé kanály a formy digitálnej komunikácie. Samotná domovská 

alebo úvodná webová stránka (Obr. 11) je toho dôkazom, keďže ponúka hneď 8 

informačných sekcií s integrovaným e-shopom. Z hľadiska inbound marketingovej stratégie 

vyzdvihujeme prehľadné spracovanie výstav, programov a informácie o jednotlivých 

lokálnych pracoviskách galérie, informácie o galérii, uskutočnených zbierkach, avšak 
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najmä integráciu sekcie výskum, v rámci ktorej môže návštevník nájsť množstvo 

zaujímavých informácií o aktuálnych i ukončených projektoch, rovnako sa tu nachádza aj 

preklik na už spomínanú platformu lab.SNG. V období prvej vlny COVID-19 na Slovensku 

galéria zriadila aj projekt Slovenská náhradná galéria (Obr. 12), vytvoreného cez platformu 

medium.com, ktorá sa stala novou sekciou webovej stránky. Slovenská náhradná galéria 

vznikla s cieľom distribúcie a transferu umenia do domácností aj počas lockdownu, a to 

prostredníctvom videí, rozhovorov, virtuálnych exkurzií z predošlých aj z budúcich výstav 

a mnohých ďalších pútavých obsahov (galéria, 2020).    

 

Obr. 11 : webová stránka SNG 
https://www.sng.sk/sk 

 

 

Obr. 12: Webové sídlo Slovenskej náhradnej galérie. 
Zdroj: https://medium.com/sng-online 
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Na základe uvedených informácií je zrejmá potreba aplikácie integrovaného a komplexného 

prístupu zdôrazňujúceho potenciál a rolu viacerých rôznorodých vlastných, ako aj kúpených 

či získaných kanálov produkujúcich návštevnosť. V prípade samotnej webovej stránky sa 

však do popredia dostáva aj prvok priamo spojený s jej výkonnosťou – optimalizácia pre vy-

hľadávače. SEO alebo ´search engine optimalisation´ je proces zlepšovania viditeľnosti webu 

vo výsledkoch vyhľadávania prostredníctvom prirodzeného, teda neplateného alebo 

algoritmického princípu (Publicancy, 2019). Základom optimalizácie pre vyhľadávače je 

reflektovanie princípov fungovania týchto nástrojov, ich algoritmu a hodnotiacich faktorov 

(aktuálne ich je zhruba 200) vyhľadávačov, za súčasnej implementácie poznatkov o pre-

ferenciách cieľového publika získaných prostredníctvom analýzy jeho vyhľadávania, teda 

hľadaných pojmov, kľúčových slov a formy dopytov (teda vyhľadávanie spojené s konkrét-

nym rozšírením vyhľadávacieho nástroja). Hollingsworth (2018) zdôrazňuje význam SEO     

z hľadiska jeho pozície ako primárneho zdroja návštev na webovej stránke, budovanie 

vierohodnosti a kredibility, lepšej používateľskej skúsenosti, zvýšenie interakcie a celkovej 

miery konverzácií, ako aj významu z hľadiska konverzného pomeru a tiež súčasnej finančnej 

efektívnosti, hoci časovej náročnosti. Proces SEO je skutočne komplexná, náročná a dlho-

trvajúca aktivita, ktorej uplatnenie v prípade kreatívnych a umeleckých odvetví spočíva najmä 

v dôraze na mobilnú responzívnosť, rýchlosť načítania webovej stránky spojenú s optima-

lizáciou obrázkov a ich veľkosti, implementácii obsahu vytvoreného na základe 

identifikovaných relevantných kľúčových slov a v plnohodnotnom využití Google My 

Business významného (nielen) v prípade lokálneho SEO a vyhľadávania (Lyden, 2019).  

2.3.2 Sociálne médiá  

Dnes už takmer nezameniteľnú a jedinečnú pozíciu sociálnych médií v našich životoch 

podčiarkujú aj aktuálne štatistiky spoločnosti Hootsuite, podľa ktorých až polovica svetovej 

populácie (3,96 mld.) používa sociálne médiá, pričom až 99 % z nich uskutočňuje návštevu 

prostredníctvom mobilného telefónu (Chaffey, 2020). V súvislosti s pandémiou COVID-19 

poukazuje spoločnosť aj na zmeny v intenzite digitálnych aktivít, a to najmä v náraste času 

stráveného využívaním technológií, pričom najvýznamnejšia zmena je spätá s častejším 

sledovaním filmov a relácií na streamovacích platformách, na druhej a tretej pozícii sa 

umiestnilo práve využívanie sociálnych sietí (Obr. 13). 
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Obr. 13: COVID-19 a významný nárast online aktivity. 

Zdroj: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-

global-social-media-research/ 

Komplexný charakter sociálnych médií vychádza z množstva kanálov a nástrojov spadajúcich 

do tejto kategórie. Kaplan a Haenlein vymedzili ešte v roku 2010 sociálne médiá ako skupinu 

internetových aplikácií postavených na ideologických a technologických základoch Webu 

2.0, umožňujúcich tvorbu a zdieľanie obsahu vytvoreného používateľmi (Kaplan a Haenlein, 

2010). O päť rokov neskôr už Kaplan nazerá na sociálne médiá ako na  významné 

mechanizmy online pôsobenia a komunikácie spoločností, značiek, ale, samozrejme aj 

jednotlivcov, zdôrazňujúc ich význam pre azda všetky cieľové skupiny a generácie (Kaplan, 

2015). Sociálne médiá nesporne predstavujú veľmi perspektívny nástroj čoraz intenzívnejšie 

(aj vďaka pandémii COVID-19) využívaný galériami, múzeami či samotnými freelance 

umelcami. Spomedzi celospoločensky populárnych sociálnych médií sa do popredia dostávajú 

najmä Instagram a Facebook, ktoré sú priestorom pre komunikáciu a propagáciu výstav, 

programov, aktualít, inštalácií či tvorby. V prípade snahy o zapojenie a vytvorenie interakcie  

s mladším publikom sa čoraz viac dostáva do popredia aj sociálna sieť Tik-Tok (Marchese, 

2020). Kategória sociálnych médií je dnes skutočne tvorená rozsiahlym množstvom 

rôznorodých platforiem, kanálov  a nástrojov.  Práve pre jej rozsiahly charakter zdôrazňuje 

Tutenová a Salomon (2017) potrebu  nazerať na organizáciu sociálnych médií ako na kompa-

ktný priestor vytvárajúci tzv. 4 zóny sociálnych médií: sociálna komunita, sociálne 

publikovanie, sociálna zábava a sociálna komercia. 
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1. Sociálna komunita reflektuje najmä význam kanálov sociálnych médií zameraných 

na budovanie vzťahu a podporu bežných aktivít uskutočňovaných v rámci skupiny 

ľudí s rovnakými záujmami, preferenciami či hodnotami. Sociálne komunity teda 

podporujú dvoj- a viacsmernú komunikáciu, konverzáciu a kolaboráciu, ako aj spo-

ločné zdieľanie skúsenosti (Tuten a Salomon, 2017). Vo všeobecnosti môžeme do 

tejto kategórie zaradiť sociálne siete, fóra, wikis a informačné nástenky, ktoré sú 

spojené s tromi významnými atribútmi: zdieľanie, socializácia a konverzácia, ktoré 

je možné identifikovať na Twitteri, Facebooku či sociálnej sieti Reddit (Tuten          

a Salomon, 2017; Singh a Kumar, 2015), pričom zo špecifických platforiem 

vytvárajúcich skôr unikátny priestor pre umenie uvedieme Tumblr, Pinterest či 

Behance, ktorý predstavuje platformu špeciálne zameranú na kreatívcov hľadajúcich 

inšpirácie či spolupracovníkov, je teda ideálnym miestom nielen na prezentáciu 

tvorby, ale tiež podnecuje formovanie komunity (Superfine.world., 2019). Behance 

(Obr. 14) združuje naozaj širokú skupinu kreatívcov – od ilustrátorov, architektov, 

fotografov, cez dizajnérov, tvorcov digitálneho vizuálneho, audiálneho aj multi-

mediálneho obsahu, až po módu, dokonca aj reklamu.   

Obr. 14: Úvodná stránka sociálnej siete Behance. 

Zdroj: https://www.behance.net/ 

2. Sociálne publikovanie pokrýva 3 základné typy publikovaných obsahov – redakčný, 

komerčný a užívateľmi tvorený obsah. Opresnik v prípade tejto zóny zdôrazňuje najmä 

potenciál diseminácie obsahu širokému publiku (2017). Publikovaný obsah môže mať 
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skutočne rôznorodý charakter, a teda aplikujúc uvedené perspektívy, je podľa Tutenovej      

a Solomona (Tuten a Salomon, 2017) možné v prípade tejto zóny deliť sociálne médiá       

na základe typu, resp. formátu publikovaného obsahu, napríklad na médiá na zdieľanie 

fotiek (Flickr, Instagram), hudby alebo audia (Soundcloud), videa (YouTube, TikTok)         

a mnohé ďalšie predstavujúce ideálny priestor pre dvojsmernú komunikáciu v oblasti 

umenia. Spomedzi uvedených médií zdôrazňujeme najmä aktuálny potenciál Instagramu, 

ktorý predstavuje veľmi obľúbenú platformu s benefitmi, spočívajúcimi v možnosti 

publikovania viacerých obsahov v rámci jedného príspevku, čím sa podporuje prezentácia 

zdieľania rôznorodého obsahu, napríklad fotky či videá z procesu tvorby, časozberné zábery 

či krátke videá, ktoré môžu podporovať interakciu s publikom. Samotné príspevky môžu 

mať rôznorodé formáty a obsahy, pričom môže ísť o organické, sponzorované či platené 

príspevky, ktorých úlohou môže byť aj podnietenie interakcie s publikom, ústiacej do gene-

rovania unikátneho obsahu tvoreného samotnými používateľmi. Podľa Kanga, Chena          

a Kanga patrí práve Instagram medzi najobľúbenejšie platformy sociálnych médií vo svete 

umelcov (2019). Napríklad Galéria Jána Koniarka (Obr. 15) aktuálne komunikuje so svojím 

publikom na takmer dennej báze, využíva potenciál highlightov, ako aj taggov, pričom 

medzi najčastejšie patria: # contemporary_art, # contemporaryart, # trnavatown, # galeria-

janakoniarka alebo # krajzazitkov. Typy príspevkov sa rôznia, a to od prezentácie 

samotných umeleckých výstupov, cez aktuality až po reflexiu diania a aktivít galérie 

orientovaných na rôzne cieľové skupiny. 

   

Obr. 15: Využitie Instagramu Galériou Jána Koniarka. 

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CClCBXQHIba/ 
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3. Social entertainment zóna zahŕňa eventy, vystúpenia a aktivity vytvorené s cieľom 

poskytnúť publiku potešenie, zábavu či distribuovať skúsenosť (Opresnik, 2017). Tutenová 

a Salomon (Tuten a Salomon, 2017) v tejto súvislosti zdôrazňujú tendenciu prelínania tejto 

kategórie so zónou publikovania, pričom odlišujúcim prvkom je práve tendencia 

zaujímavou a zábavnou formou zdieľať poznatky a vedomosti. Do tejto zóny je možné 

zaradiť napríklad YouTube, MySpace, Spotify, z hľadiska špecifického zamerania na ume-

leckú tvorbu dávame do popredia DeviantArt, ArtStation či Dribble, významnú pozíciu však 

nemožno uprieť ani už zmienenej platforme Behance. Spoločným rysom uvedených 

platforiem je najmä ich pozícia digitálneho portfólia, lebo ponúkajú primárne priestor 

prezentácie profesionálnych umelcov, dizajnérov, ale tiež amatérskych nadšencov umenia, 

čím vytvárajú skutočne inšpiratívne prostredie a súčasne podporujú formovanie špecifickej 

komunity. Medzi najstaršie platformy stále patrí DeviantArt (Obr. 16), ktorý bol založený 

ešte v roku 2000, neustále predstavuje platformu pre otvorenú komunikáciu a prezentáciu 

rôznorodých typov umenia a spôsobov realizácie umenia. Jeho veľkou výhodou oproti     

tzv. populárnym sociálnym sieťam je absencia špecifického algoritmu, ktorý by ovplyv-

ňoval zobrazovanie obsahu, čím sa vytvára skutočne ideálny priestor na prezentovanie 

rôznorodých foriem umenia od textu, cez vizuály až po multimediá (May, 2020).  

 

Obr. 16: Úvodná stránka platformy Deviant Art. 

Zdroj: https://www.deviantart.com/topic 

 

4. Social Commerce odporúča použitie sociálnych médií v prípade online nakupovania ako 

aj pri predaji produktov a služieb. Používateľom sociálnych médií umožňuje aktívny predaj 
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produktov či služieb v prostredí online komunít (Baethge, a iní, 2016). Zahŕňa napríklad 

nakupovanie na sociálnych médiách, v prostredí tzv. trhov, alebo využitie zdieľanej 

participácie na samotnom nákupnom rozhodnutí, napríklad prostredníctvom aplikácií 

umožňujúcich zdieľanie nákupu s inými používateľmi (Tuten a Salomon; 2017). Z hľadiska 

potenciálu a v prípade umenia sa do popredia dostáva samotný Facebook alebo tiež unikátna 

platforma ArtStation (Obr. 17). Prostredníctvom Facebooku je umožnený predaj napríklad 

využitím katalógov, umiestnením inzerátu na Marketplace prezentáciou tvorby na vlastnej 

stránke či v špecifickej skupine používateľov združených okolo zaujímavej témy. ArtStation 

predstavuje viacúčelovú platformu vytvárajúcu priestor pre tvorbu vlastného portfólia, 

alternatívu webovej stránky, platformu vzdelávania, v neposlednom rade integruje tiež 

unikátny trh. Určitým limitom platformy však je jej zameranie najmä na digitálne formy 

umenia a tvorby.  

 

Obr. 17: Možnosť tvorby portfólia na stránka ArtStation. 

Zdroj: https://www.artstation.com/about 

 

 

Uvedené 4 zóny sociálnych médií reflektujú napĺňané sociálne normy (Singh a Kumar, 2015), 

pričom nie je vylúčené ani ich vzájomné prekrývanie, čo je dôkazom fluidného charakteru 

sociálnych médií zosieťovaných okolo vzťahov, ktorých existencia je umožnená dostupnými 

technológiami a využívaním princípov zdieľanej participácie (Tuten a Salomon, 2017). 

