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ÚVOD
Umenie

predstavuje ne. rostredníctvom art a event marketingovej komunikácie sa
publikum umenia, umelcov a
rozširuje o
a
mocou
podujatí, akcií, programov,
predstavení a
ciepropagáciu
v
podporujúce
originálny a
marketingu umenia teda
s princípmi
a špecifikami event marketingu ako spôsobu
formy
júcej v
viaceré formy e
ako zvláštny,
tak v nekoV rámci predkladanej monografie definujeme dve perart marketingu, a analogicky
i event marketingu.
erspektíva, marketingu v umení,
princípov
v propagácii umenia a
Umenie je v tomto aspekte ponímané ako produkt. Kultúrne inštitúcie
realizujú event marketing a stáforiem evendukt, ale
a umeleckej inštitúcie.
7

rámci eventov. Inštitúcie
dok,
notu
umenia a

danej inštitúcie
respektíve

tak

dukty.
vedeckolitatívn
anal
štúdie, v rámci ktorej identifikujeme
padov event marketin

kvaprogramov národ-

domén art a
z definície autorov B.J.

G.H

kedy kultúrne inštitúcie realizovali event marketing v
o vlastnú propagáciu,
prostredníctvom
umenia a
event na
doplnok svojej
medzi oboma doménami a rozvinutie
poukázaním na široké
i
marketingovej komunikácie v
a
.

8

prienikov
poznania

1 UMENIE A MARKETING
V úvodnej kapitole bude naši
marketingu ako samostatnej vednej disciplíny, ako aj predVymedzíme základné subjekty art marketingu a popíšeme
, ktoré sú spôsobené dynamizáciou
.
identifikujeme aktuálne
problémy a otázky, ktoré sú predmetom teoretic
a prakti
v tejto oblasti
na
a ciele
a
marketingu. Objasníme i princípy fungovania marketingu
to
v
notliví platiaci a neplatiaci návštevníci
Levy, 1969
ako doménu zaoberajúcu sa spôsobom, ak

uvedené aspekty marketingu v
noty, a
prepojenia, pôsobenia a potreby súznenia

9

marketing
sa vytvárajú,

sfér
subjekty a objekty.
1.1 Definovanie sveta umenia, umenia a umelca

iní sa na túto problematiku pozerajú zo semiotickej perspekSansa dom-

M.J.
v morálke, a preto sa vyvíja rôznymi spôsobmi. E.
si, naopak, e
ním. E.A.

bu
a obrazy ako

vlastníctve.
z nákupu, nam
Fillis, 2004b V
záujemcov o
návratinvestícií do umenia,

ektíve o

10

a naopak.
H.H.
sanie znázornenia základnej podstaty reality, prejavu poteše-

umenia. H.H.

I.

a

H.H.
V
nástroje sociálnej a
„
av

širšom priestore

losti od
nikácia sa tak neobmedzuje
siene galérií, múzeí,

“

, a zázáviskompetencií. Komuna
a podobne
voje

11

diela efektívne
tvom nástrojov a

online priestore, prostredníc-

špecializované
é portály,
éa
siene, online podujat
i prvky virtuálnej a rozšírenej reality, komunikácia v rámci
ía
, pomocou
.
marketingovej komunikácie sa neustále rozširujú,
a špecializujú,
pribúdajúcimi
donielen pre odbornú, ale i
H.S.

a remea

umenie. V
nosti

v
ic-

a
Fillis, 2004b
dopyte.
kultúry ako prví diskutovali autori

12

Kotler a S.

of Marketing, v ktorom rozšírili koncept
zdranezisk
bert a Sttento trend a koncept marketingu sa etabloval aj v umelecfirmy sa tak
v

te art marketingu.

vytvárania povedomia a vzbudzovania záujmu o danú spo, produkt
produkt
núka.

a

art marketingovej konásledné
, partnermi

up
a

stretávame aj s umelsa do
prácu
kreativita a

. Ako píše B.
stále pre,
13

alebo

neistotou
tivít
.

ak-

osti venuje K.
komunikácii. V
y
dávnej štúdii odvoláva, majú ambíciu „
v
“
reklamných a
v

marketingovej
ne-

ibid. V aplikácii na proces tvorby art marketingovej komunikácie by sme tak
rozdielnom
stanovení kritérií fináln

absenciou verzus pre-

vej skupiny a
kontrole procesu tvorby a

ti verzus
závislosti od príklonu
k umeleckej alebo marketingovej
špecifikácii
vnímania
orby art
marketingovej komunikácie, ktorá v
V rámci tejto monografie sa budeme
u
event marketingovej

princípov
14

komunikácie v oblasti
Slovensku a v
prieniku perspektív art a event marketingu,
metodo
princíp
prípadovej
štúdie
.
1.2 Konceptualizácia domény art marketingu

ojov. Medzi

skupinou“, poukazujúc na problém prenosu marketingovarom a
a kol.

ovej komunikánasledujúcej podkapi-

cie sa budeme
tole. Ako uvádza H.K.

15

ibid.
ektopredaja. Neskôr, s rastúcim záujmom o neziskové ume-

nástrojov
vyvinula,
rozvíjané nové smery
a marketingu

v
osti sú
ce „umenie ako
R.
l utilitárny princíp,

Neskôr sa však transformoval do podoby integrácie posa marketingu. I. Fillis
oblasti art marketingu

zmysluplnejšej a

na
kreatívne prístupy na generovanie
šej
art marketingu.

alo aj vytváranie a šírenie vedomostí prostredníctvom vysokoškola
segmentáciou publika, pre ktoré vytvárali odlišné stratégie marketingové
zaobera i
motiváciou a správaa
tingu viedlo disci

16

nástroja k

nea predmetu štúdia,
pojmu art marketing.
O’Reilly
a Kerrigan

„marketing umenia, marketing v umení, marketing prostredníctvom umenia, marketing z umenia, marketing ako umenie“
„konzumácia umenia, marketing ako umenie,
umenie ako marketing
a marketing interpretujúci umenie“

Kubacki
a O’Reilly
tvorby“
„marketing umenia, umenie pre marketing“

Kategorizácia domény art marketingu
Lee a S.H. Lee

Lee a S.H.
marketing umeleckých organizácií
(1), marketing prostredníctvom umeleckých diel a umelcov (2) a marketing zo sveta umenia (3).

17

o vypre potreby ume-

marketing

ublika
dzanie umenia do predaja. Umenie tak predstavuje pro-

propagácia
.
K.

Naopak, myšlienku nekoKotler
„...

a S.
v
s.

v umení vyjad-

18

marke-

nie v marketingu predstavuje umelecké prvky a postupy,
umelci tvoria na objednávku, napríklad v reklame, dizajne,

v
k
v marketingu. Tento prístup sa zameriava na sociálne meznam umenia a siete a procesy legitimizovania umelcov
a umele

1.2.1 Marketing v umení: umenie ako produkt

predmet art
voj smerom k
duktom
v art marketingovom ponímaní
najrôznejšie formy umenia, ktoré F. Kerrigan a kol.
19

ú do
populárnej
y, filmov
priemyslu, divadla, opery
u, vizuálne
umenia, múzeí a
umenia, v ktorom je
, interdisciplinárny
rakter a
medzinárodn
.
rizáciu umenia uvádzame v podkapitole 1.3 v súvislosti
s predmetom a subjektmi domény art marketingu.
pria

marketing umeleckých organizácií, resp. kultúrnych
inštitúcií.

