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Charakteristika žadatele, činnost a dosažené výsledky 

 

Občanské sdružení Quadrom má na starosti v současné době několik projektů: za 
1) správa historické budovy bývalých městských jatek v Ostravě, za 2) Akademie 

moravsko-slezských umění, za 3) Porubské divadlo, 4) Divadlo v Šantovce, 5) 
publikatelská a vydavatelská činnost. Klíčové je nyní dovést stadium akademie 
do oficiální části podléhající legislativě a zároveň pro školu vybojovat sídlo.  

 
Quadrom má za sebou již pět inscenací; z toho dvě v pražském studiu Citadela a 

tři v Porubském divadle, a jako svou alternativní scénu nyní volí Klub Atlantik 
v Moravské Ostravě (CKV). Představení byla velice úspěšná a dostali jsme na 
jejich základě i na základě jejich návštěvnosti další nabídky k spolupráci.  

 



Dramatik Matteo Difumato (narozen jako Jiří Zygma r. 1981) se ve svých hrách 

zabývá vyhrocenými vztahy a existenciálními otázkami. Není však přívržencem 
žádného postmoderního směru, je, jak sám říká, „hypermoderní 

dekonstruktivista“ a svou inspiraci našel v dramatice coolness, kterou aplikuje 
na slovanské poměry coby dramatiku „kult“. Své poslední hry, vydané pod 
názvem Senso unico, napsal italsky. 

 
Autor má za sebou více či méně úspěšnou divadelní minulost jako herec i jako 

dramatik. Po studiích na konzervatoři a na DAMU byl ještě na stáži ve sféře 
divadelní antropologie v Římě a poté úzce spolupracoval se Studiem Citadela, 
které se zabývá divadelní terapií. Jedno z jeho dramat „Ostnatý drát“ (Ohne 

Sentiment, bitte) se ve zmíněném studiu dočkalo realizace, kdy autor sám hru 
režíroval (viz přiložené obrázky) a jeho hry jsou zastupovány jak Divadelním 

ústavem, tak agenturou Dilia nebo Aura-Pont. Jedna z jeho her byla přeložena do 
francouzštiny a je zastoupena v Českém centru v Paříži. Knihy jsou mimo to 
samozřejmě rozesety po všech možných reprezentativních i regionálních 

knihovnách po celé republice. Ačkoli sám autor nemá stálé divadelní angažmá 
jako herec a jeho hry se až na spíše nevýznamné iniciativy volontérů nehrají, 

stále je v centru divadelního dění v Ostravě, kde vede Porubské divadlo a je ve 
styku jak s ostravskými konzervatoristy, tak i se studenty jiných středních či 

vysokých škol, DAMU nevyjímaje.  
 
K projektu/inscenaci/divadelní hře „Na hře závislí“: 

 
Hrát tak, abych ztratil svou duši, abych našel způsob, jak objevit pravdu.” Hra 

jako náplň a smysl života. Záměrná manipulace s druhými. Nadčasový automat, 
který řídí osudy postav ve hře, do níž dobrovolně vstoupily. Když však Netofilia 
začíná vítězit nad Autonomií, ze hry už nevede cesta ven, ani ji nelze ukončit. 

Svět ovládnou počítače a všichni zúčastnění jsou donuceni přistoupit na nová 
pravidla hry... To jsou ve zkratce údaje o ději současné divadelní hry a o 

autorovi. 
Stejnojmenná kniha vychází v limitované edici v těchto dnech. 
 

 
Informace o projektu 

 

 
Základní údaje 

           Název projektu:    realizace divadelního představení „Na hře závislí“ 

           Předběžný termín realizace: 9.3.2012 - 10.7.2012   Místo realizace: Klub Atlantik Ostrava 
(CKV) 

         Počet účastníků: členská základna 20, z toho 10 placených tvůrců, 2 dobrovolníci 
        přepokládaný počet oslovených osob – 667 /počet prodaných vstupenek/ 

 
Financování  
 

       Celkový rozpočet: 240 000 Kč 
        

         Výše vstupného:  120 Kč/ks 

 



 
 

 

ANOTACE  PROJEKTU 

 
Rádi bychom zrealizovali divadelní představení „Na hře závislí“, kterýmžto chceme 

představit současnou mladou českou dramatiku, která se inspirovala vlnou postmoderní 

britské dramatické tvorby „coolness“, avšak s ohledem na slovanské reálie a 

problematiku dneška v českých šířkách, a to s ryzím humorem. Inscenací si slibujeme 

vysokou návštěvnost a zájem ze strany současné mládeže i širšího publika.  