Sociálne médiá nesporne predstavujú značne potenciálny priestor aj pre pôsobenie subjektov 

z oblasti umenia a kultúry. Úspech sociálnych médií v marketingovej komunikácii spočíva     
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v ich dosahu, prístupe k množstvu ľudí a v ponúkaných funkcionalitách. Marketing na sociál-

nych médiách v prípade umeleckých subjektov spočíva v tvorbe, komunikácii, distribúcii, ako 

aj výmene virtuálnych a online digitálnych foriem produktov, myšlienok či „know –how“, 

ktoré obohacujú príjemcov, potenciálnych návštevníkov a konzumentov hodnoty umeleckých 

artefaktov.  

Constantinedes (2014) uvádza, že je možné v prípade sociálnych médií identifikovať dva 

základné strategické prístupy:  

A) pasívnu stratégiu – zameriavajúcu sa na využitie pozície sociálnych médií najmä 

ako zdroja „hlasu ľudu“, teda tzv. marketingového spravodajstva, získavajúcej 

informácie o skúsenostiach či potrebách návštevníkov, ale i o trendoch na trhu či 

aktivitách konkurencie;  

B) aktívnu stratégiu –  spočívajúcu v integrácii sociálnych médií ako formy 

priameho marketingu, kanálu priamej interakcie a budovania vzťahu so zákaz-

níkom a platformy pre PR s cieľom podporiť akvizíciu aktivizáciu návštevníkov    

a ich retenciu. 

Príklad: Forma aktívnej stratégie Stredoslovenskej galérie 

Facebooková stránka je v súčasnosti využívaná galériami či inými kultúrnymi inštitúciami 

najmä v zmysle aktívnej stratégie alternujúcej priamy kontakt s návštevníkom, podporujúc 

priamu interakciu a budovanie vzťahov so zákazníkmi. Jednou z možností komunikácie     

je aj implementácia messengerbota priamo na stránku galérie, čo využila napríklad aj 

Stredoslovenská galéria (Obr. 18). Messengerbot sa otvorí v okamihu načítania stránky, 

pričom ponúka 2 možnosti vopred definovaných otázok: „Je k dispozícii niekto, s kým sa 

dá četovať?“ a „Mám otázku. Môžete mi pomôcť?“ (galéria, 2020). Obe možnosti však 

predstavujú krok najmä k nadviazaniu kontaktu s reálnou osobou, ktorá musí na prípadné 

otázky návštevníka odpovedať. Ktorúkoľvek alternatívu si návštevník zvolí, musí čakať   

na reakciu zo strany galérie, teda absentujú ďalšie preddefinované odpovede ponúkané 

samotným chatbotom, ktoré by mohli doslova instantne vyriešiť prípadné problémy či zod-

povedať najčastejšie otázky návštevníkov. Hoci samotná implementácia má limity, je 

potrebné zdôrazniť potenciál nadviazanej interakcie, ten je však determinovaný rýchlosťou 

spätnej väzby už zo strany pracovníka galérie. 
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Sociálne médiá v súčasnosti (najmä, ale nielen so zameraním na obdobie COVID-19) 

predstavujú prostredie pre účinnú podporu marketingu organizácií, inštitúcií a subjektov 

pôsobiacich v oblasti umenia. Sú podporným pilierom ich komunikácie, stimulujú  eWOM,   

v neposlednom rade sú aj priestorom pre získanie cenných informácií o trhu, trendoch, 

požiadavkách a preferenciách cieľového používateľa, klienta, návštevníka (Hausmann, 

Poellmann, 2013). Tutenová a Salomon (2017) v súvislosti so sociálnymi médiami poukazujú 

tiež na ich pozíciu v rámci jednotlivých fáz nákupného procesu – prostredníctvom 

kreatívnych kampaní podporujú budovanie povedomia, stimulujú vyvolanie túžby po produk-

te či službe. Príkladom môže byť vizuálne atraktívna prezentácia galérie vo forme kolekcií 

fotografií či katalógov diel (pričom efektívnou kombináciou s relevantným CTA a využitím 

UGC môže byť podporené aj ďalšie šírenie povedomia); ktoré súčasne uľahčujú a pomáhajú 

pri nákupe/rozhodnutí o návšteve, keďže pôsobia ako element distribúcie a sú alternatívnym 

miestom propagačných stimulov, zahŕňajúcich zľavy či špeciálne ponuky. V neposlednom 

rade sú sociálne médiá významným prvkom upevnenia lojality k subjektu (galéria, múzeum, 

ateliér a pod.), resp. k osobnosti (fotograf, maliar, architekt a pod.), napríklad vo forme 

distribúcie odmien pre verných návštevníkov alebo followerov.  

Americká aliancia múzeí navrhuje v rámci príspevkov na sociálnych médiách zapojiť 

publikum a podporiť tak formovanie tzv. advokátov, ktorí podporujú rozšírenie povedomia    

o aktivitách subjektu. Rovnako odporúčajú integráciu obsahov podporujúcich vzdelávanie 

príjemcov, teda existujúcich i potenciálnych návštevníkov galérie či múzea; využitie 

 
Obr. 18: Facebooková stránka Stredoslovenskej galérie. 

Zdroj: https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria 
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rôznorodých foriem obsahu od obrázkov, cez videá, tzv. liveformáty až po virtuálne 

prehliadky; vytváranie partnerstiev a vzájomných spoluprác subjektov (Souza a Lee, 2020).  

V súvislosti s využitím sociálnych médií na upevnenie interakcie s príjemcom a súčasnú 

podporu tvorby obsahu samotnými používateľmi (UGC) uvádzame pomerne častú výzvu 

počas pandémie COVID-19, podporujúcu vytvorenie vlastnej čo najviac kreatívnej kópie 

umeleckého diela pomocou dostupných predmetov, materiálov či dokonca osôb (Aitken, 

2020). 

Sociálne médiá v prípade pandémie COVID-19 a s ňou spojeného lockdownu reprezentujú 

efektívnu príležitosť pre virtuálne etablovanie kreatívcov, umelcov a ďalších subjektov 

pôsobiacich vo sfére umenia. Samotná komunikačná stratégia aplikovaná v rámci sociálnych 

médií je značne spojená s obsahovým marketingom, ktorého špecifiká rozoberá nasledujúca 

časť. 

2.3.3 Obsahový marketing 

Obsahový marketing predstavuje aktuálne veľmi populárnu, ba dokonca imanentnú súčasť 

digitálnej marketingovej stratégie umenia a kultúry, ktorej zámerom je vytvoriť a udržiavať 

efektívny vzťah so spotrebiteľom, resp. návštevníkom či príjemcom. Obsahový marketing 

predstavuje stratégiu zameranú na  tvorbu originálneho a kvalitného obsahu s cieľom priviesť 

návštevníkov na web či iné vlastné médium a následne ich transformovať na zákazníkov 

(Rakic a Rakic, 2014; Slovenská národná galéria, 2015). Obsahový marketing predstavuje 

podľa Jeffersona a Tantona (Jefferson a Tanton, 2015) najlepší spôsob ako budovať 

podvedomie o aktivitách spoločnosti (v našom prípade galérie). Táto stratégia pomáha 

primárne zvýšiť návštevnosť samotnej webovej stránky ako ústredného elementu digitálnej 

marketingovej stratégie; spočíva v tvorbe a distribúcii zaujímavého a zdieľateľného obsahu, 

prostredníctvom ktorého je budovaná značka, čím sa stimuluje zvyšovanie počtu konverzií, 

teda v prípade umenia napríklad počtu návštevníkov v galérii či v múzeu (Slovenská národná 

galéria, 2015). Ekvivalentom samotnej webovej stránky môže byť však aj profil na sociálnom 

médiu. Dlhodobý prínos obsahového marketingu spočíva najmä v tvorbe komunity okolo sub-

jektu (Marketinger), čo predstavuje v kontexte kultúry a umenia podstatný element interakcie 

produktu a samotného príjemcu, resp. návštevníka galérie ako percipienta estetického zážitku 

a prezentovaných kultúrnych hodnôt. 

Vo všeobecnosti sa s určitou formou obsahového marketingu stretávame pri takmer každej 

interakcii so značkou všeobecne. Najzákladnejším prvkom sú samotné publikačné výstupy, 
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teda články (publikované nielen online), resp. blogy, ktoré veľmi často predstavujú významný 

element obsahu webovej stránky. Priestor k ďalšej distribúcii obsahov ponúkajú aj sociálne 

médiá alebo newslettery, ktoré môžeme v tejto koncepcii chápať ako transmittery 

návštevníkov samotnej webovej stránky (Bačíková, 2016). Kvalitný, relevantný a najmä     

pre návštevníka hodnotný a prínosný obsah je rovnako primárnym prvkom optimalizácie    

pre vyhľadávače, ktorá predstavuje tiež nezanedbateľný zdroj návštev na webovej stránke. 

Obsahový marketing v podstate môžeme spojiť a procesom  transformácie pre značku 

(subjekt) neznámeho jedinca na promotéra, resp. ambasádora, počas ktorého sa z cudzinca     

v rámci dlhodobej stratégie stáva návštevník, lead, zákazník, následne samotný ambasádor 

(Slovenská národná galéria, 2015). Čo ak nie sú fyzické návštevy domov umenia v dôsledku 

pandémie  

a reštriktívnych opatrení možné? Ako čo najefektívnejším spôsobom udržať kontakt s našimi 

návštevníkmi, prípadne podporiť generovanie nových leadov?  

Potreba efektívnej interakcie a budovania vzťahov s klientmi, potenciálnymi zákazníkmi či 

návštevníkmi sa prehlbuje práve v období koronakrízy, keď sa rôzne subjekty pôsobiace v od-

vetví umenia, ako aj samotní tvorcovia dostali do priam zlomovej situácie, ktorú im pomáhajú 

aspoň parciálne riešiť prvky obsahového marketingu v spojení s uvedenými elementmi 

marketingovej komunikácie. Neraz sa využitím multimediálnych a virtuálnych elementov 

komunikácie či aplikáciou prvkov rozšírenej i virtuálnej reality alternuje absentujúci a veľmi 

významný priamy kontakt samotného príjemcu s produktmi. Samozrejme, ani najreálnejšie 

spracovaná interaktívna virtuálna prehliadka nie je schopná dosiahnuť efekt estetického 

zážitku a naplnenia v takej miere, ako to dokáže priamy kontakt s konkrétnou maľbou, 

skulptúrou, grafikou či iným artefaktom.  

Obsahový marketing je esenciálnym prvkom inbound marketingovej stratégie, spočívajúcej   

v dobrovoľnom pritiahnutí samotných návštevníkov, resp. používateľov, na vlastné médiá 

inštitúcie (Content marketing Institute, © 2020). Podľa niektorých autorov (Jefferson              

a Tanton, 2015; Rancati a Gordiny, 2014) sú tieto aspekty dosiahnuté prostredníctvom 

generovania  

a distribúcie nápomocného obsahu, ktorý prináša odpovede na otázky zákazníkov, klientov. 

Tento obsah je súčasne autentický a podporuje pocit pravosti a dimenziu úprimnosti; zároveň 

je zábavný, čím evokuje pozitívne emócie a inšpiruje. Paralelne je z hľadiska potrieb, 

očakávaní a požiadaviek cieľovej skupiny dostatočne relevantný, v neposlednom rade aj sprá-

vne načasovaný, t. j. distribuovaný v pravom čase. Podstata obsahového marketingu teda 
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spočíva v strategickom marketingovom prístupe zameranom na vytváranie a distribúciu 

hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu s cieľom prilákať a udržať jasne 

definované publikum, a tak podporiť požadované aktivity zákazníkov (Content marketing 

Institute, © 2020). 

Medzi popredné formy obsahového marketingu patria články, texty zdieľané na sociálnych 

médiách (sieťach či blogoch), webovej stránke alebo distribuované prostredníctvom  

e-newslettrov, tvorba prípadových štúdií ako informačných formátov, eventov, videí  

a mnohých ďalších multimediálnych a v ideálnom prípade aj interaktívnych formátov obsahu 

(Rakic a Rakic, 2014). Obsahový marketing je potrebné vnímať ako významný prvok 

komplexnej digitálnej marketingovej stratégie, keďže je priamou súčasťou ďalších elementov, 

ako social media marketing, SEO, PR, platená reklama vo vyhľadávačoch (PPC), a základom 

inbound marketingu (Content marketing Institute, © 2020). Z hľadiska zážitku poskytnutého 

zákazníkovi, resp. používateľovi, sa do popredia dostáva najmä skúsenosť zákazníka  

s digitálnym obsahom a miera jeho zapojenia do procesu tvorby obsahu, a to za súčasného 

získavania cenných informácií a poznatkov čo najzábavnejším a najprirodzenejším spôsobom 

(Rowley, 2008).  

2.3.3.1 Prvky obsahového marketingu v digitálnom art marketingu  

Z hľadiska špecifickej oblasti umenia je význam obsahového marketingu nepopierateľný. 

Podľa portálu ArtWorkarchive ide o významný element propagačnej stratégie jednotlivca-

umelca-freelancera, ale rozhodne nie je zanedbateľný ani v prípade inštitucionálnych 

subjektov, ako galérií, múzeí, výtvarných štúdií… (artworkarchive.com, dátum neznámy,     

© 2020 ). Každá maľba či akýkoľvek iný umelecký kreatívny produkt je spojený s určitým 

príbehom, ktorý inšpiruje a očaruje ľudí, čo je jedným z dôvodov, prečo ľudia potrebujú a ku-

pujú umenie. Práve vytváraný obsah ponúka príležitosť na zdieľanie príbehu významných 

umeleckých skvostov, a to je základom obsahového marketingu. Jeho podstatu vystihuje aj 

slávny výrok Setha Godina, že marketing nie je len o veciach, ktoré značka robí, ale najmä    

o príbehoch, ktoré tvorí a rozpráva (Jefferson a Tanton, 2015). Takýto príbeh môže rozprávať 

aj o tom, ako sa konkrétny tvorca dostal k umeniu, či informácie spojené so špecifickými 

elementmi a technikami, dôležitými z hľadiska aplikovaných procesov či postupov. 

Základným kritériom však stále ostáva vytvoriť obsah, ktorý pridáva hodnotu a podnecuje 

jeho ďalšie zdieľanie (Boomer, 2018). Podľa Kunu je ideálny obsah taký, ktorý je zaujímavý 

pre čo najviac ľudí, čím sa znižujú náklady na jeho tvorbu a distribúcie a súčasne zdôrazňuje 

faktory ako unikátnosť, jedinečnosť a originalita (Kuna, dátum neznámy).  
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Z hľadiska koncepcie efektívnej obsahovej štruktúry je možné aplikovať rôzne prístupy. 

Napríklad ABC stratégia obsahového marketingu predstavuje pomerne jednoduchý rámec   

pre rozhodnutie o distribuovanom obsahu. Tri písmená nepredstavujú akronym, ale vyme-

dzujú 3 základné typy obsahu: 

A) Posty a príspevky, ktoré sú priamo spojené s inštitúciou, galériou, múzeom či daným 

autorom, teda umelcom. Možno ich variovať, môžu mať formu noviniek, prezentačnej 

ponuky či informácií o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách. 