Kotler,
Kotler a J.
priniesli kultúrnym inštitúciám informácie o spôsobe
o spôsobe segme
A.
L.A.
pomenovali túto tendenciu ako
F. Colbert

20

K. Kubacki a

O’Reilly

V
zname pozícií
, v najširšom ponímaní, tvorba stratégie marketingu,
respektíve
vanie plynul
a
nastavenia produkcie, distribúcie, cenotvorby a propagácie
túcie.

števníkov,
cept
a kol.
zea\

c

Kotlera
ch

tiach“.
umelecskum

. Vedci analyzovali napríklad orientáciu

a strategické prístupy k tvorbe
a
a

,

u

21

a
a Garrido

C. Camarero a kol.

Vo

„kultúra kol.,

komuC. BauA. Slater a K. Armstrong
jú konštrukt zapojenia

M.

. K. Maute
umeleckom
sektore podávajú C.
umenia
F.

spôsobe, ak
cie, zberatelia a kupujúci
tetické potešenia
J.

si vplyvné inštitúesumesa o kúpe

22

oa

. G. Miv tejto súvislosti pojem p

Vo
potešenie . Zistenia
pozitívne a
vedie k priamemu a popozitívne

zitívnemu vplyvu
zameranie
F.
a

–
obra-

prostredie. A.
skúmali vplyv vône okolia na vnímanú valenciu, vzrušenie
o svojej empirickej

-

zao umení a

ocenenia

23

v
Ak sa na propagáciu umenia ako produktu pozrieme z perspektívy digitálnej marketingovej komunikácie, a
z
recipientov v digitálnom prostredí, spomenieme naše aktuálne
zisteni Štrbová a Mišík,
o tom,
miera interaktivity v online prezentácii produktu
klad i ume
priradenie kognitakto
.
interaktivity v online prezentácii produktu
. V rámci
o produkte.
storu
strán
procesov ak

a oslabenie kognitívrozpoznávanie a
,

online.
cií a posolstiev do aktívnej práce s
,
2021

i
originality. Za pomerne

24

o
níkov v

zákazzábavnú
neinteraktívnou formou komuni-

kácie.
ide o tzv. virálny alebo buzz ma

, iba na základe je-

v rámci nákupn

ia

.

Ako uvádzajú G. Troilo
a zábavnej
kate

lami. G. Troilo a kol.

s
v rámci mú

. Zistili

rámci produktu plne

25

J.

darcovstvu resp. sponnie je dosF.
napokon na darcu.

poukazov,

nákupov, ale aj

produktmi. Slovenská národná galéria ponúka v roku 2022
názvami ako „Tvo, „Malé
divy“
zdroj:
ami v súvislosti so
a kol.,
fimarketingu, v rámci
26

to budovanie povedomia, interakcia s komunitou a vytváranie
prostredí
štúdii autorov J. Salo
a kol.
k
súvislosti so spov
v
–
kosti, spriaznenosti,
identita. A. Hausmann a L.

, interakcia a sociálna
pre nemecké organizácie
,

ajmenej jednu

n
mentu reputácie. L. Spálová a V.
perso-

umení podáva
Š.

27

v
ibid,
komunikáciu umenia ako produktu
a
rámci
toly monografie.
1.2.2 Umenie v marketingu: produkt ako umenie
V
ako

pomenovaná a
per-

kultúrne
A. Bradáto vetva
bilne interpretuje základné konceptualizácie umenia
a marketingu ako diametrálne odlišné. Autor teda zdôrazI.

Marketing p
a

v

28

na
argumentu rozdeumelaplikácia umeleckých výrobkov
a obsahu v marketingu (1), v ktorom organizácie pova-

ilnejšie v
kapitole monografie.
V
Š.

o umeleckej práci na objednávku, ktorú

ibid., str.
R.
príklad v
tov a

ni

tvorbe digitálnej audiovizuálnej proonline tutoriály, videá v
podcasty, streamo

29

národ, ktoré na klienta pôsobia vizuálne atraktívnym dojmom
banky je tak
Vo
slovensk
maliara, dizajnéra a ilustrátora,
Miroslava Cipára, ktorá vznikla v
podnet

zdroj:
2.2.2022

Obrázok 1: Kreditná karta VISA zlatá firemná – Tatrabanka
námetu -karty/#cipar

Kreditné karty, zobrazujúce diela
umelcov,
vy-

30

a
„V

i svoje prelomové postoje a zámery.
k

zdroj:

Obrázok 2:
-manifeste

Obrázok 3: Tatrabanka –
Zdroj:

ázok
a

31

gová komunikácia

priamo

marketinsi-

si
a svetovo uznávané diela autorov, ako Leonardo da Vinci,
V sloe spomenieme
, v ktorej sa námetom reklamy stalo
diel
notoricky
známu
u Mona Lisa z dielne Leonarda da Vinci. Kamternete a
y v reštau.

Obrázok 4:
.cz/clanky/2021/09/mcdonald-s-kampani-vybocuje-z-rutiny-podporuje-kureci/

32

je ko- Nadácia Západoslovenská energetika, ktorá prostredníctvom portrétu Márie
zdroj:
v

la

13.11.2021 ,
k zapojeniu sa do eduka
promorámci
s názvom
na Gymnáziu duklian-

„

“
vo Svidníku
daciazse/, cit. 3.2. 2022

Obrázok 5:
Zdroj:

-skoly

H. Hagtvedt a V.

33

a

zitívne

B.
a

art marketéri

porozumením kontextu
a kol.,

umenia
b

s.
S.
A.
„umenie a estetika podnecujú marketingovú imagináciu“,
prístupov v umení.

pade marketingu prostredníctvom umel

34

a
V tejto súvislosti J.E.

Vo

brandingu, ktoré oznaia
si kladie otázku,
a
v umení ...?“

J.E.

stroje vyvinuté v
skúmanie poetiky a politiky brandingu ako systému reprezentácií, a
marketingovoi
ním

a

evokovadokázali

kultúru, a široké publikum.
V tomto konte

35

A.M.

Muñiz a kol.
kultúrnu rezonanciu a stáva sa ikonickou.
„Umenie v marketingu

T
pozorujeme aj v špecifickej oblasti event marketingu, kedy umenie predstavuje nielen nástroj na propagáciu, ale i
vej „spotreby“
tia. V
medzi art a event marketingom

budeme prieniku
detailnejšie.

1.2.3 Marketing zo sveta umenia
v prístupe k umeniu
sa tak
s
dzajúcou perspektívou marketingu prostredníctvom umelv rámci
spomenuerspektív
vytváranie
v marketing
i,
a
umenie ako produkt

H.K.

uvádza
viera,

36

, ako aj na sociálne normy
a procesy legitimizovania umelcov a
Z

umenia predstavil v roku 1964 A.C.
G.
H.S. Becker

koncept H.S. Beckera

koope-

Bourdieu
v zásade konštruovaná bojom agentov o mocenské pozície
a
produk-

klad .
a kol.
V.L. Rodner a C.

