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sztuki i kultury” wype³ni³a lukê na rynku i jest obecnie rozchwytywana. Na 

uniwersytecie Mandel odpowiada za Wydzia³ Kultury i Zarz¹dzania, zajmo-

wa³a siê równie¿ relacjami z mediami dla ró¿nych instytucji kulturalnych. Ma 

rozeznanie w tematyce: „Instytucje prywatne odczuwaj¹ presjê konkuren-

cyjności w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ publiczne” - zauwa¿a. W sferze 

prywatnej pojêto ju¿ zasadê: „zainwestujê 100 euro w PR, dostanê 150 euro 

z powrotem.” Takiego pogl¹du nie wyznaje jeszcze, niestety, wiele publicz-

nych instytucji kulturalnych, gdzie inwestycji w PR towarzyszy przekonanie, 

¿e pieni¹dze te mo¿na by zainwestowaæ w sztukê” - mówi Mandel.

Pozostać w tematyce
„W dzisiejszych czasach trudno jest przyci¹gn¹æ publicznośæ na imprezê kul-

turaln¹” - twierdzi równie¿ Thomas Köhler, kierownik komunikacji Muzeum 

Sztuki w Wolfsburgu. Przy ciekawych mo¿liwościach spêdzania wolnego 

czasu i malej¹cych bud¿etach mamy do czynienia z coraz wiêksz¹ rywali-

zacj¹, równie¿ miêdzy instytucjami kulturalnymi. „Dla wiêkszych muzeów 

sta³o siê oczywiste, ¿e nie maj¹ ju¿ szans bez piaru” - mówi Köhler. Jeśli 

kiedyś pracownik muzeum zajmowa³ siê relacjami z mediami „przy okazji”, 

to dziś istniej¹ specjalne dzia³y odpowiedzialne za media relations. „Dzia³ 

komunikacji i edukacji jest w naszym muzeum tak samo obszerny, jak dzia³ 

odpowiedzialny za wystawy. Mo¿na ju¿ zauwa¿yæ, ¿e PR równie¿ w naszej 

bran¿y zyska³ na wartości” - podsumowuje.

Cel zarówno prywatnych, jak i publicznych instytucji jest ten sam - pozy-

skanie jak najwiêkszego grona publiczności. Strategie bywaj¹ zró¿nico-

wane. Rudolf Trabold, rzecznik prasowy w Das Deutsche Historische 

Museum jest równie¿ zdania, ¿e PR dla instytucji kultury rozwin¹³ siê i 

sta³ siê bardziej profesjonalny.

Szybko i elastycznie
Das Deutsche Historische Museum dziêki niezale¿ności rynkowej instytucji 

publicznej jest w lepszej sytuacji ni¿ instytucje prywatne. „Korzystamy z klasycz-

nych metod marketingu szeptanego, wspó³pracy z mediami. Nie potrzebujemy 

eventów, które usuwaj¹ produkt w cieñ. To nie wspó³gra z mottem naszego 

muzeum. Nasze produkty s¹ reklam¹ sam¹ w sobie” - mówi Trabold.

Ró¿nicê miêdzy publicznymi i prywatnymi instytucjami dostrzega równie¿ 

Sabine Wenger, rzeczniczka prasowa Bar jeder Vernunft - prywatnego teatru 

Unterhaltungs-Kunst-Theater w Berlinie. „Musimy robiæ wiêcej ni¿ publiczne 

instytucje kulturalne, które mog¹ polegaæ na tym, ¿e zawsze bêd¹ wzbudzaæ 

zainteresowanie.” W ten sposób instytucje prywatne mog¹ byæ bardziej ela-

styczne i szybciej reagowaæ, gdy¿ w Bar jeder Vernunft panuje niebiurokra-

Przed obiektywem fotografa, który stoi w Sali 

Rubensa przed dzie³em „Wenus i Adonis” le¿¹ 

wtuleni w siebie nadzy ludzie. On fotografuje  

ich, a nie pe³ne kszta³tów postaci z obrazu 

Rubensa. Wśród niektórych historyków sztuki 

wywo³uje to gniew.

Spencer Tunick, znany na ca³ym świecie ze swo-

ich spektakularnych instalacji cia³, oraz Muzeum 

Kunst Palast w Düsseldorfie z okazji Quadrien-

nale’06 wpadli na nadzwyczajny pomys³. Wielo-

stronicowy program prezentowa³ festiwal sztuki, 

a w nim dzie³a Carravagia, Bruce’a Naumanna 

oraz inne wystawy, których tematem przewod-

nim jest „cia³o”. 840 nagich ludzi w re¿yserii Tuni-

cka nada³o tegorocznemu tematowi Quadrien-

nale szczególnego charakteru. 

Oddźwiêk w mediach by³ zdumiewaj¹cy i z 

pewności¹ nie by³ to tylko mile widziany skutek 

uboczny, lecz jeden z celów dla kreatywnych 

artystów, którzy poprzez swoje dzie³a chc¹ 

dotrzeæ do ludzi. Dziś prawie nikt ju¿ nie prezen-

tuje pogl¹du, ¿e sztuka nie potrzebuje piaru - w 

tym wzglêdzie instytucje kulturalne s¹ zgodne.