B) Obsahy priamo spojené s daným odvetvím, ide napríklad o všeobecné informácie          

o aktuálnom dianí, vývoji či trendoch v širšej oblasti, ale vždy v oblasti umenia.  

C) Špecifické obsahy spojené s daným subjektom a oblasťou jeho pôsobenia (odvetvia), 

ktoré sú prínosné najmä pre unikátnu skupinu ľudí, resp. zainteresovaných príjemcov (Cunha, 

2020). 

Tento model sa vo veľkej miere prekrýva s tzv. pravidlom tretín, ktoré vymedzuje 3 typy 

obsahov: 

1. Obsahy a posty prezentujúce samotný biznis (propagačný obsah) – 

ich úlohou je podporiť poslanie a dosiahnuť konvertovanie čitateľov a generovať zisky. 

2. Obsahy a posty spojené s nápadmi od influencerov v odvetví –  

poskytuje najmä distribúciu pre cieľovú skupinu zaujímavých informácií, s čím je, 

samozrejme, prepojená potreba dôsledného poznania jej preferencií či záujmov. Takýmto 

spôsobom môže inštitúcia podporiť budovanie vzájomných vzťahov a interakcie založenej    

na dôvere.  

3. Obsahy spojené s osobnými príbehmi, ktoré pomáhajú budovať značku (humanizujúci 

obsah) – umožňuje lepšie spoznanie inštitúcie či ľudí stojacich v jej úzadí (Wilkins, 2015; 

Clarke, 2019). 

 

V súvislosti s návrhom obsahovej stratégie je nevyhnutné stále reflektovať potrebu nepreplniť 

svoje stránky, resp. platformy na vlastnú prezentáciu, len propagačnými obsahmi. Tento 

aspekt je o to dôležitejší najmä z hľadiska umenia, lebo umenie nie je o masovej produkcii, 

ale hodnota spočíva v unikátnosti každého jedného produktu, teda vyprodukovaného 

umeleckého výstupu, ktorý nie je tvorený na základe preferencií a špecifík publika či cieľovej 

skupiny. Umelecký produkt si príjemcu „hľadá“ až v jeho finálnej podobe, a teda je vo veľkej 

miere závislý práve na aspektoch inbound marketing. Ten je možné efektívnym spôsobom 
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realizovať aj aplikáciou ABS rámca, keď napríklad posty A a C môžu predstavovať vlastné, 

originálne príspevky, ktoré môžu rozprávať príbeh tvorby alebo autora, pričom zdieľaným 

špecifickým obsahom môžu byť unikátne informácie o konkrétnych postupoch využívaných  

v rámci tvorby, o aktuálnych inováciách či trendoch v danom odvetví. Podľa Clarka (2019) 

takto nastavená obsahová stratégia zdôrazňuje najmä autorovu pozíciu experta v odvetví        

a schopnosť kolaborácie s ostatnými elementmi odvetvia.   

Okrem uvedených perspektív dávame do popredia aj samotnú obsahovú maticu, ktorá v rámci 

4 kvadrantov priamo spája cieľ s konkrétnym typom obsahu. V rámci osi X (povedomie 

verzus kúpa) a osi Y (emocionálny verzus racionálny) sú vytvorené 4 kvadranty obsahov 

(Obr. 19): 

1. Zábavný obsah zameraný na budovanie povedomia vyvolaním emócií, napr. kvízy, 

súťaže, hry, virálne videá formujúce značku a pod. 

2. Inšpiratívny obsah podporujúci uskutočnenie želanej konverzie rovnako 

prostredníctvom pôsobenia vyvolaných emócií, napr. celebrity, budovanie komunity, 

odporúčania a pod. 

3. Edukačný obsah zameraný na budovanie povedomia, avšak s využitím racionálnych 

elementov, napr. infografiky, návody, reporty trendov a pod. 

4. Presviedčajúci obsah podporujúci nákup, resp. uskutočnenie konverzie, avšak na zá-

klade spracovania racionálnych podkladov, napr. prvky a znaky produktu, case 

studies, interaktívne demo ukážky, webináre a pod. (Chaffey, Edmundson-Bird, 

Hemphill, 2019). 
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Obr. 19: Obsahová matica. 
Zdroj: Chaffey, D.; Edmundson-Bird, D.; Hemphill, T., 2019 

Uvedené rámce sú výborným podkladom pre návrh cielenej a štruktúrovanej obsahovej 

stratégie akéhokoľvek subjektu pôsobiaceho v odvetví umenia a kultúry. K dispozícii je 

rozsiahle množstvo obsahových formátov, v prípade ich využitia v samotnej komunikačnej    

a interakčnej štruktúre subjektov kultúry a umenia nachádzajú uplatnenia určite blogy, videá, 

živé vysielanie, podcasty, odpovede na otázky vo forme Q&A, rôzne infografiky, informačné 

prípadové štúdie, eBooky, používateľmi tvorený obsah, zábavné memečká, recenzie, návody, 

sumáre tipov a trikov, integrácia influencerov, ako aj čoraz aktuálnejšie a skutočne rôznorodé 

formy virtuálnej a rozšírenej reality (Carmicheal, 2019; Tomal, 2015). 

Hoci všetky z uvedených obsahov je možné efektívne využiť z hľadiska budovania interakcie 

a komunity okolo múzea, galérie či umelca, virtuálna realita a jej rôzne formy predstavujú 

formu obsahu, ktorý je spomedzi uvedených azda najsľubnejším elementom z hľadiska  

distribúcie unikátneho zážitku, ktorý práve návšteva múzea či účasť na výstave prináša. 
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Využitie rozšírenej a virtuálnej reality v marketingu patrí k novým komunikačným médiám 

podporujúcim interaktívny spôsob komunikácie značiek so spotrebiteľmi, čím sa jasne 

zaraďuje k forme zážitkového marketingu, keďže sprostredkúva skutočne pútavý a pohlcujúci 

zážitok (Craig, 2013; Shehade a Stylianou-Lambert, 2020). Technológie virtuálnej a roz-

šírenej reality v značnej miere ovplyvnili spôsob, ako sú príjemcovia schopní vnímať 

artefakty tvoriace kultúrne dedičstvo či umenie. V súvislosti s virtuálnou realitou je ne-

vyhnutné poukázať aj na koncept rozšírenej reality, ktorá v rámci virtuálneho kontinua 

predstavuje akýsi medzistupeň percepcie reálneho sveta a virtuálneho  prostredia (Greengard, 

2019). Systém rozšírenej reality je založený na prelínaní skutočných a virtuálnych elementov 

do plynulých kompozičných obrazov, v rámci ktorých sú reálne scény doplnené virtuálnymi 

objektmi. Môže ísť napríklad o doplnenie informácií k autorovi maľby po naskenovaní 

príslušného QR kódu (Wojciechowski, a iní, 2004). V prípade rozhodnutia o implementácii 

rozšírenej reality je potrebné zvážiť najmä typ inštitúcie, ako aj zážitok, ktorý chceme 

návštevníkovi sprostredkovať, pričom na základe týchto faktorov vymedzuje Morozova 

(Morozova, dátum neznámy, © 2019) niekoľko typov rozšírenej reality: audiálna rozšírená 

realita, aplikácie využívajúce vonkajšie prostredie a systémy pracujúce s QR kódmi               

či značkami.  

Koncept virtuálnej reality vymedzujú Formánek, Filip a Hnat  (2020) ako „rôznorodú, na IKT 

priamo závislú počítačovú aplikáciu, ktorá nesie atribúty pohlcujúceho, tzv. imerzívneho 

zážitku, keď je účastník simulácie hlboko vtiahnutý, priam až ponorený do pomyselného, 

virtuálneho sveta a stáva sa akoby jeho súčasťou.” (Formanek, Filip, Hnat, 2020 s. 49). Idea 

virtuálneho múzea bola prvý raz predstavená Andrém Malrauxom v roku 1947 v koncepte 

imaginárneho múzea ako múzea bez stien, lokality alebo priestorových bariér s obsahom 

dostupným z akejkoľvek časti planéty. (Styliani, 2009) Virtuálne múzeá či galérie by sme 

teda mohli definovať ako organizované a systematické kolekcie digitalizovaných umeleckých 

diel v najrôznejších formátoch, ktoré ponúkajú návštevníkovi flexibilitu v rámci interakcie     

a komunikácie v závislosti od jeho potrieb a záujmov (artdex.com). Podobne vymedzuje 

koncept virtuálnych múzeí aj encyklopédia Britannica, a to v zmysle kolekcie 

digitalizovaných obrázkov, hudobných súborov, textových dokumentov a ďalších dát 

historického, vedeckého alebo kultúrneho významu, ktoré sú dostupné prostredníctvom 

elektronických médií (Britannica, rok neznámy), pričom Schweibenz (1998) zdôrazňuje 

flexibilitu voči návštevníkovým potrebám či záujmom a prekonávanie tradičných foriem 

komunikácie. Uvádzané koncepty zdôrazňujú najmä perspektívu virtuálne dostupného múzea 
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či galérie. Okrem konceptu virtuálnej prehliadky sa však stretávame aj s termínom virtuálne 

dedičstvo. To predstavuje jednu interaktívnych technológií podporovaných počítačom, keď 

vo forme virtuálnej reality vytvára vizuálna reprezentácia pamiatok, artefaktov, budov           

či iných kultúrnych objektov so zámerom ich sprístupnenia širokému publiku (Formanek, 

Filip, Hnat, 2020).  

V súčasnej dobe, a to v situácii sociálneho dištancu, sa však do popredia vo veľkej miere 

dostáva práve využitie virtuálnej reality v primárnom význame ako umelo vytvoreného 

prostredia vnímaného a prežívaného prostredníctvom stimulácie senzorických podnetov (zrak, 

sluch) prichádzajúcich z počítača alebo iného zariadenia, napr. mobilného telefónu, 

prostredníctvom  ktorých sám používateľ určuje, čo sa bude diať v danom prostredí (merriam-

webster, dátum neznámy, © 2020). 

Autori Sylaiou et al. (2018) vymedzujú dva základné prístupy virtuálnej reality využívanej 

galériami či múzeami:  

a) kompletné virtuálne online múzeum sprístupňujúce najmä digitálne verzie obrazov 

vo vlastnom portfóliu, 

b) virtuálna prehliadka existujúcej reálnej expozície, výstavy, ktorá je zvyčajne 

realizovaná prostredníctvom 360-stupňových panoramatických záberov. 

 

K uvedeným konceptom si dovoľujeme doplniť tretiu, hoci nie ešte etablovanú alternatívu: 

c) sprostredkovanie virtuálnej účasti používateľa, teda návštevníka, v umelo 

vytvorenom priestore výstavy či múzea, ktorý ponúka interaktívny a skutočne 

imerzívny zážitok, na ktorý však používateľ potrebuje technológiu virtuálnej reality, 

napr. HTC Vive, Samsung Gear VR a Oculus Rift. 

Z hľadiska zabezpečenia širokej dostupnosti galérií, múzeí a iných kultúrnych subjektov 

počas sociálneho dištancu sa však do popredia dostávajú najmä prvé dva prístupy. Tretí 

prístup predstavuje prehliadku v skutočne imerzívnom virtuálnom prostredí, podporujúcom 

nezabudnuteľný zážitok pre samotného používateľa.   
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Príklad: platforma Google Arts & Culture 

Virtuálna realita sa v posledných rokoch stáva významným nástrojom výskumu, 

komunikácie a popularizácie kultúrneho dedičstva (Formanek, Filip, Hnat, 2020). Unikátnu 

platformu združujúcu rôzne formy virtuálnych prehliadok umeleckých a kultúrnych 

subjektov ponúka platforma Google Arts & Culture (Obr. 20 a 21) – nezisková iniciatíva 

spolupracujúca s kultúrnymi inštitúciami a umelcami z celého sveta, napĺňajúc tak poslanie 

spoločného uchovávania a online distribúcie svetového umenia a kultúry dostupnej 

komukoľvek a kdekoľvek (artsandculture.google.com, dátum neuvedený).  

 

Obr. 20: Formy prezentácie umeleckých diel na platforme Google Arts & Culture. 
Zdroj: https://artsandculture.google.com/ 

 

Obr. 21: Rôzne formy interaktívnej skúsenosti ponúkané platformou Google Arts & 
Culture. 

Zdroj: https://artsandculture.google.com/ 
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Uvedené platformy a kanály digitálneho marketingu ponímame na základe odporúčaní 

odborných asociácií a organizácii pôsobiacich v odvetví (Ciecko, 2020; Lee a Souza, 2020)  

za ústredné piliere digitálnej marketingovej komunikácie umeleckých a kultúrnych subjektov 

v čase pandémie COVID-19. Súčasne však poukazujeme na význam iných doplnkových 

kanálov a elementov integrovanej marketingovej komunikácie, napríklad mobilný marketing, 

email marketing či afiliate marketing.  

 

  



70 
 

3 APLIKÁCIA NÁSTROJOV DIGITÁLNEHO ART MARKETINGU  

[v čase COVID-19] 

Niet pochýb o tom, že slovenské galérie, rovnako ako aj iné svetové inštitúcie, dlhodobo 

a programovo využívajú možnosti digitálneho marketingu pri prezentovaní výstav a ďalších 

kultúrnych podujatí. Je však zrejmé, že situácia v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa 

pandémie COVID-19 ich prinútila využívať online priestor ešte vo väčšej miere, než tomu 

bolo doposiaľ. Zo skúseností vo sfére kultúry a umenia, ako aj umeleckej osvety, nám je zná-

me, že bolo potrebné úspešne dokončiť aktuálne prebiehajúce projekty, pričom bola 

v mnohých prípadoch namiesto prezenčnej formy aplikovaná dištančná forma realizácie,    

kde skutočnú recepciu umenia nahradila jej digitálna alternatíva.  

3.1 Metodológia výskumu 

V rámci výskumného zamerania na art marketing kultúrnych inštitúcii sme si stanovili 

výskumný problém, ktorým bola identifikácia dopadov prvej vlny pandémie COVID-19       

na marketingovú komunikáciu slovenských galérií. Naším hlavným výskumným cieľom bolo 

zhodnotenie konkrétnych dopadov prvej vlny pandémie COVID-19 na vybrané slovenské 

galérie z pohľadu aplikácie nástrojov digitálnej marketingovej komunikácie, ktoré umožňujú 

budovanie vzťahu s verejnosťou. Výsledkom analýzy je reflexia príležitostí a ohrození 

vyplývajúcich z pandémie a ich dopad na správanie a preferencie vybraných kultúrnych 

inštitúcií na Slovensku. 