A.M. Muñiz a kol.

37

ponímajú ako proces vytvárania symbolic
E. Kapsová a J.

aj problematiku
vstupujú
, resp. s nimi súvisia, aj marketingové aktivity vynej roviny komunikácie. Jednou z
v

,

ako aj šírenie osvety
nôt. Edukácia o svete a
rámci škôl, sociáln
komunít, vzdelávac
projektov a organizácií. Financovanie
edukácie o umení a podpora umelcov sa deje v rámci štátnej
pomoci Fond na podporu umenia
verejná
.
rovine
, sociálne zodpovednej alebo sociálnej komunikácie.
teda v

ymbolick
u umenia recipientmi
súvisí i s aktivitou a prístupom na
V
38

a
plyv
,a
,
ktoré sú s doménou art marketingu
é.
V
marketingu a detailnejšie
súvislosti medzi touto
doménou a subjektmi, ktoré v rámci nej pôsobia.
1.3 Predmet a subjekty v doméne art marketingu

kové umenie
dráma,

umenie
legendy, elek-

a
a

m

,

umenie
film a po-

dobne ,
a
performancie, inštalácie, guerilla
a ambientné kampane a podobne ,
interaktívne médiá, animácie,
videomapping, projekcia s
rozšírenej reality a iné
,
Gero, 2012
a,
val.com
formy
vya part-

39

v
nané
v

ob-

A.
a úrovne, a
,
médií,
e
event marketing
nikácie sa budeme

virtuálny
forme komujednak v ne-

nie potrieb a prianí vybranej skupiny príjemcov, a jednak
v
sfére, kde sa v rámci
umením stre. Aby však o umelecké dielo prejavila záujem
í
tériá.

40

z

zícii a
R.

ktoré
-ekonomickému cyklu. Tv

kontakt medzi ponukou a dopytom.

a, teda zá-

, stoja na strane dopytu. Sem patria aj súkromní
sponzori
pôsobenie nezis-

a

Š.
–
alebo
podnetom pre vznik novej produkcie. Konzumácia umetzv.

41

, online
podujatie
k príjemcom, je

k
umeleckej produkcii,
a v neobmedzenom

e

, a následne

inter-

Š.
za typické umelecké a semiotické postu
v marketingu

píše U.
,
d
Aj napriek tomu,
v
zácie

sú umelecké diela
stále
Ako uvádza Š. Gero
kde sa stredobodom záujmu stáva

42

v
ibid.
dy je poV
inponímaní

terpret
marketingu v umení,
v

ektíve kompetenMonografia sa bude
múzeá a galérie ako kultúrne inštitúcie, resp. subjekty
marketingovej komunikácie.

43

1.4

podobe
platforiem.

A.

H. Hagtvedt a V.
kej fúzie“. Ide o
a
kultúrsúsú-

odnoty
minulosti do-

44

a

a

palety marketingovozvyšo

záujemcov o kúpu. Niektoré múzeá a galérie, napríklad

v
– predajca, galeA.M. Muñiz a kol.

45

poskytujú

Lee
a S.H.

kurátorstva a spotreby umenia. Hoci kultúrne inštitúcie odumením

46

umelcov alebo predajcov umenia. Umelci a predajcovia sa
poa
Lee a S.H.

v rámci art marketingu je poskytovanie záruky za kvalitu
stáva do úzadia. Miera a kvalita renomé subjektov ako no-

ner a kol.,

nia
brandingu, resp. pripi-

štruktúru v oblasti umenia.

Lee a S.H.
47

nota buduje alebo pripisuje kolektívnou formou, resp. spo-

1.5 Marketing múzeí ako kultúrnych inštitúcií –
teória a prax

kopníckej práci popísali

Kotler a S.
umenie ako pro-

k
jmami ako

persuázia. V alternatívdo popredia do-

48

zákazníckej lojality a spokojnosti. V tomto prípade ide o dltaké produkty, ktoré uspokojujú potreby zá
a spokojnosti príjemcov umenia ako produktu. V
nosti na marketing múzeí, F. Kerrigan a kol.
zdôobjektu múzea, resp.
funkciu ostupom
došlo k redefinícii tejto domény, kedy sa marketing múzeí v
sústredi
,
.
Efektívny ma
sa ekonomická aktivita podniku prepája s vyššími sociálnymi

a
„
.“

49

F. Kerrigan a kol
v

V
konkurencie
a vplyvmi globalizácie sa pôvodne neziskové múzeá zaobekonkurenti.
„Marketing múze
viacerých
,
,
,
ú
, i
u
a
,a
.
ý, v
.“ ibid.,

Evolúcia marketingu múzeí
Zdroj: F. Kerrigan a kol., 2004, str. 148

50

prejavujú
o
si kvalitdzajú F. Kerrigan a

marketérov, a následne
Ako
„m

uvá-

“Ak
zeá patria medzi staršie organizácie, ktoré disponujú obme
zdrojov
znalostí z oblasti marketingu,
orientované predona zmenu,
a inovácií.
múzea ako sociálnej entity
Múzeá
klasifik

rozmer
ako subna

základe demografi

, rasa
kritérií. Tieto kaspoluvytvárajú sociálnu identifikáciu, a teda vnímanie príslušnosti ku
napoeniu zmien v našom sociálnom, kultúrnom,
a
o identite
, alebo naopak, premenlivú a podmienenú
predstavu Kerrigan a kol.,
je v spojení
toto

s danou

51

marketingové a sociálne prepojenie prekonaním niekto, a
faktor
identity za
ú sociálnu úlohu múzeí
A
kultúrnym inštitúciám
efektívne komunik
sociálnu identitu
júcu z
. Umelecké subjekty
tvorcovia, sprostredkovatelia alebo príjemcovia umenia
s danou kultúrnou inštitúciou, a
tak svoje potreby
a ašpirácie, ktoré s
tenie na strane subjektov
k tomu, aby umenie,
v

poslanie,
janá s rokmi 2020 a 2021
ície

, a stále na-

,

F.
k umeniu za
dy je v kontakte
s
zodpovedajúce poslaniu danej kultúrnej inštitúcie. Naplvšak závisí
vyting
dzuje

identifikujeme naše publikum pomotieto

,
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pri
Následne si inštitúcia stanovuje svoje strategické ciele
a nasadzuje konkrétne marketingové nástroje, ako marketingová komunikácia, cenotvorba, distribúcia a budovanie
a kol., 2008, s
F. Colberta

ude presne defi-

vedeckom slovníku ekonomickej a marketingovej litera-

.
vania sa
J.H.

ept záB.J.

spo
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v

tostne spája. V dôsledku zvyšujúcej sa miery a meniacej
k
z
i vytváranie neumenia. O
tingu pojednávame v
„
m
a
a
“

kol., 2004, s.
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.

a di-

Marketing

Publiká

Portfólio produktov

Identifikácia a
nie
Vzdelávanie
Stimulácia

Zábava
Odstránenie bariér

Marketingová kultúra organizácie

Zameranie na objekt
Ekonomická zodpo-

participácia
dlíši
sa

tok
Sociálna zodpo-

Odstránenie prak-

Obrázok 6: Model tripartity – publikum, produkt a kultúra
organizácie
Zdroj: F. Kerrigan a kol.