Ciężki stan
PR w sferze kultury i sztuki wci¹¿ musi szukaæ 

nowych pomys³ów, aby byæ i pozostaæ popular-

nym. Podczas gdy jedni koncentruj¹ siê na utrzy-

maniu dobrego wizerunku powa¿nych instytucji i 

wspieraj¹ te dzia³ania g³ównie klasycznymi meto-

dami media relations, inni poszukuj¹ nowych dróg 

komunikacji. Chêtniej ni¿ instytucje publiczne 

eksperymentuj¹ prywatne: na przyk³adzie insta-

lacji Tunicka eventy oraz skuteczne akcje piarowe 

wskazuj¹, ¿e „idzie nowe” na styku niemieckiej kul-

tury i PR. „Kultura nie cieszy siê uznaniem w cza-

sach bezrobocia, z³ej polityki edukacyjnej oraz 

zmniejszaj¹cej siê liczby wykszta³conych obywa-

teli” - wyjaśnia Birgit Mandel, pracownik naukowy 

na uniwersytecie w Hildesheim. Jej ksi¹¿ka „PR dla 

Odwagi 
w eksperymentowaniu!

Artyku³ pochodzi z magazynu 
Pressesprecher nr 09/2006

Jeśli instytucje kulturalne chc¹ pozyskaæ w dzisiejszych 
czasach publicznośæ, nie mog¹ zrezygnowaæ z dzia³añ 
PR. W jaki sposób specjaliści public relations zwiêkszaj¹ 
atrakcyjnośæ w budz¹cych szacunek, choæ ju¿ trochê 
zakurzonych pojêciach kultury i sztuki? Szczególnie prywatne 
instytucje pod¹¿aj¹ w tej sferze za nowymi trendami.
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tyczna struktura - mówi Wenger. „Kiedy mam jakiś pomys³, przedstawiam go 

swojemu szefowi i jeśli uwa¿a, ¿e jest on dobry, zostanie zrealizowany.”

Sytuacjê prze³omow¹ dla piaru w sztuce i kulturze zauwa¿a równie¿ Birgit 

Mendel. „Bud¿ety PR posz³y w górê. Nacisk jest coraz wiêkszy, a m³odzi, 

nowi ludzie pozmieniaj¹ co nieco.” Poleganie na klasycznym media relations 

ju¿ nie wystarczy, a ka¿dy środek, który zwiêkszy kr¹g u¿ytkowników kultury 

bêdzie sukcesem. „Dobry PR nie musi wiele kosztowaæ i sprawia, ¿e instytu-

cje kulturalne pozostaj¹ nieprzerwanie w sferze zainteresowania ludzi.”

Sztuka powalająca na kolana
Bert Antonius Kaufmann, kierownik marketingu i komunikacji Muzeum 

Kunst Palast w Düsseldorfie, który nie zdaje siê tylko na relacje z mediami, 

staraj¹c siê podchodziæ innowacyjnie do ka¿dej nowej akcji, wyjaśnia: „Nad-

zwyczajna wystawa wymaga nadzwyczajnej komunikacji”. Kampania rekla-

mowa na otwarcie muzeum w 2001 roku odzwierciedla³a dzisiejsze zwyczaje 

w postrzeganiu, zw³aszcza wśród m³odszej generacji. Na ulotkach i plaka-

tach w centrum nie zamieszczono jak zwykle eksponatu, ale grupê ludzi z 

odrapanymi kolanami, którzy gr¹ s³ów wskazywali na tytu³ wystawy „Sztuka 

powalaj¹ca na kolana”.

Muzeum od samego pocz¹tku pod¹¿a³o za 

nowymi trendami. Z sukcesem. W Jahrbuch der 

Werbung 2002 (Almanach Reklamy 2002) kam-

pania reklamowa przeprowadzona na otwarcie 

Muzeum Kunst Palast zosta³a nagrodzona w 

kategorii marketing kulturalno-komunalny. I nie 

mo¿na tego pomyliæ ze zwyk³ym „l’art pour l’art” 

(sztuka dla sztuki). „Wskaźniki odwiedzaj¹cych 

wzrastaj¹ z roku na rok” - mówi Kaufmann.

Równie¿ happening instalacyjny Tunicka rekla-

muje wystawê jego fotografii, któr¹ mo¿na 

ogl¹daæ od pocz¹tku listopada. „To by³o nad-

zwyczajne wydarzenie kulturalne, którego 

rezultatem by³ ogromny oddźwiêk medialny.” 

Entuzjazm Kaufmanna, ¿e sztuka i szerokie 

zainteresowanie sztuk¹ mog¹ wspó³istnieæ jest 

uzasadniony.

Ariane Maier 

Na kanapie obok Robbiego

Michael van Almsick, agent prasowy, dba 
miêdzy innymi o PR Anny Netrebko, 
gwiazdy operowej, której pojawienie siê 
wype³nia publiczności¹ areny, a jej twarz 
zdobi ok³adki magazynów.

