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Věc: Vyjádření odborníka 

Akce: FUM (Festival uměleckých médií), 1. ročník 

Téma: Tetování v uměleckém a společenském kontextu 

 

 

Vážení kolegové, 

 

dovolte mi podpořit chvályhodnou aktivitu studentky Mgr. Gabriely Kodysové z Univerzity 

Palackého založit v Olomouci nový umělecky zaměřený festival (FUM), který by se dle 

dotyčné kolegyně věnoval jednotlivým „kulturním médiím“. 

 

Zvoleným tématem pro první ročník FUM je tetování, tedy velmi mnohovrstevnatý fenomén, 

jehož zkoumáním se dlouhodobě zabývám. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem 

obhájil rigorózní a později i disertační práci Dějiny tetování (2003, 2011), o tatuáži jsem 

vydal rovněž dvě knižní monografie (NLN 2005, MF 2014) a řadu dalších článků. 

 

Plánovaný festival umožní zájemcům poznat tetování z mnoha stran a aspektů; není bez 

zajímavosti, že se – dříve tak přehlíženým – tématem dnes zabývá čím dál větší spektrum 

expertů z mnoha vědních oborů (antropologie, etnologie, historie, medicíny, estetiky či 

sémiotiky). Bylo by tedy vhodné některé z nich do Olomouce pozvat a připravit de facto první 

odbornou „konferenci“ v ČR na téma, jež se týká jak lidských dějin, tak i současnosti. 

 

Festival by – v ideálním případě – mohl i položit základy významné kulturně-popularizační 

akci, která by obohatila pestrou škálu aktivit spojených s dobrým jménem Univerzity 

Palackého a městem Olomouc. Po vzájemné domluvě s kolegyní Kodysovou pak nabízím 

pomoc s přípravou, případně i vlastní přednášku nebo seminář na výše uvedené téma. 

 

Organizace, podoba a propagace festivalu však bude zcela v režii studentů Univerzity 

Palackého, kteří již mají velkou část práce i hotovou. Finanční podpora ze strany Nadace UP 

umožní konání Festivalu uměleckým médií (FUM) na podzim roku 2016. 

 

 

 

Děkuji Vám za zvážení podpory pro mladé kolegy. 

 

 
PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D. 

Tréglova 795/2, Praha 5, 152 00 

+420 724 913 916 / rmt@email.cz 

 

V letech 2009-2015 odborný asistent 

Ústavu etnologie FF UK v Praze, 

nyní redaktor Lidových novin 