a
s.
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V minulosti prevládal názor,
ting
preto, aby dokázali porozum
liku, stali sa
vyššie,
za

markesvojmu pubpos-

múzeí sa orientujú skôr na
tvo, v ktorom sú vzdelaní, pri
umenie
objekt
. Samotné múzeá

, ktorá nemá v úmysle múzeum
poslaniu
oskytuje
zapojenie kreativity a imaginácie
pri tvorbe a rozširovaní
u pre návštevníkov
z porozumenia potrieb a
návštevníkov, a z marketingovej kultúry danej organizácie
.
klad i
o umenie.
Marketing múzeí
malizovan
tento
.

rámc
a lineárn
je

do podoby for, avšak
autormi
frekvencie

zok
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Sociálne potreby

Ekonomické potreby

ník

števníci

Multikultúrne publikum

Záujemci

Frekvencia návštevnosti

Zriedkavá

Obrázok 7:
Zdroj: F. Kerrigan a kol.

a viac kreatívne
up si však
danom

túrnej inštitúcie.
V
jektov, ktoré poskytujú poradenstvo v marketingovom
oblasti art marketingu, ktoré sú
resp. kulinštitúciám. V
57

subjektov
V rámci

v

.
pouká
v

na

slumarketingu múzea

1.5.1 artgalleria™
Subjekt artgalleria™ pôsobí na medzinárodnej, globálnej
ta

s

.

vári, správcovia zbierok a umelecké organizácie.
lavposlaním je sprostredkovanie
í a nástrojov
pre
a elegantnejšiu prácu s pomenš
úsilia. Svojim zákazníkom ponúka
správu, automatizáciu a

Medzi

„spravovanie
“
Tvorba marketingovoje softvér
vygenerova
vytvor marketingové materiály k
plány pôdorysu galérie, dizajn
štítkov inventár s QR
ktoré je
opakovane
spolupracovníodosielania
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zamest, s plnou
spravovanie cien, špeciáln

ponúk, a

ebu a inventára galérie,
integráciu s platformami ako je SquareSpace,
a i.
fotografií a dokumentov
stup pre
ako aj
súkromné ovládanie prístupu k dátam. V
sposi súkromn online priestor a poz
pounástrojov marketingovej komunikácie patrí
priamy marketing, fungujúci pomocou posielania e-mailofunkcie „Súkromná

.

diel,
a

zastupovanie,

a
inštalácie

navyše
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aplikácie. Zberatelia zase
svoje údaje
o zb
v
a v súkromí, pomocou platformy ur.
nástrojov a
marketingom umenia a
1.5.2 Arts Marketing Association

, ktorá n

svojim
vzdelávaním
vytváraním sietí kontaktov a zdrojov

pracovníkov v danom sektore,
zár
prístup k umeniu a ku
, ktoré tak z

u
roze
si asociácia

získala
V roku 2018 sa
Sector Support Organisation.

a
Arts Council England

i
Digital
60

a

regionálne mítingy.

rozv
podporou realizácie a
takti
i vlastné adresáre a
vanie sa v danom odbore.
ou aktivitou asociácie je organizovanie medzinárodnej konferencie AMA, ktorá
vzdelávanie a profesionálny rast v sektore art marketingu.
niesla v téme
ideou
a znovunastavenia, adaptácie
a následne i v art marketingu, v zmysle opatrení
s pretrvávajúcou pandémiou Covid-19, sociálnou spravodlia
ktoré
v
spôsobili turbulentné posuny. A
s
, sa radikálne zmenili,
doterajš
fungovania,
z
.
nové publiká a spôsoby komunikácie s nimi,
o
e dané publikum
a následne v
roku 2021 boli prípadové
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štúdie, praktické poradenstvo, priestor pre zodpovedanie dôpodpora
otázky a

, a budúce trendy a
témam Covid-19, Black
zmena.

klimatická

-m-a.co.uk/connadoviac
spôsobov participácie a
sprostredkoval

v

aktuálnej konferencie AMA 2022 s názvom „A New
je
a
kompasom“ pre art
marketérov a
objavovanie a skúmanie
a
m-

.
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predstavuje príklad dobv oblasti art marketingovej komunikácie.
1.5.3
Slovenska a Slovenská výtvarná únia
V

neevidujeme organizáciu,
ani
sa
a poslaním zameriavala špeciálne na podporu pracovníkov
v oblasti art marketingu. Evidujeme iba
-stavovské profesionálne organizácie
podporu práv umelcov.
, fungujúce od roku 1990 ako nezisková organizácia,
redmetom je
je
ávanie
umelcov a organizovanie
, i prizva.
, ktorá vznikla v roku 1991, má
podobné zameranie, avšak s celoslovenskou pôso
Je aktívnym
zácie International Association of Art IAA UNESCO
a
, kde sa
Okrem orsa
sociálnym
postavením umelcov. V rámci Klubu umelcov poskytuje
p
aj „
umelcov. “Klub
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dosti.“
riadená
podpora marketingové
komunikácie
domnievame sa
v
následné
procesov art marketingovej komunikácie.
1.6 Art marketing a participácia publika
Ú
publika
jania a kultivácie
v

íkomunít
M

umeleckej sféry, a preto
s akademikmi vytvorili model tzv. „
myslu
„kreatívny priemysel“
„
na

v spolupráci
aj ako
u
e

a, TV a
tiky
lu
umeleck
ti“
zácie by mali oslov

a

í
i
, s. 1 Umelecké organikomunity a sta sa
aktívnou
z
.
melecké organizácie sú
vo všeobecnosti vnímané ako neutrálny priestor, mali by
v rea
a

y

„
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kých

“

Mora-

sa v art marketingu. A
minulosti s
umelecké organizácie
prístup k marketingu, prikládli dôraz
,
rozšíren
ím
nové, strategické prístupy k art
marketingu a marketingovej komunikácii, a
zvái koncepty participácie a
Mora.
participácie verejnosti na umení závisí od úrovne
umenia, od formy umeod
kontroly jednotlivca nad tvorivou
a
V minulosti
zapojenie spotrebirámci kultúrnej sféry
níctvom vzdelávania.
ú
, ale
i
, napríklad prostredníctvom uverejkomentárov,
a
a kol.,
,
napríklad v
dií. ostupne sa tak
kurátormi a verejnos ,
a kol.,
Umelci
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a umelecké organizácie vykonávajú tri navzájom súvisiace
zainterekom sú poskytované umelecké záv rámci komunity
predefinovaniu kultúry a v rámci profesie sú rozvíjané jednotlivé umelecké
disciplíny
. Umelecká organizácia
ce
vzájomnú
ím ná-sociálnu motiváciu pubMora-Avila, 2017
marketing mal zaz

umeleckou organizáciou a jej
-sociálny
ík
prístupov k
angadigitálnej kon-

orozumením
publika a podporovaním
a participácii,
verzácie a spolupráce s
a
svojmu publiku

celkovú efektivitu komunikácie umeleckej organizácie.
Vznik novej paradigmy pre umeleckú komunikáciu podod plaku komunikácii generovanej
sposa za získané médium , kde organizácie neplatia ani nekontrolujú umiestnenie a distribúciu
a
a kol., 2020
Hausmann, 2012
ski, 2016b uvádzajú
okolo umeleck
a kultúrn
organizácií podporuje
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medzi
stratégiu zvyšujúcu
divadlá.
rastúcej miere digitálny kompetencií a
í
spotrebite
5
prístup
publika k umeniu a kultúrnej tvorbe. V dôsledku
je publikum
é
kula
, kreova vzájomné
oty, napríklad vo forme
umeleck
prejavu
u vytvoren
zeá a galérie, ako aj vo forme kolektívnej skúsenosti v divadle, opere a podobne
Spolutvorba
tak
„demokratizáciu“
procesu
r
a
.
dnešn

s
nie

umenia zo
a kol.,
a
strany, umeleckú organizáciu i publikum, zvyšujúce spoMora.
Interaktívny model komunikácie,
umele

publika a kolekpub-

pre

event marketingu. Tento ma
trendy

67

komunikácie. Z

resp.