Kooperací s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Centrem kultury a 

vzdělávání (zde konkrétně s klubem Atlantik) rádi představíme Ostravě nové tváře, které 

dokážou překvapit svou vysokou profesionalitou a pracovním nasazením.  

O samotné inscenaci se rozepíšeme podrobněji níže. 

 

 

 
 

 

Pro tento projekt je právě klíčové obsadit inscenaci nadějnými a talentovanými 

profesionálními studenty či čerstvými absolventy divadelních škol, které je třeba 

podporovat. Nevyhneme se ani zvučným jménům (jak dokládá z předchozího projektu 

třeba Václav Rašilov z Divadla Na Blízko nebo Michal Moučka z ostravského divadla 

Aréna). 

Jelikož hra byla původně psána i s představou scénografického využití pro pražské 

divadlo Archa, měla by se od toho vyvíjet proporce divadelního uspořádání a atypické 

využití hlediště versus jeviště (do čtverce obklopeného vzestupnými řadami, viz 

http://quadrom.mysteria.cz/quadrom.htm). Tyto parametry splňuje právě Porubské 

divadlo, avšak s inscenací se samozřejmě nebráníme ani hostovat a své požadavky 

přizpůsobit. K této inscenaci bychom například rádi využili prostoru Klubu Atlantik 

v Moravské Ostravě (CKV).   

http://quadrom.mysteria.cz/quadrom.htm


 
 

 
 

Pokud se vrátíme k Porubskému divadlu, rádi bychom zde uvedli inscenace, které 
již spatřily světlo světa a také nadějný (alespoň doufáme) dramaturgický plán na 

příští dvě léta: 
 

 

2011/2012    Vveděnský, Lipavský, Charms: Ten, který vyšel z domu 

  Šikamacu @ spol: Kalhoty pro dva (to nej z japonské klasiky) 

  Jan Kraus: Nahniličko (v podání ostraváků) 

  Matteo Difumato: Volné pole (divadelní road-movie) 

  Marius von Mayenburg: Tvář v ohni 

 

2012/2013 Dario Fo: výběr z textů (Marcolfa) 

  Haruki Murakami: Norské dřevo 

  Jean-Claude Carrière: Terasa 



  Urs Widmer: Top Dogs + Dűrenmatt 

  Pietro Cossa: Nero 

 

Dále budou na pořadu autoři Yasmina Reza, Labina Mitevska a něco ze současné 
řecké a italské dramatiky (hnutí kanibalistů). K tomu se předpokládá tisk 
programů se scénářem a návazná publikace, která vychází v těchto dnech 
v prodeji za 139 Kč, s podporou zviditelnění městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz a Statutárního města Ostrava (logo !!!). Myslitelný je také 
prodej plakátů s grafickým řešením evropsky proslulé výtvarnice původem 

z Ostravy Jarmily Hrubcové. Mimo to se také plánuje provoz divadelního klubu.  

Naše divadlo již bez nároku na odměnu odehrálo představení: 

 

Šimon Petziwahl: McHotel (monodrama kreativce Bořka) 

Kamil Sikora: O kondičním alkoholismu (Jak je to s pitím?) 

Miroslav Horníček: S paní ve spaní (surreálné mystérium) 
 

 
 

Je rovněž možné nechat po dohodě v prostorách divadla zveřejnit 

tématickou výstavu. 

 
Provoz divadelního klubu při Porubském divadle umožňuje setkávání 

aktivních divadelníků a jejich obdivovatelů, návštěvníků divadla, abonentů 
a person z řad odborné kritiky, vlivných činitelů a mecenášů.  

 



Obsahová stránka projektu je - co se týče dramaturgie - postavena tak, 

aby zaujala soudobá stanoviska na současné divadlo a uspokojila nároky 
na dnes vlivnou dramatiku coolness a „kult“ (s podobnými aspekty jako 

cool, se zdůrazněním slovanskosti a se zaměřením na duši, vztahy a 

rozpory v nich). Zdůrazňujeme, že dramatika je sice současná, minimálně 
stará však 20 let – tedy období, po které má šanci zdůraznit své kvality a 

přesah, který je patrný i po „zvětrání“ času.  Lecky se jedná i o 
dramatizace prozaických textů (Ten, který vyšel z domu, Norské dřevo), a 

to těch, které přímo volají po dramatické realizaci.  
 

