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Od poloviny roku 2014 postupně proběhly již 3 mezinárodní konference v rámci projektu
CHeriScape – Cultural Heritage in Landscape (viz též: http://www.cheriscape.ugent.be). Během
tříletého projektu se uskuteční celkem 5 konferencí, přičemž doposud proběhla setkání na téma
„Landscape as Heritage in Policy“ (Gent, Belgie, 1. až 2. července 2014), „Landscape as Heritage
in Science“ (Amersfoort, Nizozemsko, 5. až 7. listopadu 2014) a „Landscape Community“ (Oslo,
Norsko, 18. až 20. května 2015). Přestože témata jednotlivých setkání jsou odlišná, všechna měla
obdobnou náplň a průběh. Nejde o klasické konference, ale spíše o diskuzní workshopy, jejichž cílem
je podnítit interdisciplinární debatu na téma krajiny jako dědictví. Klasické ústní prezentace tak byly
zastoupeny pouze v podobě plenárních přednášek. Příspěvky ostatních účastníků se odehrávaly
formou posterové sekce a zejména cíleným zapojením účastníků do diskuzí organizovaných v různých
podobách (od plenární diskuze po skupinové debaty zaměřené na témata předem stanovená
organizátory). Názory a komentáře, které během konference zazněly, zaznamenávali nejen vybraní
pasivní pozorovatelé z řad koordinátorů projektu, ale každý účastník se také mohl vyjádřit
do standardizovaného dotazníku, který obdržel od organizátorů. Každá z konferencí tak byla ve své
podstatě spíše společenskou akcí, která svým průběhem a celkovou atmosférou aktivně přispívala
k vzájemnému poznávání se, navazování kontaktů a výměnám názorů. Přesto zdaleka nebylo
pravidlem, že by se většina zájemců zúčastnila všech tří konferencí v řadě.

První z konferencí se zaměřila na představení tématu projektu, účelu a konceptu jednotlivých
setkání a věnovala se zejména následujícím tématům: „landscape and heritage – concepts and ideas“;
„ELC and Faro interconnections and synergies“; „landscape as heritage in mainstream policy“.
Do konference se zapojilo téměř 100 účastníků z 15 evropských zemí. Ke každému ze tří
konferenčních témat zazněly vždy 4 plenární přednášky, jedna hlavní a tři kratší doplňkové. Postupně
tak promluvili: Stephen Daniels (Velká Británie) na téma „The heritage of landscape: Arts
& humanities perspectives“; Aukje de Haan (Belgie) na téma „The immovable heritage master plan
as a new tool for landscape policy“; Claske Vos (Nizozemsko) na téma „Establishing new European
horizons and signposts: Landscape and cultural heritage“; Lionella Scazossi (Itálie) na téma „Rural
landscape as heritage“; Maguelonne Déjeant-Pons (Francie) na téma „ELC and Faro interconnections
and synergies“; John Schofield (Velká Británie) na téma „Forget about heritage: Place, ethics
and the Faro Convention“; Gislaine Devillers (Belgie) na téma „The position of Belgium
and the Walloon Region towards the Faro Convention“; Rob Belemans (Belgie) na téma „Heritage
communities as shareholding (re-)creators of landscape“; Hans Renes (Nizozemsko) na téma
„Landscape, heritage and planning“; Rik Röttger (Belgie) na téma „The provincial landscape
and heritage policy is a three track policy“; Ina Metalidis (Belgie) na téma „Hoge Kempen: Rural –
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industrial transition landscape“; Michael Starrett (Irsko) na téma „Landscape policy and the heritage
in Ireland“.