umeleckej
oblasti. V dôsledku pandémie Covid-19 sme sa stali sved, a svojim spôsobom i
e,
práve naopak, je potrebné

ako na
a postupov, s

sa do
len sporadicky. Sféra umenia, a následne i marketingu umenia, sa
nové spôsoby komunikácie s publikom,
e prienikov
medzi doménou art marketingu a event marketingu tvorí
závery, platné
a
a trendov v
eventov

.
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2 UMENIE A EVENT MARKETING
i
dzi sférou umenia, art marketingu a event marketingu. Na
úvod popisujeme
domény
event marketingu, jej
tiky
a
krét
dáme
a event marketingu, ktoré ilustrujeme pomocou kvalitatívnej
event marketingov
kampaní
za
, v rámci prípadovej štúdie ako

oblasti komunikácie,
sa zn

dnotu v poskúse-

neustále sa meniacim prostredím a

69

2.1 Definovanie event marketingu a eventu

t
informáciami,
prejavuje v poklese záujmu o médiá ako
také a v aktívnom zapájaní
V
sa preto neustále objavujú nové marketingové stratégie,
ktoré sa
ponúk
V
ketingovej komunikácie.
event marketing v minulosti
ícia pojmu v zmysle

marketingovo

–

sledne i v

a a postupne vyvíjala v neNemecku ako odozva
zmenám v marketingovom prostredí a násprávaní

rozumie:
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M.
T.
pod pojmom event
marketing rozumejú nasadenie eventov ako
rámci reklamy, podpory predaja,
O.
ria zinscenovan

event marketingu tvoresp.
a, všetsprostredkuje
a evokuje tak
k presadeniu zvolenej marketingovej straeventy
ia vytváranie pozia
pozitívne vnímanie

F.
é
a
,
také emocionálne a
momenty, ktoré aktivujú
proces vedúci k porozumeniu.
S
jom a
event marketing v
našiel cestu aj
439
M.
S.
nujú ako vytvorenie trojdimenzionálnej, interaktívnej
71

a

. Insceemo-

cionálna
O.
event marketingovej komun
emocionálne podnety prostredníctvom akcií, ktoré podporujú
a jej produkty. Racionálna argumentácia ustusil-

za frekventoverejnos-

vane
umelecky

torky sa tento nástroj v
a v oblasti

“
neziskovej sfére
.

H.
ako aj
o má
matické plánovanie,
realizáciu a

organiz

72

konsysteprípravu,

k podniku.
a event marketing je nutné z
F.
event a
marketing.“
nejednotnosti názorov na defino-

„...
a

event
sobmi. V rámci monografie
pojem event ako pômieste“. Nemeck

v
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.
. M.

T.
slú

remnú komunikáciu. O.
.
sa
. Také
livcov a skupín. V
cim faktorom profesionálne nasadenie nielen obrazovej,
ale i virtuálnej a augmentovanej podoby komunikácie pre
V

teda event vymekotri

„Z

v
“
„V
“
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Hoci p
sobia v

marketingový event pônezrelo, s rastúcim
k pr

resp. lepšiemu
Slovné spojenia uvedené v
e 4 vyjadrujú meniacu
sa
nosti
a.
ganizácie
mi sektormi
ciu eventov.
Kotler
0
Vargo a

„

a

4:
Zdroj: vlastné spracovanie

8
primárne alebo sekundárne publikum.
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Obrázok 8:
J.J.

7,

in E.

viaceré ciele. Medzi
rozširovanie všeobe

vanie povytváranie
76

miestnou komun
napokon i vytváranie
pozitívnej pracovnej klímy a
Medzi

y,

širovanie povedomia o
získavanie priestoru pre propagáciu, prípadne rozdávanie
materiálov, vytvorenie základu pre vznik kampaní na pod-

Medzi

ciele eventu z
dopoakcií, náv-

a
rámci eventu, získavanie doda-

V

-19 trvajúcej od roku 2020

podujatí, o

77

teru

kongresy, firemné
. Konštatu-

na samotné vykonávanie profesie eve
, event
marketéra
, ako aj na
a produkciu
oddelení v rámci firiem.
definícií event marketingu a eventu ako taskôr preberáme
podmienkam

dynamickej doby. Za nové v tejto
me
eventov, a to nielen v rámci event marketingu, ale aj na
v
Štrbová a Sukupová, 2021, Štrbová
a Boldišová, 2021,
kol., 2022 , influencer
marketingu
a
Mikuláš, 2020,
pina a kol., 2016 , public relations a media relations
2012 , s
a sociálne zodpokol.,
, marketingu
, social commerce
ambient a guerilla
2016a, Spálová a
art marketing nevynímajúc Hodinková a kol., 2021, Kapsová
a Spálová, 2021
kol., 2020 . O
a špecifické funkcie v koneventovej a umeleckej sféry.
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2.2 Význam a funkcie

event marketingu

spotrebu v rámci sociáln

a

iavanej po zásys-

tému

k
k zábave a
Tieto princípy
ketingovej komunikácie

momentálnu kvalitu
ieto princípy v spoaktívaktivitác , ako aj
subkultúr
2022 .
potrebu
marzískavania pozornosti

C. Zangerová a F.
funkcie
svoje uplatnenie a
tingu umenia.
je vystavené viac-zmysbeniu stimulov, nezávisle od predje

ku kúpe produktu. „Okrem
v
, tu
a
“
v priamom
79

kontakte. Tieto atribúty

ú
aso-

ciovaním
intenzívna aktivácia adresátov pre
príjem posolstiev, ktoré sa emocionálne ukotvia v
podstatné kompetencie sú spolu so svetom
tkov, tzn.
stane
a vlastnej skúsenosti tak
nie sa publika v porovnaní s mediáln
munikáciou. „

správako,

tívne emócie“
a Zanger, 2003, s. 25
ce
k trvalému ovplyvneniu postojov recipientov. Medzi organizáciou a
tak
Marketingové eventy uvádzajú
prekvap

,

sa vedome
ej rutiny a
do inscenopublika
v miere odlišnosti
závisí od
úspešnosti prenosu emocionálne
obsana danú
kupinu. Ak sú marketingové eventy
nimi do, a následne i vyššiu intenzitu
a priama komunikácia s
publika, ktor
je
od

situácie

édiami

80

sprostredkovanú

tak
sociálnu
záuj-

stránku eventu, resp.
mami a

„

charakter,
a ku
“

Niektoré eventy ponúkajú
prostredí vzdia-

lenom od konkurencie,
cim informáciu, posolstvo o
Eventy
domovanie p

vnímanie, uve-

, t.j. záujemcovia o umenie
a/
príklad múzeá, galérie, divadlá a
kultúrne
inštitúcie
producentov záiniciátorov, facilitátorov.
V
role organizátora podujatia.
M.