Parciálnym cieľom bolo zmapovanie významných a neštandardných marketingovo-

komunikačných aktivít vybraných slovenských galérií počas trvania prvej vlny pandémie 

COVID-19 v digitálnom prostredí. Hlavným kritériom pre výber komunikátov bolo ich 

významové prepojenie s problematikou pandémie, časové ohraničenie na obdobie marec až 

máj roku 2020 a digitálna forma propagácie daných komunikátov. Taktiež sme sa sústredili  

na charakteristiky ako novosť, pútavosť a originálnosť marketingovej aktivity. V analýze sa 

zameriavame primárne na sociálne médium Facebook, keďže usudzujeme, že z hľadiska 

efektívnej komunikácie by mali byť všetky aktivity a obsahy (aj tie, ktoré sú umiestnené      

na webovej stránke) komunikované i prostredníctvom stránky na sociálnom médiu.  

Vo výskume sme si zvolili kvalitatívny prístup, keď sme sa v rámci idiografickej metodológie 

založenej na chápaní snažili nachádzať osobitosti skúmaných premenných, a zároveň sa 

vyhýbať zovšeobecňovaniu, ktoré by vyplývalo zo získaných údajov. Ako uvádza Bryman 
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(1988), úlohou kvalitatívneho výskumu je nájsť prostriedok na skúmanie interpretácií aktéra, 

ktorým bola v našom prípade marketingová komunikácia galérie ako kultúrnej inštitúcie.    

Hlavnou výskumnou metódou na splnenie tohto cieľa bol nepriamy (online) individuálny 

štruktúrovaný rozhovor, pozostávajúci z 13 otvorených otázok. Výskumný súbor tvorili 

vedúci zamestnanci vybraných galérií (Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Nitrianska galéria v Nitre), ktorí majú vo svo-

jej kompetencii marketingovú komunikáciu, a teda jej prezentáciu smerom k cieľovej skupine 

príjemcov. Otázkami v rozhovore sme zisťovali, ako pracovníci galérií vnímajú dopady 

pandémie na fungovanie galérie a zároveň aj na zmenu v propagovaní samotnej galérie 

v online priestore. 

Doplnkovú metódu výskumu predstavovala kvalitatívna obsahová analýza, ktorá niesla prvky 

štúdie jednotlivých prípadov, ktoré Reichardt a Cook (1979) zaraďujú medzi kvalitatívne 

metódy. Autori kvalitatívnu paradigmu definujú ako deskriptívnu a induktívnu, orientovanú 

na proces, holistickú a predpokladajúcu dynamickú realitu. Podľa Gavoru (2001) sa kvali-

tatívna obsahová analýza neopiera o explicitne vyčlenené kategórie javov, ktoré sa skúmajú 

numericky, ale uskutočňuje sa najrôznejším spôsobom od jednoduchých rozborov testu až   

po hlboké interpretácie a vysvetlenia. Takáto obsahová analýza by však mala byť objektívna 

a nezávislá od osobných názorov výskumníka. Pomocou tejto metódy sme vyhodnocovali 

jednotlivé otvorené otázky kladené v rámci rozhovorov, a taktiež interpretovali niekoľko 

unikátnych prípadov marketingovej komunikácie v rámci vybraných slovenských galérií. 

Objekt výskumu v rámci metódy rozhovoru predstavujú uvedené galérie, dve krajské a jedna 

regionálna. Nitriansku galériu (ďalej len NG) zastupovala v rozhovore kurátorka Mgr. 

Ľudmila Kasaj Poláčková. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (ďalej len SSG) sme 

oslovili PR manažérku Mgr. Zuzanu Chlebničanovú. V Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku 

(ďalej len GĽF) nám svoje postrehy predstavila riaditeľka PhDr. Zuzana Gažíková. Za spolu-

prácu uvedeným zamestnancom kultúrnych inštitúcií ďakujeme a vážime si, že si v spleti 

pracovných povinností našli čas na rozhovor a prejavili svoj názor. Kritériom výberu daných 

objektov bola ich významnosť v rámci územného členenia (krajský alebo regionálny 

charakter) a geografická poloha, pričom sme sa snažili o rovnomerné zastúpenie v rámci 

Slovenska. Výberový súbor sme si stanovili metódou zámerného výberu. Otázky kladené 

v rámci rozhovoru (č. 1 – 13) sme formulovali vzhľadom na výskumný problém a ciele.     
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Skúšobný rozhovor (pilotáž) sme uskutočnili v Nitrianskej galérii, na základe ktorého sme 

stanovili výsledných trinásť otázok štruktúrovaného rozhovoru. Inštitúcie sme oslovili 

prostredníctvom mailovej komunikácie, pričom respondenti si mohli vybrať, či budú 

odpovedať online (formou mailu) alebo telefonicky. Všetky tri inštitúcie nám svoje odpovede 

zaslali formou mailu. Odpovede sme sa rozhodli zverejniť v takmer úplnom znení, keďže sa 

domnievame, že ide o hodnotnú a autentickú expertnú výpoveď. V nasledovných statiach 

uvádzame interpretáciu získaných dát v rámci jednotlivých otázok rozhovoru. 

3.2 Štruktúrovaný rozhovor – analýza príležitostí a ohrození v čase 1. vlny pandémie     

a ich dopad na správanie a komunikačné preferencie vybraných kultúrnych inštitúcií 

Cieľom realizovaného rozhovoru bolo zhodnotenie konkrétnych dopadov prvej vlny 

pandémie COVID-19 na vybrané 3 slovenské galérie (Nitrianska galéria, Stredoslovenská 

galéria v Banskej Bystrici a Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku), a to z pohľadu aplikácie 

nástrojov digitálnej marketingovej komunikácie. V analýze výpovedí reflektujeme na prí-

ležitosti a ohrozenia vyplývajúce z pandémie a ich dopad na správanie a komunikačné 

preferencie vybraných kultúrnych inštitúcií, ktoré pre nás predstavovali kvalitatívne 

výskumné premenné.    

1. Ako vašu inštitúciu ovplyvnil nový koronavírus, čo negatívne a čo pozitívne 

priniesol?  

Odpovede na prvú úvodnú otázku sa skutočne rôznili. V odpovedí NG bolo možné 

identifikovať v podstate 3 úrovne polarity v hodnotení dopadov (opatrení) spojených 

s pandémiou koronavírusu na činnosť galérie. Ako uvádza Ľudmila Kasaj Poláčková, 

zamestnanci NG dôkladne rešpektujú a tiež v praxi uplatňujú nariadenia, ktorým prispôsobujú 

aj aktivity v priestore (neutrálne hodnotenie), a teda činnosť galérie prebieha v obmedzenom 

režime. Ľudmila Kasaj Poláčková ďalej uvádza: „Kvôli zachovaniu bezpečnosti sme sa 

rozhodli výstavy sprístupniť bez vernisáží, čo niektorí návštevníci vnímajú negatívne, avšak    

v súčasnosti nám to príde ako najzodpovednejšie riešenie“, pričom súčasne dopĺňa aj nepriaz-

nivú a nejasnú situáciu v prípade plánovaných koncertov, prednášok či besied, z ktorých 

veľká časť bola presunutá na iný termín. Na toto negatívum poukazujú aj zvyšné dve galérie, 

pričom zástupkyňa GĽF Zuzana Gažíková spresňuje, že „prestali chodiť školské skupiny,     

čo je dosť podstatná časť publika,“ čo dopĺňa aj ozrejmením finančných dopadov: „Redukcia 

podujatí v mesačnom programe (mimo podujatí pre školské skupiny, ktoré išli na nulu)          

je cca o 60 %“.  V prípade NG boli v odpovedi reflektované aj pozitíva, a to napríklad 
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motivácia zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach a kompetenciách, ale rovnako aj rozší-

renie dosahu organizovaných podujatí. Pre ilustráciu uvádzame tvrdenie: „Pozitívum je,        

že sme vzhľadom na danú situáciu presunuli prednášky o súčasnom výtvarnom umení           

do online priestoru, čím sa jednak chránime pred možnými sprísnenými opatreniami a zá-

kazmi, a zároveň poskytneme tento edukačný cyklus omnoho širšiemu publiku“. Rovnako 

vníma dopady v zmysle podpory kreatívnejších riešení a inovatívneho prístupu aj Zuzana 

Gažíková, ktorá tiež dopĺňa, že vzniknutý priestor ponúkol GĽF tiež čas na potrebné úpravy 

galérie či reštaurátorské práce, ktoré si diela už vyžadovali.  

V uvedených odpovediach na prvú otázku pozorujeme veľkú mieru zhody v negatívnom 

dopade pandémie na fungovanie inštitúcie. Najmä nepredvídateľné a rýchlo sa meniace 

opatrenia zo strany vlády znemožnili účinné plánovanie fungovania galérií. Z pohľadu 

vedenia a organizácie chodu galérie by bolo vhodné v rámci krízového manažmentu vytvoriť 

nové pozície pracovníkov online či virtuálnych galérií. Zo strany ministerstva kultúry by bolo 

prínosné uvažovať prípadne o kurzoch digitálnej prezentácie a art marketingu. Treba tiež 

uviesť, že v regionálnych galériách je bežná prax kumulovaných funkcií na rôznych 

pozíciách, keď napríklad kurátorovi pridelia funkciu PR manažéra, prípadne je zodpovedný  

za vytváranie content marketingu na sociálnych sieťach a zároveň pôsobí aj ako galerijný 

pedagóg.  

2. Akým spôsobom sa umelci vysporiadali s výpadkom príjmu, resp. so vzniknutou 

situáciou? 

Zástupkyňa NG konštatovala, že „...výstavy naďalej realizujeme v pôvodnom pláne, v tomto 

smere by vystavujúci umelci nemali pociťovať negatívny dopad. Naše odborné prednášky a li-

terárne besedy budú zrealizované. Podobne to bude aj s hudobníkmi a hudobnými telesami, 

pokiaľ budú za aktuálnych opatrení ochotní prísť a odohrať koncert. Pracovníčky GĽF a SSG 

reagovali zhodne negatívne v tom zmysle, že „toto nie je otázka priamo na galériu, my sme 

štátna organizácia, ktorej zamestnanci chodia do práce (viac-menej) počas celej pandémie, 

home office realizujeme tiež, ale nás ako zamestnancov galérie sa zatiaľ výpadok príjmu 

netýka.“ Z odpovedí vyplýva, že oslovené galérie pokračujú vo svojej plánovanej činnosti 

a realizujú stanovený program vystavovania, pričom vyplácajú umelcov, ktorí sa aj naďalej 

podieľajú na dianí v galérii, sú dostupní, majú svoje plánované príjmy a svoje povolanie 

nezmenili. 
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3. Aké online formy komunikácie ste začali používať počas pandémie (interaktívne 

prehliadky, YouTube kanál, virtuálne prehliadky, sociálne médiá...)? 

Reakcia NG bola nad naše očakávania, keď zástupkyňa zhodnotila, že „najintenzívnejšie 

začali využívať práve online formy komunikácie (Facebook, Instagram, web, mail), a taktiež 

oživili galerijný YouTube kanál“. Okrem toho vytvorili niekoľko nových projektov: 

„Odštartovali sme kurátorský projekt Bezgaleristi, pripravili sme prvú online expozíciu 

Nitrianskej galérie studeny.nitrianskagaleria.sk, viac sme propagovali cez virtuálny svet naše 

zbierkové predmety (projekt Virtuálna galéria), výstavy sme sprístupnili prostredníctvom 

videí. Tiež ďalej skromne konštatujú, že počas karantény elektronickou formou pravidelne 

prinášali zábavno-vzdelávacie aktivity pre deti. Ďalšia z galérií GĽF začala vo vyššej miere 

využívať „YouTube, sociálne médiá,“ častejšie uverejňovali „príspevky na web SNG – 

Slovenská náhradná galéria“. Rovnako aj v Ružomberku pripravovali viaceré špecializované 

formáty: čítania zo spomienok umelca, fotografie z archívu, video- a fotografické tvorivé 

dielne, krátke videá, interpretačné aktivity a ďalšie. Galéria SSG používala podobné formy 

propagácie „začali sa točiť kratšie/dlhšie videá, rozhovory, fotonávody, tipy, triky na aktivity 

s deťmi a pod....“. Z uvedených odpovedí vyplýva, že galérie iniciatívne presunuli časť aktivít 

do online priestoru, ako aj zvýšili svoju aktivitu na sociálnych sieťach prostredníctvom 

virtuálnych galérií a online projektov. Viacej využívali formát krátkeho videa a podcastov.  

Po skončení pandémie je teda možné naďalej využívať organizáciami už raz osvojené formy 

propagácie a virtuálne prehliadky, webináre, podcasty či online workshopy, využívať ich     

na propagáciu galérie a umelcov. Virtuálna prehliadka či webinár, samozrejme, v žiadnom 

prípade nemôže nahradiť skutočnú vernisáž alebo skutočnú percepciu výtvarného diela, môže 

ho len priblížiť a prilákať tak návštevníka k reálnemu kontaktu s vizuálnym umením. 

4. Využívali ste online formy komunikácie aj pred pandémiou? Prosím, uveďte aké. 

Všetky tri opýtané inštitúcie reagovali takmer zhodne a online formy komunikácie využívali 

skôr oznamovacím spôsobom, kde upozorňovali na prebiehajúce aktivity. NG reagovala 

nasledovne: „Pred pandémiou sme, samozrejme, využívali online formy komunikácie (najmä 

Facebook, Instagram, web, mail).“ Konštatujú, že všetky výstavy s vernisážami, kultúrne 

podujatia aj vzdelávacie aktivity galérie boli bez obmedzení prístupné pre všetkých, a preto 

online formy komunikácie využívali najmä na propagáciu a informovanosť. GĽF uvádza,     

že online priestor využívali menej intenzívne, prevažne na oznamy o realizovaných 

podujatiach priamo v galérii. SSG uviedla, že využívala aj iné portály v BB. Z predložených 

odpovedí môžeme predpokladať, že kultúrne inštitúcie pred pandémiou využívali online 
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priestor väčšinou na informovanie publika o vernisážach, workshopoch a podobne. Tiež je 

evidentné, že pred pandémiou v menšej miere, resp. skôr v zanedbateľnej forme, vytvárali      

a zdieľali nový obsah v zmysle plánovaného content marketingu. 

