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Vážený pan
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Vážený pan
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví České republiky
Vážený pane ministře kultury, vážený pane ministře zdravotnictví,
my, níže podepsaní zástupci galerií, dalších kulturních institucí a občané z celého území České
republiky, Vás tímto vyzýváme k prosazení udělení výjimky v rámci čtvrtého stupně
protiepidemiologických opatření (tzv. PES). Jsme hluboce přesvědčeni, že uzavření galerií žádným
způsobem nesnižuje riziko nákazy virem Covid-19 a nepřispívá ke zlepšení epidemiologické situace. V
jeden okamžik se nacházejí v galeriích zpravidla pouze jednotky osob, tudíž zde nedochází k
hromadnému shlukování velkého počtu lidí na malém prostoru po delší dobu. Již nyní jsme schopni
garantovat striktní dodržování všech hygienických opatření, jako jsou roušky, dezinfekce, rozestupy,
maximální počet návštěvníků a podobně. Galerie se v tomto směru zásadně liší od ostatních
kulturních institucí a událostí, kde toto možné není a riziko přenosu nákazy Covid-19 je vyšší
(koncerty, divadla atp). S nadsázkou se nebojíme říct, že jestli se chcete vyhnout nákaze, přijďte do
galerie. Návštěva umělecké galerie je z virologického hlediska nepochybně mnohonásobně
bezpečnější aktivitou než například brouzdání po obchodním centru.
O nastavení konkrétních pravidel jsme připraveni vést věcnou diskuzi a tato pravidla poté
respektovat a dodržovat. Navrhujeme ještě striktnější omezení počtu návštěvníků ve vztahu k ploše
galerie tak, aby byl přenos nákazy prakticky naprosto vyloučen. Například jeden návštěvník na 30m2
plochy galerie.
Umělecké galerie mají své nezastupitelné místo v kulturní oblasti a jsme přesvědčeni, že
nemá-li kultura v této zemi padnout úplně, je třeba vyhodnocovat uzavírání jednotlivých kulturních
segmentů odděleně, v úzké spolupráci s jejich zástupci a ještě pečlivěji, než tomu bylo doposud.
Galerie jsou v tuto dobu jediné kulturní vyžití, které je veřejnosti dostupné. Vzhledem k minimálnímu
riziku nákazy jsou bezpečné a my tedy nerozumíme tomu, proč by měly být uzavřeny.
Řada galeristů, z nichž někteří jsou i mezi signatáři této výzvy, již deklarovala, že je
připravena své galerie i přes případná omezující opatření ponechat otevřeny pro návštěvníky.
Domníváme se však, že není důvod situaci zbytečně vyhrocovat a radikalizovat, lepší je hledat ve
vzájemném dialogu řešení, které umožní galerijním institucím i nadále provoz, třeba jen v omezeném
režimu. Na diskusi a dialog jsme připraveni, vyzýváme k němu i Vás.
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