
 
 

 

  

  

 

Arts Management se v dnešní době může zdát jako velmi užitečný obor, jelikož kultura žije v každém 

z nás a spousta z nás se snaží své kulturní povědomí, co nejvíce rozvíjet. Co když však přijde na scénu 

Covid? Celé toto odvětví se téměř zastavilo a mnoho umělců se ocitlo na pokraji krize. Z tohoto 

důvodu se studenti z Arts Managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze rozhodli spustit 

nový projekt, který by měl znovu přiblížit kulturu širší veřejnosti a představit dopad koronaviru 

na uměleckou scénu. 

 

  

 

Autoři podcastů se snaží oslovit osobnosti z co největšího počtu kulturních odvětví, aby mohli 

posluchačům představit co nejvíce názorů na tuto nelehkou situaci. V průběhu programu se tak 

můžete těšit na rozhovory s významnými herci, producenty, manažery divadel nebo třeba 

s hudebníky. Toto jsou osobnosti, které máme často na očích. Ale co ostatní lidé, kteří stojí 

za zrodem divadelních představení či koncertů? Je třeba si uvědomit, že za vznikem kulturních akcí 

a celkově za chodem kultury stojí i méně viditelné profese. Jde o kulisáky, osvětlovače či zvukaře, 

kteří také podlehli působením pandemie.  

Prvním podcastem bude exkluzivní rozhovor s nadaným hercem, režisérem a členem oblíbené 

televizní show Partička, Igorem Chmelou. Jelikož se pan Chmela angažuje jak v divadle, filmu, 

tak i v hudební sféře, může nabídnout pohled na současnou situaci kultury hned z několika úhlů. 

Podcasty se budou vysílat pravidelně každý týden a budou přístupné na platformách 

Spotify a Apple Podcasts. Na konci podcastu se vždy odhalí host na další týden, a tak budete rovnou 

vědět, na koho se máte těšit příště. Každý posluchač se počítá! Podpořte s námi umírající kulturu 

a přesvědčte se, zdali umělci opravdu tvoří svá nejkrásnější díla tehdy, když jsou hladoví.  

"Hlavní náplní jsou podcasty, které jsou koncipovány jako rozhovory s lidmi, pracujícími v kulturním 

průmyslu, kteří byli touto krizí zasaženi.“ říká Petr Hrbek, jeden z autorů tohoto projektu. 

Hladoví umělci v krizi 