S.
pomenúvajú
é koné znaky event marketingu
popisujú
inovatívny
,a
:
v
, dojmov a
lite. Spotrebitelia sú povzbudzovaní k
81

rea-

Interaktivita: na rozdiel od

monolorámci klasickej marketingovej komunikácie, event marketing ponúka platformu
pre interaktívne a
vákmi a

eventov. Marketér tak plne kontroluje spôsob, v akom sú
a
Dramaturgia:
kreatívnu dramaturgiu, ktorá podobne ako v

aktivácie medzi spotre
a
V
M.

:

„...
technike, ...
82

a
event marketing ako multisenzuálne
pôsobiaci nástroj
„offline“ podobe,
benefitov priamej osobnej komunikácie tvárou
v tvár. Smerom navonok, v porovnaní s
strojmi komunikácie, ale aj smerom dovnútra, v porovnaní
s virtuálnymi a
i formami eventov,
predstavuje
eventov. O
a
respektíve
a.
2.3

event marketingu

a
Kotler a J.
o

tomto konmotivácii.

likum, motivuje k návšteve a
mimo-

83

potešenie, naplnenie
a

A
v
v odbo
s definíciou event marketingu. V
teda
tíve oslavy umenia,

moao

kadlilo aj
alebo kultúrnej inštitúcie
Ako uvádzajú B.J.

z perspektívy firmy
J.H.

marketingu, tak argumentujú v
mieru spokojnosti zákazníkov.

84

dôsledku

Garber a kol.,
a

stra-

tegické
umelecké inštitúrozmeru

ov

a
a
in

Vy-

V
event
rámci domác

aj za-

prostredia.
Dimenzia zábavy
sú prvk

materiálov.
V
k
umelcami, a
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Obrázok 9: Sladovna na.cz

rámci event marketingovej stratégie kultúrnej inštitúcie je subjekt Sladovna –
názvom

[online].
názvom
-takúzelnom pro-

86

Dimenzia vzdelávania

nášok pred podujat

-

nizácie kultivo-

z
a
2004,
s.
tie s názvom Aktívna zóna –
ganizované v rámci SNG vo Zvolene.

Obrázok 10:

- obraz, priestor, perspektíva
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or-

z

sebe spája interakciu,
originálmi diel

vané a
rie marketingu sa dostávame z úrovne art marketingu na
, kedy
sa event marketing stáva nástrojom propagácie kultúrnej
inštitúcie, sú aktivity Galérie
ov
, ktorá sa prostredníctvom podujatí

[online]. Galéria ponúk
programov pre deti a
kde sa
s
kultúrno-

venujú sa vlastnej tvorbe
návštevníkov.
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Obrázok 11: Noc múzeí a galérií 2021 v Galérii

-kej školy, premietanie f
a
tia a
publikácií, prednáškové cykly, tematické školy a letné školy,
a
rámci akcií národnázvom Noc múzeí a galérií prevzala v roku 2021 prezidentka
galéria
poskytuje svoje reprezentatívne priestory na realizáciu od-

V rámci dimenzie úniku sa mecenáš umeni

89

s
evníkom poskytuje napríklad
Slovenská národná galéria v rámci rozmanitej ponuky programov a
. Maliarska akcia s
názvom Akcia ZET, v
priamo v
oval autorskú repliku
o postavení národnej galérie ako vzdelávacej inštitúcie v súa

Obrázok 12: Akcia ZET -

90

V

z

cami o umenie, v rámci

kreasituo-

ievidza.
vané v rámci danej galérie, v
mizmu prevedie návštevníka

, a to

socialistickej republiky.

návštev-
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Obrázok 13

–

Zdroj:

Múzeum bolo otvorené v
-

rámci

deti, diskusie, divadelné a koncertné predstavenia, múgalérie. V tomto prípade má event marketingová komujmu v

, a zárove

92

lensteen Art Museum v Bratislave

Obrázok 14

Únik

a

takejto formy eskapisv
„premení mesto na oslavu
Návštevníkom a
dizajnérov. Na Obrázku 15
názvom

citli-

[online]. Autorom diela je kreatívne svetelné štúdio Lumus Instruments z Holandska,
stimu-
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Obrázok 15:
-2022/

Estetická dimenzia
J.H. Gilmore
, kedy napríklad vzniká rozdiel medzi pozeraním predstavenia osobne,
,a
dom

event marketingu

tréal vo februári roku
sivart zorganizovali

organizáciou Mas, kedy si návštevníci v
mo

Mission m

94

16 Event tak nielen estenil participova
luplne tak

, a zmyszdroj: Hoffman, C.,

Obrázok 16: Umelecká inštalácia v
Zdroj:

,

event marketingu ako nástroja na
propagáciu kultúrnej inštitúcie - Metropoli
múzea
umenia v
, a
a
Toto slávnostné podujatie je v
u návštevníkov vzbudzuje vysoko estetick
nické gala podujatie sa koná v

95

ok. Iko-

Obrázok 17: Met Gala 2016 v rámci Metropolitan Museum of Arts
v
Metropolitan Museum of Art

centujúc tému sviatku sv. Valentína. Met Gala v roku 2016
nieslo názov
gií, kedy

[online].
uverejnené 14.2.

.,
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edené dimenzie
, resp. zá,
preto po.
2.4

a
a

inštitúcie

roskoordinované. Je preto
kompetenciami
10 .
cepcie,

e a J.H. Gilmore
Ak máme v
97

marketingovom plánovaní
:
Rozvíjanie jednotnej témy
Vytváranie dojmov

mienené. Rozvíjanie jednotnej témy predpokladá vytvo-

nizácie a
organizácie,
ale i komunikáciou v rámci samotnej umeleckej inštitúcie.
Vytváranie dojmov
B.J.
J.H. Gilmore
uvedení auB.H.

tori
A. Simonson 1997 , a sú nimi
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mierka,
tegickou otázkou, ktorá
v
.V

a

. Stradimenzií, je nadimenzií, aj
tak, aby boli
prijamarketingovej stratégie je poiba je

príklad
, ktorej sa venuje.

more
podnetov

odvádzajú pozornarúšajú.
J.H. Gileliminácii rušivých

o zásadami
zamestnanec, nepríjemná a
v
v priestore múzeí a
dojem, respektíve

99

ov,
ne

rovate
metov v
návštevník

, poskytovanie spomienkových predsi
a
marketvorbu inovatívnejš
predmetov
sa na
dané podujatie, ktoré by boli personalizované a prispôsobené
novaním
predmety
a pod.
zvyšujú
symbolickú
Zapojenie všetkých zmyslov spôsobuje zv
, a všeobecne i

miery
Gilmore,

podujatia. A

prvok, marketér by mal n

é prícelkovej téme
návštevníka,

,
ak
resp. mecenáša umenia.
Získavanie spätnej väzby

publika. Zaprieskumné aktivity po realizácii podujatí, kreatívnejším
zby je napríklad zapojenie
Ak pozveme
,
poskytnú
100

me

sa spája s eskapistickou a vzdelávacou dimenziou zádobne stanú našimi lojálnymi a oddan

sa pravdepopartnermi.