5. Používate online formy komunikácie v súčasnosti častejšie? 

Túto otázku a odpovede je nutné zadefinovať v čase, keď bola položená, a teda v priebehu 

mesiaca september, čo bolo obdobie uvoľnenia opatrení medzi dvoma vlnami pandémie,    

keď inštitúcie, školy, služby, podniky, resp. spoločnosť ako taká, fungovala pomerne 

normálne, len s miernymi protipandemickými opatreniami (nosenie rúšok, dezinfekcia, 

odstup), pričom chod inštitúcií, akými sú galérie, nebol výrazne obmedzený. V prechodnom 

uvoľnení opatrení, ktoré prebiehalo v septembri 2020, v NG uviedli: „Snažíme sa rovnako 

aktívne prezentovať aj v online priestore, takže online formy komunikácie využívame často     

a vnímame ich ako nevyhnutné.“ Rovnako intenzívne ako počas pandémie pokračovala 

v online aktivite aj GĽF. Pokles aktivity v online priestore konštatovala SSG, pretože naopak, 

sústredila svoje aktivity do priestorov galérie. Pozitívnou informáciou vyplývajúcou z tejto 

odpovede však je, že dve inštitúcie nepoľavili v komunikácii v online priestore aj napriek 

tomu, že už táto aktivita v prechodnom období prestala byť akousi nevyhnutnosťou. 

6. Vyhodnocujete efektivitu online foriem komunikácie? Ak áno, zaznamenali ste 

nárast  sledovateľov, prípadne „lajkov“ na sociálnych sieťach? 

Všetky tri inštitúcie hlásia nárast aktivity sledovateľov a vyššie počty impresií. NG 

konštatuje: „V aktuálnom období sme niekoľkokrát vyhodnocovali efektivitu online foriem     

a rozhodne sme zaznamenali nárast sledovateľov na sociálnych sieťach. V súčasnosti 

pozorujeme aj nárast pozitívnych reakcií na naše príspevky.“ GĽF upozorňuje na skutočnosť, 

že nárast online návštevníkov a počtu „lajkov“ nenahrádza reálnu návštevnosť galérie: 

„Online komunikácia nenahradila a nie je rovnocennou fyzickej návšteve galérie a práci        

s publikom. Ale počas 1. vlny sme od 16. 3. do 31. 5. znamenali nárast sledovateľov o 15 % 

(mali sme len organické posty). Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka ich bolo len     

3,5 %.“  Galéria SSG registruje subjektívne nárast sledovateľov aj impresií, ale nemá to zatiaľ 

štatisticky podložené: „Keď ide o mesiace marec, apríl, máj, tak áno, teraz zatiaľ ešte 

nevieme“. Zvýšená frekvencia príspevkov na sociálnych sieťach vo všetkých oslovených 

galériách počas prvej vlny pandémie viedla k významnému nárastu počtu sledovateľov aj 

impresií. Limitom tejto skutočnosti však môže byť aj zvýšený dopyt po kultúrnych 

sledovateľoch, lebo boli inštitúcie pre verejnosť dlhodobo uzavreté. 
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7. Ktoré typy príspevkov mali najviac „lajkov“? Boli to virtuálne prehliadky, videá, 

fotografie, textový obsah vo forme statusov alebo iné? 

NG zaznamenala najvyššie počty impresií pod vizuálne zaujímavými príspevkami: „Najviac 

"lajkov" mali prirodzene tie príspevky, ktoré vizuálne najviac zaujali sledovateľov, a aj tie, 

ktorých obsah bol kvalitatívne naplnený a atraktívny.“ Okrem vizuálnej príťažlivosti zaujali 

aj kunsthistoricky a obsahovo zaujímavé príspevky nového typu: „V súčasnosti sú to 

napríklad fotografie z úspešných výstav, ale aj príspevky, ktorých textový obsah nadchol 

"publikum" (ako napríklad informácia, že prednášky budú prístupné pre všetkých online)“. 

GĽF v rozhovore uviedla záujem o historické fotografie týkajúce sa stavby galérie, ako aj 

„status + foto z úprav a upratovania galérie, status + foto o znovuotvorení galérie, foto-

status na tvorivú dielňu COVID ihelníček“. Záujem o krátke, výstižné a vtipné posty 

konštatuje aj SSG. Podľa reakcií galeristov mal zaujímavý a nový obsah najviac impresií, 

a teda bol ocenený publikom. Podľa viacerých zdrojov je relevantný, zmysluplný a hodnotný 

obsah schopný zvýšiť dôveru už jestvujúcich zákazníkov, ako aj pritiahnuť nových (Elisa 

a kol., 2014). Vysokú sledovanosť a vysoké počty impresií mali prednášky, webináre a ďalšie 

formy nového hodnotného a odborného obsahu, ktoré boli novinkou na facebookových 

stránkach kontaktovaných galérií.  

8. S akými problémami ste sa pri tvorbe a zverejňovaní obsahu na vašich sociálnych 

sieťach stretli (personálne zabezpečenie v tejto oblasti, technické/technologické 

prostriedky, finančné prostriedky a iné)?  

Galérie zhodne konštatujú, že nová tvorba obsahu nebola jednoduchá ani z personálnej,       

ani z technickej stránky. NG uvádza najmä technické problémy: „Pri tvorbe a zverejňovaní 

obsahu sme sa stretli najmä s technickými problémami. Môžeme využívať len tie technické 

prostriedky, ktoré máme k dispozícii, čo nás na jednej strane limituje, na druhej to však 

vyrovnávame kreativitou a snahou naplniť obsah niečím zmysluplným. Taktiež nevyužívame 

platenú reklamu alebo platenú propagáciu príspevkov, ich dosah je tým pádom nižší.“ 

Pracovníčka z ružomberskej GĽF tiež konštatuje technické problémy pri riešení novej 

situácie, pričom využívali vlastnú dostupnú techniku a aplikácie: Sme malé vysunuté 

pracovisko SNG (5 zamestnancov), nemáme tu pozície špecializované na prácu s fotografiou, 

videom, postprodukciou, grafikou. Využívali sme vlastnú dostupnú techniku (mobily) a do-

stupné aplikácie. Učili sme sa sami za pochodu.“ Podobne ako predošlá galéria, tak aj v SSG 
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by uvítali prostriedky na online reklamu: „Samozrejme, boli by sme radi, keby sme si mohli 

dovoliť zaplatiť si reklamu na sociálnych sieťach.“ 

Tak ako vyplynulo z viacerých odpovedí, prekážkou vo vhodnom aplikovaní sociálneho 

a content marketingu sú financie a s tým súvisiace personálne zabezpečenie fungovania, 

najmä regionálnych inštitúcií. Už v roku 2012 autori, ktorí analyzovali art marketing 

slovenských galérii, odporúčali využívanie Facebooku a sociálnych médií na propagovanie 

umenia a umeleckých podujatí medzi mládežou podobne, ako to robia svetové galérie (Gero  

a Gadušová, 2012). Je férové tiež uviesť, že pracovníci galérií robia, čo môžu, často vhodný 

obsah zachytávajú na vlastnú techniku (mobil, fotoaparát a podobne) v rámci novej 

kumulovanej funkcie. 

9. Akú formu pomoci v oblasti art marketingu by ste uvítali pre efektívnejšie 

fungovanie galérie v online priestore? 

V prípade NG sa do popredia dostala najmä požiadavka na nový prehľadný web a dobre 

viditeľnú reklamu: „Efektívnou formou pomoci v online priestore by mohla byť dobre 

viditeľná reklama a viditeľné produkty“. Ďalej tiež uviedli, že by uvítali prehľadný web          

s atraktívnym dizajnom (na ktorom sa v súčasnosti pracuje). Potrebu vzdelávania a možnej 

rekvalifikácie prostredníctvom kurzov spomenuli v GĽF, pomohli by „školenia vo viacerých 

oblastiach, napr. postprodukcia, aplikácie, komunikačné stratégie v oblasti sociálnych médií, 

ale aj možnosti (spôsob fungovania) sociálnych médií, analýza štatistík. Zlepšenie situácie 

a získanie lepšieho obsahu v SSG zas vidia v lepšej spolupráci s umelcami, podľa ich slov by 

im pomohli „krátke videá od profi umelca, ilustrátora na videá, atď... ale myslím, že v našom 

prípade máme vypracovanú celkom slušnú vizuálnu identitu galérie (samozrejme, je stále     

čo zlepšovať)“. Zo získaných odpovedí je zrejmé, že pracovníci galérií si uvedomujú 

dôležitosť online priestoru a jeho možnosti. Okrem pomerne predvídateľnej odpovedi 

v podobe efektívnejšej a atraktívnejšej webovej stránky galérie, galeristky poukázali na snahu 

zdokonaliť tvorbu obsahu a motiváciu zvýšiť dosah na sociálnych sieťach. Treba tiež pre úpl-

nosť uviesť, že galéria v Ružomberku využíva vizuálnu identitu aj webovú stránku Slovenskej 

národnej galérie, pod ktorú organizačne patrí. 

10. Využívali ste pri prezentácii aj prácu s užívateľmi generovaným obsahom? (User 

Generated Content, ďalej už len UGC.) Napríklad súťaže, vzdelávacie aktivity, 

online workshopy a iné. 
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Pracovníčka NG opísala využívanie užívateľmi generovaného obsahu vo forme súťaží či 

vzdelávacích aktivít. Podobne na tom boli aj v ďalších dvoch galériách, kde uviedli „súťaže 

áno, vzdelávacie aktivity, workshopy nie“. Odpovede na túto otázku potvrdzujú pravdivosť 

odpovedí na predošlé otázky a vyjadrujú snahu galerijných pracovníkov využívať v art 

marketingu zaujímavý obsah. 

11. Ako reagovalo vaše publikum na tieto formy komunikácie (UGC)? napríklad lajky, 

komentáre.  

Všetky tri galérie zhodnotili, že UGC neprodukoval veľký počet impresiíí, no NG uviedla,   

že do aktivity galérie sa zapojilo prekvapivo veľa účastníkov. „Publikum síce reagovalo 

"lajkami" pomenej, ale zato sa v prekvapivom počte zapojilo do daných  aktivít.“ 

Zaujímavým faktom je, že galeristi si všimli nárast zapájania sa publika do súťaží, no počet 

impresií príliš nenarástol. Táto disproporcia by si zaslúžila hlbšie preskúmanie a zistenie, čím 

bola podmienená nižšia ochota návštevníkov prispievať lajkami či ešte dôležitejším 

zdieľaním. 

12. Aký typ publika sa zapájal vo väčšej miere (z pohľadu veku)? 

NG odpovedala, že z pohľadu veku sa vo väčšej miere zapájali deti a dospelí. Menej sa 

zapájala mládež. V Galérii v Ružomberku mali už vyhodnotenú návštevnosť aj z pohľadu 

veku. Uvádzajú nasledovné údaje zo zdrojov GĽF: „1. Ženy 25 – 34, 2. Ženy 35 – 44, 3. Muži 

25 – 34.“ V SSG uvádzajú najvyššiu návštevnosť z hľadiska veku podobne, pričom 

konštatujú, že ich najviac navštevuje „stredná veková kategória“. Všetky tri inštitúcie zhodne 

zdôrazňujú predovšetkým návštevnosť detského a dospelého publika a chýbajúcu vekovú 

skupinu stredoškolákov, resp. mládež. Nie je zrejmé, prečo sa mládež na facebookových 

aktivitách galérií podieľala v zanedbateľnej miere. Táto disproporcia by si zaslúžila ďalší 

samostatný výskum. Možno predpokladať, že Facebook už nie je preferovanou sociálnou 

sieťou mládeže a možnosti sú na iných sociálnych sieťach alebo platformách, ako Instagram, 

YouTube či TikTok. 

13. Dosiahli ste želanú interakciu s cieľovou skupinou? 

NG uvádza, že dosiahla adekvátnu želanú interakciu s cieľovou skupinou, no podotkli: 

„Naším cieľom je, aby bola interakcia efektná i zmysluplná“. Ďalšie dve galérie potvrdzujú 

len čiastočnú či bližšie neurčenú mieru interakcie. Túto otázku galérie nevedeli veľmi dobre 
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zodpovedať, pretože podľa uvedených odpovedí v predošlých otázkach sa vyhodnocovaniu 

aktivít príliš nemôžu venovať, a preto mieru interakcie nie sú schopní ani presne definovať. 

3.3 Zhrnutie výsledkov štruktúrovaného rozhovoru a limity výskumu 

Pandémia a jej dopady na celý chod spoločnosti sú v skutku negatívne a rovnako je tomu aj 

v oblasti kultúry. Galérie, ktoré fungovali vo svojej prezenčnej forme desiatky rokov, boli 

nútené presunúť svoje aktivity aj do online prostredia. Treba pripomenúť, že na takýto posun 

neboli inštitúcie pripravené a jej zamestnanci boli v podstate hodení do búrlivého 

a nevyspytateľného „mora“, v ktorom bola otázka odvahy, odhodlanosti a schopnosti 

prispôsobiť sa priam otázkou prežitia. 

Medzi najzaujímavejšie zistenia by sme zaradili: 

x Zistenie, že sledovatelia galérií sa zapojili do aktivít, ďalej ich však dostatočne 

nezdieľali, čim nebol podporený väčší dosah ani samotné impresie. 

x Galérie konštatujú slabú až zanedbateľnú návštevnosť mládeže v online priestore 

galérií (Web a Facebook). 

x Galérie sú schopné pružne reagovať aj na priam drakonické opatrenia v ich fungovaní. 

x Počas pandemických opatrení vznikli v Nitrianskej galérii nové dlhodobé a prínosné 

projekty orientované na online. 

x Využitie dizajnového rúška ako reklamného predmetu s už ikonickým motívom 

malieb Ľ. Fullu a modernej módnej návrhárky Lenky Sršňovej. 

x Využitie umeleckého obsahu formou parafrázy v prípade koláže – respirátor na por-

tréte Dominika Skuteckého. 

x Pozitívne je, že väčšina galérií pokračovala v rozbehnutom online marketingu aj počas 

uvoľnenia opatrení medzi dvoma vlnami pandémie.  

Je pochopiteľné, že vyššie nasadenie a pravidelná aktivita v online priestore potrebuje okrem 

odporúčaní a snahy zamestnancov kultúrnych inštitúcií aj personálne zabezpečenie 

a dostatočné financovanie, pokiaľ má pokračovať vo svojom fungovaní aj po skončení 

pandémie a zároveň v budovaní vzťahov s verejnosťou. 

Limitom výskumu pomocou metódy rozhovoru je jeho výlučné zameranie na kvalitatívne 

dáta, ktoré sme získavali iba v rámci jednotlivých prípadov, resp. malého výskumného súboru 
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slovenských galérií, čo nám neumožnilo zovšeobecňovanie zistených skutočností. Z desiatich 

oslovených galérii odpovedali len tri, aj napriek opakovaným mailovým výzvam. Pre úplnosť 

treba uviesť, že rozhovory sme uskutočnili tesne pred začiatkom druhej vlny pandémie 

v druhej polovici mesiaca september 2020, počas postupného sprísňovania 

protipandemických opatrení. Je zrejmé, že galerijní pracovníci boli v tomto období vyťažení 

zavádzaním nových opatrení a upravovaním harmonogramu podujatí s prihliadnutím na bez-

pečnostné opatrenia, ktoré sa menili takpovediac zo dňa na deň. Predpokladáme teda,           

že pracovníci v množstve povinností jednoducho neodpovedali. Limitom výskumu je tiež 

regionálny formát galérií (okresy Nitra, Banská Bystrica a región Ružomberok). Na druhej 

strane, tieto galérie sú najbližšie k regionálnemu obyvateľstvu a často okrem galerijnej 

a kultúrnej funkcie plnia vzdelávaciu a osvetovú funkciu regionálnej komunity a ich prepo-

jenie s regiónom je silné, čo je významným pozitívnym faktorom. 