Druhá konference pak na předcházející navázala diskuzí odborných přístupů ke studiu krajiny
a dědictví a zaměřila se na následující klíčová témata: „theory and techniques“; „collaboration
and inter/transdiciplinarity“; „past, present, future“; „applying results; societal and political impact“.
Do konference se zapojilo více než 70 účastníků ze 14 evropských zemí a z USA. Obdobně jako
v případě předcházející konference zazněly ke každému z klíčových témat 4 plenární přednášky, jedna
hlavní a tři kratší doplňkové. Postupně tak své příspěvky přednesli: Thomas Meier (Německo) na téma
„From theories to techniques and back again. Relating two worlds apart“; Bo Ejstrud (Dánsko)
na téma „Maritime archaeology and landscape research“; Almudena Orejas a Guillermo-Sven Reher
Diaz (Španělsko) na téma „Historic landscapes, research and valorisation, a Spanish perspective“; Bert
Groenewoudt (Nizozemsko) na téma „Burning a myth. On the present-day relevance of historical
land-use practices“; Esther Jansma (Nizozemsko) na téma „The Dark Age of the Lowlands
in an interdisciplinary light: People, landscape and climate in the Netherlands between AD 300-1000“;
Lars Erikstad (Norsko) na téma „Practical use of landscape classification – an interdisciplinary
challenge“; Mariusz Czepczyński (Polsko) na téma „Scientifically (dis)approved! The discursive role
of scientists in heritage valuation“; Veerle Van Eetvelde (Belgie) na téma „Non-invasive landscape
archaeology of the Great War as a baseline for an integrated heritage management“; Conor Newman
(Irsko) na téma „Transdisciplinarity and the Irish landscape: Philosophy and context“; Tracy Metz
(USA) na téma „The Dutch approach, an outsider perspective on the Dutch landscape“; Eric Luiten;
Koos Bosma; Annika Hesselink a Jan Kolen (Nizozemsko) na téma „When are landscape biographies
effective?“; Laurence le Du Blayo (Francie) na téma „A project for regional platform of Photographic
Landscape Observatories“; Amy Strecker (Irsko) na téma „Legislating indigenous landscapes
in the Carribean: Balancing societal and political impact with the impact of society and politics“;
Sarah May (Irsko) na téma „From here to eternity: Landscape, heritage and the deep future“.

Ústředním tématem třetí a zatím poslední konference byl vztah krajiny a jejích uživatelů,
přičemž se diskutovala následující klíčová témata: „landscape and social equity“; „landscape services
and local communities“; „landscape and community development“. Do konference se zapojilo
přibližně 70 účastníků z 11 evropských zemí. Ke každému z klíčových témat konference opět zazněly
4 plenární přednášky, jedna hlavní a tři kratší doplňkové. K uvedeným tématům se tedy postupně
ve svých příspěvcích vyjádřili: Shelley Egoz (Norsko) na téma „Community makes landscape“; Atle
Omland (Norsko) na téma „The phallus paradox: When things can be measured, but their greatest
importance not weighted“; David C. Harvey (Velká Británie) na téma „Dialogues of the past: finding
equity within Runnymede memories“; Mimi Urbanc (Slovinsko) na téma „Landscape and social
equity in Slovenia: A perspective from a country with a brief democratic tradition“; Marie Stenseke
(Švédsko) na téma „Ecosystem services and the logics of landscape“; Claudia Bieling (Německo) na
téma „Landscape as perceived, valued and constructed by people: The case of the Swabian Alb
in Germany“; José González Nóvoa (Španělsko) na téma „Applying the ecosystem services
framework to assess the future of transhumance cultural landscapes in mediterranean Spain“; Sirkka
Liisa Seppala (Finsko) na téma „Cultural heritage as ecosystem services“; Alf Waage (Norsko)
na téma „A sustainable future for the rural communities“; Bjørn Egil Flø (Norsko) na téma
„Us and the others“; Alicia Castillo (Španělsko) na téma „Historic urban landscape and community
development: An approach from cultural heritage management perspective“; Stijn Koole
(Nizozemsko) na téma „Living landscape: Creating a community owned landscape“.

Odborný obsah jednotlivých setkání byl vždy přiměřeně doplněn společenským programem,
včetně exkurzí. Poslední dvě konference v rámci cyklu CHeriScape se budou konat 23. až 25. září
2015 ve španělském Madridu (téma „Facing Global Change through Landscape“), resp. v červnu 2016
v anglickém Newcastlu (téma „Landscape in Imagination and the Virtual Future“).