tvorbu a

následne
umiestnen
ponuky

v

a
ov
ratégie zacielenia, namiesto

riá. Stratégie marketingovej
v
.
stratégie. V

Kotler a J.
k
na umenie adaptovali marketingové a
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v

V rámci
vame s minimálnou alebo bezodplatnou ponukou,
v
pandémiou Covid-19 však v kultúrnom sektore spôsobila
n
i
rastúci
mecenášstva a sponzoringu, a to v rámci inštitúcií ako taaktivít
a podujatí.
Ako uvádza E.
ako aj deskripcia
doméne
postupnému zvyšovaniu

a
art
úrovne prijatia a
orientácie, vedúcej k
organizácií, ako aj

.

nych inštitúcií
um
naopak, inscenovanie
rámci
a

zápredstavujú
event
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marketingu.
tieto dve perspektívy
stredníctvom kvalitatívnej
event
prípadovej štúdie

proanal
.
v

e
Jedná
zadefinoval

.“
o viacnásobnú prípadovú štúdiu, ktorú
a
s. 74,
a „v

pady, aby problém ilustroval.“
J.
-31
v

so zameraním

je
event marketingovej komunikácie v
štitúcií, a
event marketingovej komunikácii vydomácom a
prostredí.
Výskumné otázky:
kultúrne inštitúcie
event marketing

?“

103

otázky

diska rozvoja

a
v doméne art a event mark
event marketingovej orientácie vo sfére umenia, a naopak,
prosperite na strane
podporovak
a participácie
publika vo sfére umenia.
Stratégia výberu prípadov
a
nová, 2022 edy

z orientácie na in-

marketingov
v umeleckej sfére alebo nesúci umelecké prvky.
prípadov“ a
s. 192-

kúmané prípady prejavom
pra, ktoré napriek rôznym variáciám vy-

Zdrojom informácií pre naše prípady sú informácie zverejnené na
stránk
a profil
sociáln
sietí
ktoré
104

o
komunikujú v

obrazovej podobe
analýzy dát je kvalitatívna
spô-

a
marketingovo-komuni
v
a osobnej

Obmedzenia
dan

event

nok a
spektíve online médií

.

.

V
naše

otázky.

2.5.1 Marketingový event ako nástroj na propagáciu
umenia, umelcov a umeleckých inštitúcií
erspektíva marketingu v umení, kedy

kultúrne
princípy,
a umenie je ponímané ako produkt, mô
analogicky aplikovaná aj v doméne event marketingu. V tejto rovine uvainštitúcie realizujú event marketing, a teda, stávajú
sa organizátormi rôznorod
typov a foriem eventov, popropagujú nielen umenie ako produkt, ale zánástroj na propagáciu umenia, umelcov a umeleckej
105

inštitúcie. Medzi typické formy eventov prítomné v umelecujatia - dni, besedy s autormi, prednášky, komentované preštudijné dni, koncerty, turné, a
,
, premietanie filmov,
bináre, online kurzy, online koncerty a podobne.
V
z mar

realizované v

zaume-

. V rámci kvalita
identifikujeme
eventu,
ú
ua

a

1 - Festival Comic-Con Prague
Festival Comic-Con

ok-

zdroj:
.
. Toto podujatie prezentuje
multimediálne formy umenia ako
produkty
.V
,
seriály, anime, komiks,
y, obrazy
a stoln
, predstavujú príklad
,
tívnejšej podoby umenia ako produktu
106

v rámci festivalu ako typu event marketingovej komunikácie
.

Obrázok 18: Festival Comic-

2022

Akcentujúc synkretizáciu v
-fi,
fantasy a
skupinu. Návštevníkmi sú všetky vekové skupiny, organivanie s
akcentovaní dimenzie zábavy, ale aj eskapizmu a
evokovaná okrajovo.

Obrázok 19: Festival Comic-

gue 2022 – podpora predaja
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Obrázok 19
podpory predaja v
-

v
Organizátor s

pinami komunikuje aj proInstagram.

tegrovaná event marketingová komunikácia.
- Signal Festival Prague
produktu je podujatie s názvom Signal Festival, festival
digitálnej a
v
z
Festival ako typ event marketingovej komunikácie v sebe
spája vizuálne umenie,
rogram tvoria
diela renomovan
a
umelcov
z
,
umenia, umelej inteligencie, ale i
Z aspektu dimenzií
pri, seba i návštevníkov.
odporuje najmladší
tvorcov, a stálo
pri vzniku viac
70 originálny
štalácií, ktoré boli
vytvorené špeciálne pre tento festival. Usporadúva sprievodné programy pre deti, odbornú verejnos i študentov,
108

a spolupracuje s cel
a kultúrny
štitúcií.
aj o
ie
reality

radom

ov
je v
rozšírenej

mappingu, projekcií a inštalácií, ktoré sú dostupné aj prostredníctvom aplikácie v
ené aj o zvuna
následne i
.
aj
skupiny, ktorá
u
sprostred,v
zdroj:
tival.com/signal, cit. 23.1.2022

Obrázok 20:
Zdroj:
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V
rovanej event marketingovej komunikácie, ako napríklad
rámci
pro-

r prostredníctvom diskusií s poliproblematike klimatickej krízy. Nástrojom integrovanej event marketingovej
komunikácie je i event sponzoring, kedy sa v rámci proporov
a budúcim publikom komunikuje aj prostredníctvom
3 - Víkend atraktívneho divadla
V slovenskom prostredí spomenieme medzinárodn divadeln festival s názvom
,
, akcentujúci
myšlienku novembra 1989. Toto podujatie lokalizované
v meste Zvolen u
alternatívnym formám umenia,
však formám divadla
“ [online].
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Obrázok 21

Zvolen

V

Facebook, a
viacerí lokálni partneri, súkromné firmy, médiá a mesto
Zvolen, ako aj Fond na podporu umenia.

111

4 - Slovenská národná galéria
imenzie

,

resp.
toré sú

eskareprezentuje ponuka pro-

é

Anaobdobí

prelomu rokov 2021 a
stránke a na profile SNG v rámci sociálnej siete Facebook,
rámci územia SR.
Bratislave organizuje
letné kino,
ale i

reštau-

pracovníkmi
k

, zoz,
s procesom rekonštrukcie galérie spôsobmi vzdelávania
publík.
:
v rámci platformy lab.SNG sa zaoberá
skúmaním
í
gav online
sú pri
objavovaní umeleck
stroje, a
má „open
miesto vo verejnej

source
správe.