3.4 Prípadová štúdia – reflexia vybraných aktivít 3 slovenských galérií komunikovaných 

v prostredí sociálnej siete Facebook so zameraním na obdobie pandémie COVID 2019 

Cieľom prípadovej štúdie je identifikovať špecifické aktivity slovenských galérií alternujúce 

absentujúcu priamu interakciu návštevníka s umeleckým artefaktom. Ide primárne o aktivity 

sprostredkujúce aj v dobe sociálneho dištancu možnosť uspokojenia potrieb estetického 

naplnenia, vzdelávania, zábavnej alebo výchovnej funkcie. Nasledujúce analýzy predstavujú 

praktické doplnenie informácií zistených prostredníctvom rozhovorov s reprezentantmi          

3 galérií – Nitrianska galéria, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Stredoslovenská galéria 

v Banskej Bystrici.  

Vybrané aktivity Nitrianskej galérie počas pandémie 

Nitrianska galéria má zriadenú oficiálnu stránku na sociálnej sieti Facebook od roku 2016, 

pričom aktuálne má 3 311 sledovateľov, s ktorými komunikuje v pravidelných intervaloch, 

niekoľkokrát do týždňa, niekedy dokonca viackrát počas dňa. Tento prístup však z hľadiska 

samotného algoritmu sociálnej siete Facebook nehodnotíme ako ideálny, a preto by mala 

Galéria, ako aj iné inštitúcie, zvážiť premyslené organizovanie a štruktúrovanie pridávaného 

obsahu v závislosti od cieľov komunikácie tak, aby sa striedali rôzne typy obsahu, napríklad 

zábavný, vzdelávací či propagačný.  
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Obr. 22: Oznámenia o krokoch galérie reflektujúcich vývoj pandemickej situácie – prvotné zrušenie 

plánovaných podujatí a následné uzatvorenie galérie pre návštevníkov.                                          

Zdroj: https://www.facebook.com/NitrianskaG 

O opatreniach spojených s pandémiou COVID-19 galéria prvý raz informovala 9. 3. 2020 

prostredníctvom jednoduchého textového príspevku, ktorého zámerom bolo informovať         

o zrušení aktivít (vernisáž výstavy 4 cesty prírodou), ako aj vzdelávacích programov        

(Obr. 22), pričom 10. 3. 2020 už Galéria v reakcii na rozhodnutie krízového štábu informuje 

o celkovom uzatvorení. Hoci brány galérie ostali od 10. marca 2020 pre verejnosť zatvorené, 

inštitúcia sa rozhodla sprostredkovať svojim priaznivcom na sociálnej sieti a potenciálnym 

návštevníkom ušlé podujatia prostredníctvom videí o týchto alebo predchádzajúcich 

výstavách, ktoré boli zverejnené na platformách Vimeo alebo YouTube, či cez reportáže z už 

zrealizovaných podujatí alebo azda v najjednoduchšej forme fotografií, pričom galéria 

myslela aj na svojich najmenších návštevníkov a tvorivé dielne si našli svoju digitálnu 

alternatívu v rámci projektu Galéria u Vás doma (Obr. 23).  
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Obr. 23: Príspevky z projektu Galéria u vás doma. Zdroj: https://www.facebook.com/NitrianskaG 

Dňa 27. marca 2020 však galéria spúšťa inovatívny koncept, alternujúci reálnu návštevu  

galérie, s názvom Bezgaleristi, ktorý spočíva v snahe NG spríjemniť, ozvláštniť či kultúrne 

a esteticky obohatiť karanténne dni svojich návštevníkov, resp. sledovateľov na sociálnej 

sieti. Tento koncept fungoval až do XY, pričom každý pondelok, v stredu a v piatok sa jeden 

z troch „bezgaleristov“ (Adrián, Omar a Ľudmila) venoval špecifickej téme z umenovednej 

literatúry (Adrián), pojmom zo sveta umenia (Ľudmila) alebo komentovaniu tzv. diela týždňa 

zo zbierky Nitrianskej galérie (Omar) (Obr. 24). V rámci svojich prejavov sa galeristi nechali 

uniesť vlastnou kreativitou (alebo dopadom sociálneho dištancu) a v snahe priblížiť sa 

užívateľským preferenciám aj mladších vekových skupín neraz integrovali do svojich 

prejavov aj rozšírenia vo forme virtuálnych doplnkov či nálepiek. Pozornosť diváka však 

nezískavali len spôsoby spracovania vysielania, ale aj samotné neštandardné témy, napr. ne-

vhodný kurátorský slovník či „kravata ako umelecké dielo“, pričom tieto videá podnecovali aj 

produkovanie obsahu samotnými užívateľmi, a teda ich zapojenie do konverzácie, ako aj     

do kreatívneho procesu ako takého. Predmetnú aktivitu vnímame aj v širšom kontexte ako 

výborný edukačný a inšpiratívny YouTube kanál, ktorý na jednej strane vyplnil galerijné 

pandemické vákuum v prvej vlne pandémie, no v druhom pláne vytvoril archív podrobných 

kurátorských výkladov vybraných diel. Študenti umenia, ako aj širšia verejnosť týmto 

spôsobom získava prístup k vecnej a odbornej inšpirácii a tiež k návodom, ako pristupovať 

k interpretácii umeleckých artefaktov.  
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Obr. 24: Webová stránka projektu BEZGALERISTI. 

Zdroj: https://nitrianskagaleria.sk/publ-cinnost/bezgaleristi/ 

V projekte je prezentovaných dovedna 35 videí umiestnených jednak na webovej stránke 

galérie, na facebookovej stránke, ako aj na vlastnom YouTube kanáli. Keďže ide o koncept 

založený na troch protagonistoch, je jasné rôznorodé tematické pokrytie. Na webovej stránke 

NG sa píše: „V pondelok prinesie Adrián tipy z umenovednej literatúry a poradí, kde na inter-

nete nájdete zaujímavé umenie. V stredu sa Ľudmila pokúsi dospelým aj deťom jednoducho 

vysvetliť niektoré pojmy zo sveta vizuálneho umenia. Omar každý piatok vyberie a svojským 

štýlom okomentuje dielo týždňa zo zbierky Nitrianskej galérie“(nitrianska galéria.sk, 2020). 

Autori videí sa v opise aj pri predstavovaní prezentujú krstnými menami, čím navodzujú pocit 

priateľskej atmosféry a celkovo pozitívne ladenie interakcie. Takýto prístup z hľadiska 

stratégie vytvárania obsahu možno hodnotiť len kladne. Prvé video Bezgaleristov prináša tipy 

na literatúru o umení od Adriána Kobetiča. Je súčasne aj úvodným projektom, v ktorom 

predstavuje projekt Bezgaleristi. Vo videu predstaví viacero titulov z umenovednej literatúry, 

pričom ponúka skutočne rôznorodé literárne „tipy“. Od čitateľsky prístupných titulov 

zaoberajúcich sa dejinami umenia, ktoré sú zamerané na začínajúceho čitateľa v tejto oblasti 
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až po detailné štúdie z oblasti estetiky a kunsthistórie pre odborne či profesijne zameraného 

diváka. Druhé video je z dielne Ľudmily Kasaj Poláčkovej, ktorá hneď v úvode poukáže       

na svoj nový prístup ku galerijnej práci. Predstaví sa a zároveň podotkne, že nie je 

youtuberkou. Priblíži situáciu, v akej sa galéria a práca kurátorov práve nachádza. Svojským 

humorným prístupom opíše veľmi ľudsky provizórium natáčania videa na mobilný telefón, 

pričom pripomenie aj ďalšie aktivity galérie, napr. home schooling. Z umenovedného 

hľadiska sa Ľudmila venuje štvorcu ako geometrickému objektu, ale aj štvorcu ako 

základnému ideovému rámcu. Ďalej sa zaoberá aj „povestným“ štvorcom 2 x 2 m, určujúcim 

nevyhnutný sociálny dištanc v čase pandémie. Prvý odporúčaný „štvorec“ je švédsky film 

Square (2017), pojednávajúci o prevádzke v súčasnom múzeu umenia, o činnosti kurátorov 

a kurátoriek s hrubými okuliarmi a sakom, často nie príliš dobrého strihu. Pred záverom videa 

upozorní na projekt virtuálnej galérie a prácu svojej kolegyne, kurátorky Barbory Geržovej, 

ktorá interpretuje dielo od výtvarníka Milana Bočkaya s názvom „Štvorec v priestore“. 

S divákom sa lúči slovami: „Ja sa asi poskladám do štvorca, veď ja vôbec neviem youtubovať, 

čaute! “ Tretím autorom série videí je Omar Mirza, ktorý v prvom videu predstavuje dielo 

„Revers“ od Patrika Illa a pripomína v minulosti inštalovanú výstavu „Fetiše súčasnosti“. 

Musíme podotknúť, že išlo o výstavu, ktorá bola oceňovaná v odborných výtvarných kruhoch 

aj medzi širokou verejnosťou. Omar toto dielo vyselektoval v súvislosti s protipandemickými 

opatreniami ako verziu štýlového doplnku, rúška ktoré by sa dalo gumičkami uchytiť na tvár. 

Poukazuje na to, že z detskej hračky sa reverzným štýlom stal nový ľahko šteklivý fetišistický 

objekt. Divákov videa odkazuje na webovú stránku galérie kde sa môžu inšpirovať a dočítať 

viac o dielach v online galérii, pričom v závere videa pridal krátku upútavku na nasledujúce 

video, v ktorom bude pojednávať o tradičnom ručnom šití v spojitosti s moderným výtvarným 

umením, čím mohol efektívne podporiť záujem divákov o sledovanie ďalšieho dielu.  

V takomto štýle a v podobne ladenej koncepcii pokračujú traja nitrianski galeristi v sérii videí 

na youtubovom kanáli v pravidelných týždňových intervaloch. Každý z nich má svoju tému 

a úlohu, pričom sprostredkuje svoju prácu a novú tému vždy raz za týždeň. Videá sú bez-

pochyby obsahovo bohaté, aktuálne, humorné, ľudské, kritické a predovšetkým umelecky 

zamerané. Približujú svet umenia a prácu kurátorov v kontexte súčasnej situácie nielen 

vhodnými komentármi, ale najmä výberom umeleckých artefaktov. Projekt Bezgaleristi 

hodnotíme ako veľmi inovatívny, zaujímavý a efektívny spôsob diseminácie poznatkov 

a budovania povedomia o galérii, ale aj o samotnom umení. V prípade opätovného 

implementovania konceptu by bolo rozhodne vhodné doplniť odkazy na webovú stránku 
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a prezentované diela, ktoré môžu byť súčasťou „interaktívnych“ odkazov vo videu či 

informácií pod samotným obsahom. Rovnako poukazujeme aj na absenciu ďalších autorských 

a doplnkových informácií a v neposlednom rade absentujúcu výzvu na zapojenie publika 

a navodenie spoločnej diskusie a interakcie, ktoré by priniesli cenné informácie 

o preferenciách či záujmoch divákov. Video by následne podporovalo priamu návštevnosť 

webovej stránky Nitrianskej galérie. Dôvody chýbajúceho prelinkovania sú evidentné a autori 

to aj sami uviedli – nie sú „youtuberi“ a s platformou YouTube dovtedy nemali žiadne 

skúsenosti. 

  

 

Obr. 25 Zábery z príspevkov patriacich do projektu Bezgaleristi. 

Zdroj: https://www.facebook.com/NitrianskaG  

Ďalšia významná aktivita bola spojená s projektom Galéria hudby online (Obr. 26). Takýmto 

spôsobom si diváci mohli vypočuť (a aj pozrieť) interpretácie významných diel, súčasne sa 

zoznámiť s telesom alebo interpretom, ktorí mali vystúpiť na plánovanom podujatí. 

Sledovatelia sa tak mohli stretnúť so súborom Mucha Quartet alebo českým súborom TRIO 

HELIX. V rámci programu bolo predstavené dielo Ivana Hrušovského: Sláčikové kvarteto G 

dur, ako aj hudba berlínskeho skladateľa strednej generácie Arne Sandersa alebo kompozícia 

Hudba z ticha od českej legendy novej hudby Mareka Kopelenta. 
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Obr. 26: Galéria hudby online 

Zdroj: https://nitrianskagaleria.sk/event/galeria-hudby-2020/ 

Ďalšou významnou aktivitou galérie bol cyklus 3 literárnych online diskusií – Cyklus besied 

so súčasnými slovenskými spisovateľmi v Nitrianskej galérii (Obr. 27), ktorý trval od 14. 5. 

2020 do 9. 6. 2020.  

,  

Obr. 27 Cyklus 4-3-2-1 literárnych besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. 

Zdroj: https://nitrianskagaleria.sk/event/4-3-2-1-3/ 

Jednou z posledných (resp. najaktuálnejších), no o nič menej významných online aktivít 

inštitúcie, je spustenie prvej online expozície (21. 5. 2020), ktorej cieľom je „priblížiť tvorbu 
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Františka Studeného súčasnou vizualitou v spolupráci s mladým umelcom Andrejom 

Kolenčíkom a kreatívnym tímom Mladý pes.“ Online výstavu Františka Studeného môžu 

návštevníci nájsť na webovej stránke galérie (https://studeny.nitrianskagaleria.sk/), ako 

uvádzajú kurátorky Renáta Niczová a Ľudmila Kasaj Poláčková: „Ide o pilotný projekt online 

expozície Františka Studeného, chce reagovať na jednu zo v súčasnosti možných prezentácií 

umeleckých diel v čase. Online expozícia je predstupňom expozície stálej. Expozícia má 

súčasnou vizualitou zaujať, priblížiť tvorbu Františka Studeného. V spolupráci s Andrejom 

Kolenčíkom a kreatívnym tímom Mladý pes chceme sprístupniť expozíciu, ktorá prezentuje 

najmä žánrový rozmer maliarstva Františka Studeného. Za rozhodnutím urobiť prvú 

expozíciu venovanú práve tomuto umelcovi stojí viacero faktorov: Jedným z nich je pomerne 

početné zastúpenie diel z pozostalosti tohto autora v depozitároch Nitrianskej galérie – jeho 

tvorba je prepojená s regiónom Nitry. V minulosti, v rokoch 1982 – 1990, niesla galéria 

názov Galéria Františka Studeného.“ 

 

Obr. 28: Súčasný grafický vizuál online expozície Františka Studeného z dielne Andreja 

Kolenčíka a kreatívneho tímu Mladý pes. 