„Pressesprecher”: Sopranistka Anna 
Netrebko wyros³a w ostatnich trzech latach 
na absolutn¹ gwiazdê, wykraczaj¹c¹ poza 
scenê muzyki klasycznej. Czy zawdziêcza 
to swojej strategii piarowej?
PR jest tylko mno¿nikiem. Jeśli pomno¿yæ zero 

przez zero, mo¿emy otrzymaæ tylko zero. Na 

pocz¹tku kariery Anny Netrebko nie stosowano zabiegów PR. 

Porusza³a ona ludzi swoim g³osem, wykraczaj¹c poza publicznośæ 

muzyki klasycznej. Dziêki temu zwróci³a na siebie uwagê i sta³a 

siê popularna. Dopiero później przyszed³ PR, aby mieæ kontrolê 

nad jej popularności¹.

Co jest takiego wyj¹tkowego w Annie Netrebko?
Poza swoim nadzwyczajnym g³osem i wygl¹dem Anna Netrebko 

ma równie¿ dar docierania do publiczności i wzruszania jej. 

Pewien mój kolega stwierdzi³ ostatnio, ¿e tego rodzaju sukces w 

operze Wagnera nie jest mo¿liwy ze wzglêdu na powa¿ne treści. 

Jednak moim zdaniem sukces nie zale¿y od konkretnej sztuki. Jeśli 

artysta nada sztuce czy roli szczególnego blasku, który zafascy-

nuje publicznośæ, taki sukces jest jak najbardziej mo¿liwy. 

Zajmuje siê Pan piarem nie tylko Anny Netrebko, lecz rów-

nie¿ takich artystów, jak Rod Stewart czy Kylie Minogue. 
Co ³atwiej jest sprzedaæ: klasykê czy pop?
Nie ma granicy miêdzy popem a muzyk¹ klasyczn¹. Nie rozumiem, 

dlaczego w Niemczech stosuje siê takie rozró¿nienie. Do jakiej 

kategorii nale¿a³oby zakwalifikowaæ artystê, który gra zarówno na 

gitarze, jak i na skrzypcach? Postrzegaæ go jako artystê klasycznego 

czy popowego? Roszczenie artystyczne jest takie samo. W mojej 

pracy PR nie stosujê takiego rozró¿nienia. Dla ka¿dej nowej akcji 

istnieje osobny plan promocji, który jest oma-

wiany z artystami, wzglêdnie ich menad¿erami. 

Generalnie jest tak, ¿e przy artystach ju¿ znanych 

praca jest ³atwiejsza.

Jakie strategie stosuje siê, aby pozyskaæ 
szersz¹ publicznośæ?
Przyk³adem mo¿e byæ wystêp Anny Netrebko w 

programie telewizyjnym „Wetten dass?”. Wie-

dzieliśmy, ¿e Thomas Gottschalk jest wielkim 

fanem muzyki klasycznej, wiêc zaproponowali-

śmy redakcji Annê Netrebko. Pośród publicz-

ności zasiada³o najwy¿ej 15 proc. fanów opery 

i 85 proc. ludzi, którzy jeszcze nigdy w operze 

nie byli. Podczas wystêpu myśleli sobie: „Jeśli to 

jest opera, to chyba co nieco mnie ominê³o!” 

Przy pomocy organizatorów Deag Clasics Anna Netrebko wype³-

nia³a później ogromne areny, które do tej pory by³y przeznaczone 

tylko dla najwiêkszych gwiazd muzyki pop i pozyska³a now¹ pub-

licznośæ dla muzyki klasycznej.

Nie bez znaczenia by³ tak¿e wystêp przed Robbiem 
Wiliamsem…
Naturalnie przys³u¿y³ siê fakt, ¿e Anna Netrebko siedzia³a na 

kanapie obok Robbiego Williamsa. Oboje s¹ znajomymi ze sceny 

muzycznej. Wydaje mi siê, ¿e dopiero dziêki temu sta³o siê to 

dla wielu jasne.

Przed kilkoma laty mówi³o siê, ¿e sztuka nie potrzebuje 
piaru. Dlaczego PR sta³ siê tak wa¿ny dla sztuki i kultury?
Jeśli sztuka chce dotrzeæ do ludzi i zwróciæ na siebie uwagê, potrze-

buje piaru. W kulturze mamy w³aśnie do czynienia z przewrotem, 

dziêki któremu osobowości takie, jak Anna Netrebko, jej meksykañ-

ski partner Rolando Villazón czy te¿ wyśmienity pianista Lang Lang 

zachwycaj¹ i przyci¹gaj¹ wiêksze grono odbiorców dla swojej pracy 

artystycznej. Wy¿ej wymienieni artyści rozpowszechnili zainteresowa-

nie sztuk¹ poza klasyczne media. W dzisiejszych czasach wa¿ne jest, 

aby dotrzeæ do jak najwiêkszego grona publiczności i powiedzieæ: „Czy 

móg³bym przedstawiæ Pañstwu mój nowy projekt?” To jest ca³kowicie 

zgodne z prawem i dotyczy ka¿dej dziedziny w sztuce.