112

kladov, prednášok a besied, organizuje
gramy, tvorivé dielne a
.
dispozícii prednáškové cykly, tvorivé dielne a stretnutia s
stníkov zoznamuje s rôznymi umeleca
festival
dostupné. Festival

školám podtvorivé dielne a festivaly.
ka SNG v
movo-

napríklad tamaliarsku tvorbu,
pozvagalérie je prispôsobenie
individuálne „na mieru“

témy
y záujemcov.
SNG v
bory,

ponukou farmárpomocou
113

, tvorivos a bua prírode zdroj:

stránke SNG a v rámci profilov na
Facebook, Instagram,
a Soundcloud, kde sú zároV rámci projektu
, ktorá vznikla v reakcii na pandemickú situáciu ro, sú k dispozícii
z podujatí a
tomto období. Generálnym partnerom
je
i
Institut, Slovakia Traveling, nadácia pre nové umenie Novum, agentúra SITA a tasr, Rádio FM a
ako
aj
a médiá
21

Obrázok 22:
-online
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5 – American Art Marketing
V
e princípov
event marketingu v rámci organizácie
keting a
budovanie komunity umelcov a
rámci USA a Kanady. Od roku
1982
izujú rozmanité formy eventov,
leta roku 2022 je
lokalizované v meste
Lee, ktoré
svoje diela,

náklady. Rozforma eventu v podobe tzv. pop-up šou je
reakciou na pandémiu Covidpatrení
obmedzené alebo zrušené. Z
a vzdelávací aspekt.

Obrázok 23: American Art Marketing
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záštitou organizácie
American Art Marketing, ktorá aplikuje marketingové princípy v rámci kultúrnej inštitúcie, je
dizajnu s názvom
, organizov rámci County Museum of Art
N
Miesto konania p
rybníkov.
odujatia je

sa z

t

estetické umelecké
vzrušujúcu
ej prírod-

Umiestnenie
v rámci
na Long Islande.

múzea je získanie partnerov,
e
subjekt múzea. Ako uvádza organizátor, „

a
kvalitu a integritu
ných umeleckých
skytuje
krytie,
porovanej

í.

“ [online]. artnerstvo s múzeom popre
mediálne pomultimediálnej marketingovej kampani podzdroj:
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2.5.2 Event marketing prostredníctvom umenia
a umeleckých diel
Ako uvádzame v kapitole 1.2.2, d
vania o art marketingu dáva do popredia aplikáciu umelecv marketingu,
analogicky
aj na rámec event marketingu. Organizáumenie ako nástroj svojej
, respektíve ako prostriedok,
event
dnotu
organizácie
a jej
. Vlastnosti umenia
a
, a teda
,
na propagáciu eventov, ktoré sú ponímané ako produkty.
V
marketing prostredníctvom umenia a
a
iba za doplnok.
1 – Thorne „The Frontier Within“
Z
a
doplnkov a testov
mala v úmysle
sú
,a
preto v rámci eventu
aktivova biometrickú umeleckú inštaláciu. Zámerom
s názvom
,
kondícii, a samozrejme aj o tom, ako by
zdravotné doplnky

V rámci
s akcentom na

117

dimenziu vzdelávania, a v istej miere aj zábavy a estetiky.
Aktivácia bola sústredená na gigantickú obrazovku, pred
funkcie. O

cii menili
[online].

Obrázok 24: Biometrická umelecká inštalácia

118

i selfie „Boomerang“.
tálnymi

tmarketer.com,
2 - MGallery Hotel Collection
„Masterpiece Suite“
24 volala organick
a
okolo akvizície
21c Museum Hotels. Aktivácia zdôrazpremenil na „Masterpiece Suite“.
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Obrázok 25: 24-

„

–

“ [online].
umelca,
MGallery
pozvala skupinu
klientov, influencerov a zástupcov médií
kedy
kluzívne sl
túto umeleckú
bolo
doplnené o
priamo na mieste vytvárali
MGallery básne prispôsobené na mieru
kom.

120

astní-

„
a
eventu a
e

ú

navštívi všetkých
i
ce

ity .“ [online].
a
Pr

3 – Panorama Music Festival „The Lab“
roku

vom
-up múzeum s
Lab“ v
návštevníkov. „

“

[online].

Festival sa stal domovom najinovatívnejší
v rámci
odvetvia. Eventy
sú realizované vo forme
121

interaktívn
ren

digitáln

umeleck

ov, vytvo-

publikum festivalu prijme.

Obrázok 26

-

ou inštaláciou v rámci
náj
v

„

“ od
mali
cestu do vnútra vysokej nafukovacej konštrukcie,

li a klesali
-u.
Fotoaparát následne zaznamenal
a vytvoril
ú fotografiu, ktorá bola následne pripevnená na sériu drôtov,
vznikla farebná
umelecká inštalácia. Inštalácia
návštevníkom festivalu interagova so zbierkou solárne

122

, ktoré
,
vznikla umelecká inštalácia riadená rozšírenou a virtuálnou realitou
. T
ci
stredie, v
tí profesionálni
níci
tak
reprodukova
s názvom „Emergence 360“

ívajúci virtuálnu realitu

zblízka, aké to je
íkmi a vystup
na
festivale
ama. Zamestnanec
najskôr
si,
v
prácu

, a na inom
bol
viac na vizuál a vnímanú blízkos
na
o iste vzrušujúce
svedkom
zblízka

e, pre
aktu

4 – Adobe „Passport to Creativity“
podujatia

ou Adobe

bolo
štalácie
umiestnila
krajín sveta
a prekvitajúcej mestskej klímy losangeleskej umeleckej
123

štvrte.
jek

obrazmi a
e a Austráprograme Crea-

lie, a to
tive Cloud od

,
spustila koncom januára 2016
s názvom
to Creativity“. V a na podávanie príspevkov bola publikovaná na Instagrame a na vlastnej platforme
talentov.
vysokou
„
di“
síce
o sebe mal talent.
dentov,
Adobe vyslala na
pravu,
vizuálne z
oblasti krajín po celom svete. Študenti z USA cestovali do
cestovali do Kene
sprievodcov a

miestny
ov, ktorí tak
disponovali vysociálny
s
,

a ktorí študentom po
prírody.

124

Obrázok 27: Tunely s

4K p

,

Adobe.
[online].
umeleckej inštalácie lokalizovanej v meste Los Angeles,
kde v
-vádzatunela
pr
125

z
stredí, ktoré práve preskúmali, a nás
roku

a Moraámci komunít, je
vytváraná prostredníctvom prítomnosti vzájomne prepojea
a napokon i efektívne
a komunity vo všeobecváranie komunít

.
po-

mocou sprostredkovania
podpor
vytváranie a

inšti-

126

i
náklonnosti a sympatií,

ej
pomocou
následne i po-

Uvedené koncepty
vytváranie
pozitívnej pracovnej klímy a firemnej kultúry v internom
prostredí.
e vnímanie,
a
spol
šírení
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ZÁVER
a

subjektívne. Táto

rozvoju komunít, musím
Mora-Avila
umo

ekonofinancova-

nia umenia.
a spôsoby,
jej najširšom zmysle
slova. Jednotlivé event marketingové koncepty svojou originalitou a
ale

zlepšenie momentálnej kvality
sociálne otázky a problémy,

a
stáv, fantázií, myšlienok,

, motívov a postojov.

129

sprá

v národnom i
nej doby.
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RESUMÉ

ce of cultural institutions and

ment event marketing and become organizers of various
ty

n institution
ceived as products.
on a case
event marketing campaigns and programs of national and

131

and event marke

nducted event marketing

munication strategy.

tions, motives and attitudes.
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