Zdroj: https://studeny.nitrianskagaleria.sk/ 

Z formálneho hľadiska ide o digitálne spracovanú a interpretovanú minulosť a tvorbu maliara, 

ktorá je vizuálne príťažlivá a môže, najmä mladého diváka, motivovať k ďalšiemu štúdiu.  

Podľa informácií zverejnených na samotnej webovej stránke galérie je ambíciou expozície 

osloviť diváka práve súčasným vizuálom a pokúsiť sa tak predstaviť klasického autora 

z iného uhla pohľadu. Ako je uvedené na stránke (https://studeny.nitrianskagaleria.sk):     
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„Cez žánrový aspekt maliarstva sa sústredíme na inú (ľudskú) rovinu príbehu tohto umelca. 

Budeme vychádzať najmä zo spomienok jeho dcéry Kataríny Kišovej“. František Studený je 

veľmi dobre zastúpený v zbierkach NG aj ďalších slovenských galérií. Okrem samotnej 

online výstavy je ako hlavný projekt inštalovaná stála expozícia Františka Studeného 

v priestoroch galérie. Autora niektorí jeho súputníci nazývali aj „maliarom udenáčov“. Jeho 

umelecký záujem bol, samozrejme, širší, maľoval figurálne motívy, prevažne svoje deti 

a rodinu, krajinu a pod. Jeho záujem o motív zátišia s rybami je veľmi dobre zapamätateľný 

a jedinečný. Nielen z umeleckého a ideového, ale aj z marketingového hľadiska predstavuje 

nápadité prepojenie online marketingu galérie s tradičnou galerijnou činnosťou. Z pohľadu 

sociálneho média a propagácie galérie pravidelne približne raz týždenne na svojom 

facebookovom profile propaguje formou postov a obsahového marketingu prebiehajúcu 

výstavu. Zamrzí jedine skutočnosť, že galéria nemá dostatok financií na platenú online 

reklamu, ktorá by, pochopiteľne, mala väčší dosah.  

 

Obr. 29: Príklad online expozície Františka Studeného. 

Zdroj: https://studeny.nitrianskagaleria.sk/ 

K výstave majú aktuálne (október 2020) v predaji niekoľko reklamných predmetov, napríklad 

tašky, zápisníky, pohľadnice a skicáre, ktoré sa galéria prostredníctvom postov na profile 

Facebooku snaží prezentovať (Obr. 30). Tento krok a predaj doplnkových produktov 

hodnotíme veľmi pozitívne. Rovnakú perspektívu prezentujú Gero a Gadušová, ktorí 

dostatočnú ponuku suvenírov či katalógov k prezentovanej výstave, samozrejme, rešpektujúc 

prísne estetické nároky, priam odporúčajú (Gero a Gadušová, 2012).  
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Obr. 30: Reklamné predmety k výstave a online expozície Františka Studeného. 

Zdroj: https://www.facebook.com/NitrianskaG 

Vybrané aktivity Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku 

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku je špecifickou regionálnou galériou patriacou pod SNG 

v Bratislave. Túto spojitosť si možno všimnúť aj na základe jednotného dizajnu webových 

stránok. Galéria aktívne komunikuje aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde majú 

1 665 sledovateľov. Tento priestor využíva inštitúcia na distribúciu potrebných informácií, 

oznamov, noviniek, ako aj na prezentáciu aktuálnych a pripravovaných podujatí a aktivít 

galérie. Počas prvej vlny pandémie COVID-19 vytvorila galéria viacero zaujímavých 

alternatívnych konceptov online prezentácie a interakcie návštevníka s umeleckými 

artefaktmi.  

Informáciu o uzatvorení galérie a následnom zrušení plánovaných podujatí prezentovala 

inštitúcia prostredníctvom zdieľaného postu Slovenskej národnej galérie odkazujúceho         

na ikonické dielo Štefana Pavelka „Dodržiavanie zásad bezpečnej práce“ z roku 1960.  
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Obr. 31: Zdieľanie aktivít SNG.  

Zdroj:  https://www.facebook.com/webumenia.sk/photos/a.464301230280723/3127117737332379/ 

Od tohto okamihu galéria orientuje svoje aktivity na online prostredie, pričom nemalú časť 

prezentovaného obsahu i projekty zdieľa od samotnej Slovenskej národnej galérie (Obr. 31). 

Komunikácia v prostredí sociálnej siete Facebook je tvorená príspevkami z archívnych 

fotografií, príspevkami so spoločensky zodpovednou tematikou podporujúcou dodržiavanie 

hygienických protiepidemických opatrení, podnetných príspevkov vyzývajúcich na tvorbu 

samotných sledovateľov, aj fotiek a príbehov zo zákulisia tvorby obsahu a aktivít v online 

priestore.  

   

 Obr. 32: Príspevky aktuálnych aktivít reflektujúcich prácu galérie počas pandémie.         
Zdroj: https://www.facebook.com/galerialudovitafullu 
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Medzi významné online aktivity galérie nesporne patrí cyklus YouTube videí „Stretnutie 

s tvorcami“ a séria tzv. čítačiek „Z kresla“, kde boli odprezentované napríklad Fullove 

zápisky z knihy Okamihy. 

 

Obr. 33: Čítanie „Z kresla“.  

Zdroj: https://www.facebook.com/galerialudovitafullu 

 

Galéria Ľudovíta Fuullu v Ružomberku zaradila do svojej obsahovej štruktúry aj odkazy      

na ikonické predmety pandémie – rúška, ktoré boli navrhnuté Lenkou Sršňovou (Obr. 34) a je 

samozrejmé, že sa spájajú s ikonickou osobnosťou slovenskej umeleckej moderny. Tieto 

rúška sú podľa slov galeristov: „Veselé, hravé a najmä Fullove.“, pričom predstavitelia 

galérie tiež uvádzajú, kde je možné si rúška zakúpiť (pult GĽF) a zdôrazňujú sociálny aspekt, 

keďže „zakúpením rúška zároveň podporíte festival Fullove dni, na ktorý sa môžete tešiť 3. – 

5. septembra“ (https://www.facebook.com/galerialudovitafullu). Tento krok pokladáme        

za veľmi efektívny spôsob spojenia užitočného a potrebného a príjemného a zaujímavého 

online obsahu a samotného produktu ako takého, a to z hľadiska potrieb publika, 

návštevníkov a samotnej galérie.  
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Obr. 34: Aj rúško môže byť umením a súčasťou art marketingu. 

Zdroj: https://www.facebook.com/galerialudovitafullu 

Galéria ho dopĺňa popisom, v ktorom implicitne vyzýva sledovateľov práve k dodržiavaniu 

protipandemických opatrení. „Majstrovi z kolekcie Fullove by Lenka Sršňová hádam             

už čoskoro otvorím., tak aby sme išli vzorom aj vzorom“ (https://www.facebook.com/galeria-

ludovitafullu). Samotnú ideu „Fullových“ rúšok  hodnotíme ako efektívny spôsob prezentácie 

identity, ako aj podpory galérie s pridanou umeleckou hodnotou.  
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Obr. 35: Príklad efektívneho a pritom elementárneho prvku obsahového art marketingu, 

reflektujúceho aktuálnu situáciu, a súčasne predmetu podčiarkujúceho identitu galérie. 

Zdroj: https://www.facebook.com/galerialudovitafullu 

Ďalšou aktivitou, ktorá nás zaujala, je dlhodobá digitalizácia diel v rámci digitalizačného 

online programu SNG, kde má (nielen) Galéria Ľudovíta Fullu sprístupnené umelecké 

artefakty zo zbierok. Na webovej stránke nie je explicitne uvedené, že ide o online galériu, ale 

v rámci webumenia.sk je možné umelecké artefakty Ľudovíta Fullu vyhľadať (Obr. 36). Táto 

forma prezentácie je jedným z variantov vnímania virtuálnej galérie či múzea – pozri (Sylaiou 

et al., 2018). Z hľadiska samotnej užívateľskej skúsenosti však konštatujeme, že navigácia 

a orientácia v prostredí webu by si vyžadovala doplňujúce úpravy pre dosiahnutie maximálne 

pozitívneho zážitku návštevníka webovej stránky. Do popredia sa tu dostávajú otázky najmä 

intuitívneho a logického v rámci stránky a jednoduché vyhľadanie požadovaných obsahov, 

samozrejme, s rešpektovaním rozsiahlosti archívu SNG. 
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Obr. 36: Príklad online archívu SNG, v ktorom si návštevník môže vyhľadať umelecké diela 

Ľ. Fullu. 

Zdroj: https://www.webumenia.sk/autori 

Vybrané aktivity Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici je krajskou galériou podobne ako spomínaná 

Nitrianska galéria. Taktiež ide o štátnu inštitúciu, ktorá nie je priamo napojená na SNG, 

a preto má vo svojich aktivitách priestor na vlastnú vizuálnu identitu a prezentáciu regiónu. 

Stredoslovenská galéria má zriadenú oficiálnu stránku na sociálnej sieti Facebook už od roku 

2010, pričom aktuálne ju sleduje 2616 návštevníkov, s ktorými komunikuje v pravidelných 

intervaloch takmer každý deň, niekedy dokonca viackrát počas dňa. Takýto prístup nie je 

úplne efektívny, pretože algoritmus Facebooku zobrazí sledovateľom len niektoré príspevky. 

Bolo by vhodné zvážiť premyslené organizovanie a štruktúrovanie pridávaného obsahu 

v závislosti od cieľov komunikácie tak, aby sa striedali rôzne typy obsahu, napríklad zábavný, 

vzdelávací či propagačný. O úplnom zatvorení počas pandémie  galéria prvý raz informovala 

už 9. 3. 2020 textovým príspevkom, ktorého zámerom bolo informovať o zrušení aktivít 

galérie (Obr. 37), pričom 10. 3. 2020 galéria v reakcii na rozhodnutie krízového štábu zmenila 

titulnú fotografiu s vyobrazeným priestorom galérie so zvesenými obrazmi. V titulnej 

fotografii bol informačný text o úplnom uzatvorení galérie. Prvým pozitívom pri analýze 
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online sociálnej komunikácie je skutočnosť, že galéria na svojom facebookovom profile 

pridáva nové posty každý deň a často, a to aj niekoľkokrát denne.  

 

Obr. 37: Informácie o uzatvorení SSG z 9. 3. 2020. 

Zdroj: https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria 

Vybrali sme niekoľko zaujímavých aktivít počas pandémie, ktoré boli podľa nášho názoru 

prínosom z hľadiska obsahového marketingu. Zaujal nás nasledovný príspevok, ktorý má 

všetky znaky dobrého obsahového marketingu, v primárnom pláne mal zaujať prímesou 

vizuálnej symboliky koronavírusovej epidémie. Príspevok, teda v tomto prípade eklektická 
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koláž, spája prvok moderného rúška a klasického až archaického obrazu maliarskeho prejavu 

z konca devätnásteho storočia (Obr . 38). Je to ten správny „eye catcher“  na pritiahnutie 

publika, pričom príspevok má jednoznačnú identitu spätú s konkrétnou galériou a muzeálnym 

exponátom. Citujeme úplný text príspevku, ktorý na pravú mieru uvádza vizuálny a obsahovo 

si protirečiaci obrázok: „AJ DOMINIK SKUTECKÝ S RODINOU BOL V KARANTÉNE. 

Dominik Skutecký a Cecília Löwy sa zosobášili v Bratislave v roku 1881. Prvé roky rodinného 

života strávili v Benátkach. Cecília si rýchlo zvykla na prostredie kozmopolitného mesta, kde 

bol jej manžel už vtedy úspešným maliarom. Naučila sa po taliansky a pomáhala Dominikovi 

s organizovaním práce. Viedla rozsiahlu korešpondenciu s obchodníkmi s umením a gale-

ristami a spoločne sa starali o svoje deti – dcérku Zerline a synov Alexandra a Ferdinanda. 

Rodina opúšťala Benátky len v letných mesiacoch, keď trávili prázdniny s príbuznými v Cecí-

liinom rodisku v Banskej Bystrici. Mesto lagún však napokon opustili definitívne, začiatkom 

marca 1889, keď Benátky ochromila morová epidémia. Ich presídlenie urýchlil zážitok, keď 

raz večer na Námestí svätého Marka uvideli na vlastné oči klesnúť na zem mŕtvu ženu a za-

chvátil ich strach o zdravie detí. Nakrátko sa zastavili vo Viedni, kde absolvovali lekárske 

vyšetrenie, aby sa uistili, že sa bezpečne vyhli nákaze, potom pokračovali v ceste do Banskej 

Bystrice, aby sa tam usadili už natrvalo. Podľa spomienok Cecílie Skuteckej, uvedené             

v monografii Vojtech Tilkovský – Dominik Skutecký, 1954“ (https://www.face-

book.com/stredoslovenska.galeria). 

 

Obr. 38: Príklad príspevku spájajúceho klasické maliarske dielo s aktuálnou pandemickou 

situáciou. 

Zdroj: https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria 
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Z príspevku je tiež viditeľné (Obr. 38), že galéria ako jediná z troch skúmaných inštitúcií 

využíva „hashtagy“, teda symboly – tagy chápané ako kľúčové slová na označovanie 

súvisiacich príspevkov v systémoch sociálnych sietí, ako aj v programovacích jazykoch.       

Je jednoznačným identifikátorom obsahu najmä v mikroblogoch a kratších príspevkoch. 

Druhým vybraným príspevkom z facebookovej stránky Stredoslovenskej galérie je príspevok 

z prezentácie projektu „Špunti v galérii“. Pravidelnou aktivitou v čase pandémie podnecovali 

k tvorivosti pracovníci galérie svojich najmenších fanúšikov. Na svojej facebookovej stránke 

uvádzajú „spúšťame zábavný cyklus jednoduchých aktivít, vďaka ktorým budete môcť         

so svojimi najmenšími (od 16 mesiacov) prežiť čas tvorivo a s umením. Tvorivé zadania, 

ktoré budeme pridávať každý týždeň, sú online pokračovaním programu pre najmenších 

„Špunti v galérii.“ Aktivita bola úspešná, mala až dvojnásobný počet impresií ako iné 

príspevky na profile galérie. Okrem aktivity „Špunti v galérii“ bola podobne kreatívne 

a umenovedne zameraná aktivita „Tvorivo so špuntami“, keď išlo najmä o príklady výtvarno-

výchovných aktivít pre deti, ktoré trávili čas v domácej karanténe (Obr. 39).  

 

Obr. 39: Príklady príspevkov z projektov Špunti v galérii a Tvorivo so špuntami. 

Zdroj: https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria 

Ďalšou vybranou aktivitou je príspevok, ktorým galéria prezentovala obrazy v rámci online 

propagácie uzatvorenej výstavy Ako na umenie 2 (Obr. 40). Videopríspevky boli z hľadiska 

obsahu vecné, umenovedne zamerané, podobne ako v prípade predošlej aktivity, 

pravdepodobne sa stretli s vyšším úspechom u publika vzhľadom na nadpriemerný počet 
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impresií. Stredoslovenská galéria aj v týchto pre nich neobvyklých časoch „bez návštevníkov“ 

usilovne pracovala a okrem detí a mládeže zamerala svoju pozornosť aj na dospelého 

návštevníka. Ako uvádza, pripravuje rôzne tvorivé aktivity pre všetky vekové skupiny: „Radi 

by sme pripravili aj niekoľko zaujímavostí (nielen) o dielach z našej aktuálnej výstavy Ako  

na umenie...2, s ktorými si môže vyplniť voľný čas s umením aj dospelý divák.  

 

Obr. 40: Príspevok na podporu inštalovanej výstavy Ako na umenie 2. 

Zdroj: https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria 

Ako prvého sme sa rozhodli práve dnes na Deň Zeme predstaviť autora Rudolfa Sikoru, 

jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov od 2. polovice 20. storočia, a jeho dielo 

Výkričník VI. Dielo, ktoré bolo tiež realizované v monumentálnej podobe, pozostáva zo ze-

megule a vesmíru, ktoré spoločne vytvárajú spomínané interpunkčné znamienko označujúce 

výzvu. Samotné znamienko v tomto prípade dopĺňa výrok nositeľa Nobelovej ceny Jacqua   

L. Monoda, napísaný Sikorovi vlastnou typografiou. Séria Sikorových Výkričníkov 

pochádzajúcich zo 70. rokov 20. storočia sa tak stáva kritickou reakciou na absenciu našej 

zodpovednosti za životné prostredie a svojou výpoveďou a aktuálnosťou i v dnešnej dobe 

nadobúda nadčasový rozmer. V príspevku definujú výtvarné dielo v jeho historickom 

kontexte, formálnom obsahu, znakovosti, kompozícii a spájajú ho v čase s aktuálnym Dňom 



99 
 

Zeme. Tento zaujímavý umelecký artefakt je tak sprístupnený a kurátorsky interpretovaný 

formou krátkeho videa. 

Špecifická bola tiež aktivita KREATÍVNE S GALÉRIOU (Obr. 41), v ktorej galeristi 

prezentovali diela z vlastného archívu, pričom artefakty využívali na ďalšie tvorivé aktivity 

zapojených účastníkov. V tomto konkrétnom príspevku prezentovali grafické dielo od Dezi-

dera Tótha, Názorné pomôcky 2., serigrafia, 1977, zo zbierky Stredoslovenskej galérie. 

 

Obr. 41: Príklad jedného z viacerých príspevkov z projektu KREATÍVNE S GALÉRIOU. 

Zdroj: https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria 

Odporúčanie návštevníkov motivovalo vyjsť do plenéru a priamo v prírode na čerstvom 

vzduchu si vyskúšať nové postupy. Ďalej sa v príspevku uvádza: „Zober si so sebou malú 

krabičku a vlož do nej 10 prírodnín, ktoré vonku nájdeš. Porovnaj ich a skús usporiadať       

od najľahšieho po najťažší. Skús odhadnúť, ktorý predmet koľko váži. Správnosť výsledku si 

môžeš potom overiť doma na váhach. Zamysli sa, koľko váži vzduch alebo tvoje telo. Je mo-

žné, aby mal motýľ v skutočnosti 5 či 1000 kg? Udržal by ho jemný kvet? Koľko pierok 
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potrebujeme, aby vážili rovnako ako malý kamienok?“ Výsledky tejto podnetnej aktivity mali 

návštevníci pridávať do komentárov alebo zasielať na email galérie.  

Neinštitucionálne formy CoronaArt 

Tento aspekt sme objavili pri bližšom skúmaní rozhovoru a tiež pri porovnávaní aktivít 

galérií, kultúrnych inštitúcií a tvorby umelcov. Zaujímavé je, že kultúrne inštitúcie, ktoré sa 

zúčastnili výskumu v čase písania tejto publikácie, ešte nezačali prezentovať umelecké 

artefakty s tematikou koronavírusu alebo pandémie vo svojich „kamenných priestoroch“. 

Podobne sú na tom aj svetové galérie. Motívy zobrazujúce pandémiu a témy s ňou súvisiace 

sa objavujú skôr v „neinštitucionálnych“ priestoroch a druhoch vizuálneho umenia, ako street 

art (obr. 42) či voľná grafika, vizuálna politická satira, úžitková grafika alebo móda.  

 

Obr. 42 : Eddie Colla a Guiseppe Ragazzini, fotografia od Davida Roosa. 

Zdroj: https://www.amsterdamstreetart.com/the-corona-virus-keeps-us-busy-us-and-the-rest-

of-the-world/ 

V komerčnej sfére je vydanie publikácie alebo autorského printu neporovnateľne 

jednoduchšie. Napríklad svoj diár na rok 2021 na pandémii postavila Cynická obluda 

(satirický projekt Rada Ondrejíčka), kde rovným dielom kritizuje nielen politickú, ale aj 

pandemickú situáciu (Obr. 43).  
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Obr. 43: Príklady motívov pandémie v komerčnom printe,  

Motivačný diár Cynickej obludy 2021.  

Zdroj: archív autora 

Otázkou zostáva, či renomovaní umelci ešte nemajú záujem prezentovať svoje výsostne 

aktuálne diela v priestoroch galérií alebo ide jednoducho len o dodržiavanie galerijného 

kalendára plánovaných výstav, ktoré sú plánované v značnom predstihu, niekedy na rok 

alebo aj na dlhšie obdobie dopredu. Vzniká tak paradoxná situácia – v čase, keď je celá 

spoločnosť postihnutá bojom s pandémiou, v galériách sa prezentujú celkom iné témy. 
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ZÁVER 

Ak by sme mali zhodnotiť príležitosti a ohrozenia vyplývajúce z pandémie COVID-19 a ich 

dopad na správanie a preferencie vybraných slovenských galérií ako kultúrnych inštitúcií, 

konštatujeme, že počas skúmania odpovedí v rámci rozhovorov, ako aj kvalitatívnej 

obsahovej analýzy vybraných marketingových aktivít galérií a ich príspevkov, publikovaných 

na sociálnej sieti Facebook, sme zaznamenali niekoľko závažných zistení. Kladne hodnotíme, 

že analyzované galérie nezostali pasívne, ale aktívne sa adaptovali a upravili svoju galerijnú 

činnosť v dôsledku pandemickej situácie roku 2020. Niektoré galérie svoju úlohu zvládli 

výborne a online aktivity nasmerovali do tvorby nových online projektov a konceptov. Iné 

prezentovali viacero menších projektov, prípadne opakovane zobrazovali upozornenia na pre-

biehajúce výstavy. Najvýraznejším príkladom je Nitrianska galéria, ktorá odštartovala vlastný 

koncepčný projekt Bezgaleristi, kde kurátori svojským a pravdivým prístupom reflektovali 

podmienky počas trvania pandémie. Ide o koncepčne premyslený projekt komentovania         

a analyzovania archívnych diel, a taktiež upozorňovanie na hodnotné literárne diela. Zároveň 

je nutné dodať, že projektu Bezgaleristi sa, nanešťastie, nedostalo patričnej propagácie, 

a preto nemal až taký veľký dosah, aký by mu podľa nášho názoru prináležal.  

Kultúrnym inštitúciám tohto typu odporúčame vytvoriť a podporovať vlastné komunity 

subjektu ako značky, a to na viacerých aktuálne populárnych sociálnych sieťach, ktoré by 

v ideálnom prípade presiahli hranice regiónu, a tak prilákali ďalších návštevníkov, z ktorých 

by sa časom mohli stať fanúšikovia a podporovatelia daných inštitúcií, prípadne ich donori. 

V rámci komunity je potrebné nielen prezentovať nové podujatia a opisovať činnosť galérie, 

ale rovnako dôležité je motivovať členov komunity k interaktívnej komunikácii a následne    

k aktívnemu zapájaniu sa do produkcie vlastných nápadov a tvorby užívateľského obsahu. 

Galéria musí nevyhnutne nadobúdať status značky, s ktorou si recipient tvorí vzťah a voči 

ktorej prejavuje svoju náklonnosť, spokojnosť a ochotu venovať jej svoj čas, energiu a inven-

ciu. Týmto spôsobom je umožnený prechod od utilitárneho využívania marketingových 

koncepcií a techník, ako aj tradičných komunikačných nástrojov, k novodobým, digitálnym, 

vzťahovým, interaktívnym, personalizovaným a zážitkovým spôsobom komunikácie.   

Takýto spôsob komunikácie si vyžaduje dostatočné finančné zázemie, napríklad v podobe 

vyčlenenia prostriedkov na platenú reklamu vybraných príspevkov na sociálnych sieťach       

a zvýšenie ich dosahu. Okrem toho sú však nevyhnutné aj primerané digitálne kom-

petencie, zručnosti a aspoň základné poznatky z digitálneho marketingu na strane subjektu, 
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teda kultúrnej inštitúcie, resp. jej zamestnancov. Napríklad využívanie hashtagov 

alebo kľúčových slov urýchľuje vyhľadávanie špecificky zameraného obsahu. Oslovenie 

influencerov, podobne ako to robia úspešné komerčné spoločnosti, má tiež v art marketingu 

svoje miesto a potenciál.  

Galériám odporúčame v rámci každej vernisáže poskytovať na svojich webových stránkach 

zaujímavý obsah, napríklad videoprehliadku doplnenú o kurátorský výklad k danej výstave,   

a to aj po odznení pandémie. V prípade klasického umenia je to užitočné pre priblíženie 

a ukotvenie diel do historického kontextu či začlenenie diel do životného príbehu autora.     

Pri moderných a alternatívnych umeleckých žánroch by zas bolo možné ozrejmiť koncept, 

kontext a tvorivý zámer autora umeleckého diela. Rovnako by tu vznikol priestor aj na roz-

šírenie interpretačných možností takéhoto moderného diela pre širšie publikum. Hoci 

videoprehliadku alebo virtuálnu prehliadku nepokladáme za plnohodnotnú náhradu skutočnej 

vernisáže alebo komentovanej prehliadky, ktorá poskytuje priestor na priame otázky 

návštevníkov a odpovede kurátorov či autorov, ako aj možnosť vytvárania sociálnych 

kontaktov a interakcie umelcov s kurátormi a návštevníkmi galérie, napriek tomu považujeme 

digitálne nástroje marketingovej komunikácie za veľmi vhodný a perspektívny spôsob 

nadväzovania a formovania vzťahov s publikom, resp. subjektmi umenia, ako aj zvyšovania 

povedomia, rozpoznania, angažovanosti a lojality voči kultúrnym inštitúciám ako značkám  

zo sveta umenia.  
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RESUMÉ 

A monograph KORONA-ART-MEDIA: Digital conversion of art marketing is the result of 

collaboration of authors Mgr. Edita Štrbová, PhD., PhDr. Oľga Púchovská, PhD. and Mgr. 

Jozef Peniak, PhD.  

Against the background of the unfavorable global situation caused by the COVID-19 

pandemic, this monograph reflects the importance of digital marketing as a necessary present, 

but especially the future of marketing of art and cultural institutions. The publication is di-

vided into three chapters, which offer a systematic view of the issues being processed, 

applying the theoretical basis to specific examples and possibilities of real digital 

communication practice, especially galleries. 

The first chapter Art marketing [theoretical background] summarizes the most important 

theoretical background consisting in a detailed analysis of the concept of "world of art", 

defining its forms and determining the position of the artist himself, the creator who creates   

a work of art, especially to express his thoughts, feelings, or values, from which the very 

definition of art marketing derives. The authors define art marketing as a systematic process 

of building awareness and supporting interest in art, the artist or art institution, based on the 

product itself, which determines all other elements of marketing communication, as art 

marketing is not based on market needs, but follows the production of the artifact itself. At the 

same time, the chapter provides a detailed analysis of the concept of art marketing against   

the background of three broad perspectives: a) marketing of art organizations; b) marketing 

through works of art and artists; and c) marketing from the world of art. The chapter 

concludes with a reflection of current trends in the market of contemporary art, particularly 

emphasizing the importance and potential impact of digitization on the production, the pro-

motion and perception of artifacts. 

Practical examples and application examples of digital art marketing are elaborated in the 

second chapter Digital marketing in art marketing [at the time of COVID-19]. The authors 

emphasize the potential of the digital revolution in art marketing against the background       

of a gallery marketing mix consisting of 6 elements - price, product, location, promotion, 

people (employees and their relationships with visitors) and passion. Subsequently, they 

develop the concept of digital communication mix, underline the importance of inbound 

marketing strategy based on the initiative involvement of the audience with the potential     

for further conversion-producing interactions, summarize available approaches to 
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categorization of digital art marketing tools. They pay special attention to the concept of me-

dia ownership [PEO models (paid, acquired and own media) and PESO models (paid, 

acquired and social media / shared and own] and the categorization of tools against the back-

ground of the communication mix. The chapter also provides a reflection of current 

recommendations and practices of world or national associations of cultural or artistic 

institutions. Subsequently, the authors pay more attention to selected own communication 

channels and other (not only) representative forms of interaction of the institution with the tar-

get audience, potential as well as existing visitors or stakeholders. The chapter thus offers      

a theoretical definition and application reflection of the potential of the website, social media 

and content marketing associated with these channels. 

The third chapter Application of digital art marketing tools [at the time of COVID-19] offers 

a direct view of the current situation and clarification of the effects of the “Corona crisis”     

on art and the institutions in question. Using a qualitative research approach, a combination  

of a structured interview and a complementary qualitative content analysis of communication 

in selected social media, the last part reveals valuable information about the impact as well as 

the "potential" of the Corona crisis in terms of art marketing transformation. The presented 

results are associated with three institutions: The Nitra Gallery, The Central Slovakian 

Gallery and Ľudovít Fulla Gallery in Ružomberok. The results of the content analysis as well 

as the interview pointed to the rapid adaptation of these institutions to the unfavorable 

situation, as each of them created either modified versions of the "traditional" offer (e. g. 

virtual tours, online creative workshops) or even their own innovative concept to support    

and maintain audience awareness, resp. visitors (e.g. the "Bezgaleristi" video series created by 

the Nitra Gallery). These findings of the authors point not only to the increasing importance 

of the adaptation of cultural and artistic institutions in the field of digital marketing 

communication, but also to the current digital conversion in the art marketing due to the 

pandemic in the Slovak context. 
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