Sídlo divadla na Mongolské 40, které se již stalo místem realizace 

dohromady tří projektů, je z majetkoprávních důvodů nyní uzavřeno, 
proto aktivně hledáme novou provozovnu, nejlépe v ostravském 

městském obvodě Poruba. 
 

 

Pokud se vrátíme ke Studiu Citadela, mimo již zmíněnou inscenaci bychom rádi 

zmínili také scénické čtení současného italského spisovatele Aldo Nove, ze 
kterého jen krátce citujeme, a jehož beletrii momentálně autor tohoto projektu 

bez nároku na honorář překládá do češtiny: 
 

Pěna do koupele a jiné povídky 

 
ALDO NOVE 

 
Anomálie nebo umění? Autor v r. 1996 šokoval literární 

veřejnost svou participací na sbírce „Kanibalská mládež“. 
Hnutí kanibalistů vstoupilo do literatury a širšího 

uměleckého povědomí stejně razantně jako to, co 
způsobil na začátku minulého století nástup moderny. 

 

 

INSCENACE „Na hře závislí“ 

 
 

Ale nyní již blíže k samotnému projektu, na který sháníme finance.  



Autor se ve svých hrách inspiruje např. Čechovem, Williamsem, Gogolem (přes 

tragické rozměry jde mnohokrát o komické situace), avšak nezapomíná ani na 
českého velikána Karla Čapka nebo Františka Langera.  

Právě v této hře jde o jakousi předtuchu „R.U.R.“, kdy se technika začne 
vymykat kontrole a zaujímá přední místo ve světě informací, vztahů, ale i vlády 
nad světem.  

O čem přesně hra je a jak dopadne, to neprozradíme. Důležité je, že pracuje jak 
s atypickými jevištními prostředky, tak s atypickou a hodně konfrontační 

scénografií a kostýmy. Jelikož ve hře vystupují nadlidské postavy a bohové (jde o 
kybermytologické mystérium, tedy v podstatě o báj či pohádku); chceme 
výrazné kostýmy a výrazné scénické a výtvarné řešení.  

Jako bonus bychom zde chtěli uvést, že scénickou hudbu speciálně pro toto 
představení složí Vladimír Šimůnek, autor úspěšného soundtracku k celosvětově 

úspěšné počítačové a původem české hře Mafia.  
 
 

 
 

 

FORMULACE POSLÁNÍ 

Kvalita 



Ostrava má dosud pět profesionálních stálých divadelních scén. Všechny 

jsou však situovány do jednoho městského obvodu (Moravská Ostrava a 
Přívoz), přestože Ostrava je z leteckého pohledu rozdělena na tři 

aglomerační a urbanistické části, jedním z nichž je Poruba. Tato městská 

část dosud neprovozuje žádnou místní stálou divadelní scénu (Dům 
kultury Poklad je dodavatelem převážně hostujících pražských 

představení), i když Poruba je se svým počtem obyvatel srovnatelná 
s městským centrem.  

Zeměpisný rozsah působnosti 

Jelikož je divadelní text psán původně pro jevištní zázemí pražského 
divadla Archa, rádi bychom toto divadlo s naší inscenací navštívili. 

Nejrůznější závislosti se týkají převážně velkých měst, takže spolupráce 
bude reálná zejména s většími městy, kde je reálná i velká návštěvnost.  

Repertoár 

Zaměřujeme se především na soudobou českou i zahraniční dramatiku, 
kde za vzory považujeme také tituly starší dvaceti let, které již své kvality 

potvrdily. Rovněž jsme již uvedli, že do inscenace a její realizace hodláme 
zapojit zejména mladé ostravské vyškolené divadelní profesionály.  

Vzdělávání 

Výchovný charakter, vliv a efekt bude na všechny věkové a cílové 
skupiny, které mohou přijít do styku s drogami, gamblerstvím a jinými 

závislostmi.  

 

ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

 

Jaká omezení klade prostředí na připravovaný projekt? 

Problémy s donedávna fungujícím sídlem Porubského divadla na 
Mongolské ul. 40 v bývalém areálu Marica v majetkoprávních rozměrech 

se budou muset řešit buď vyhledáním jiného sídla, nebo provozem 
v alternativních prostorech. Nabízí se klub Atlantik z ostravského Centra 

kultury a vzdělávání, avšak jak již z názvu divadla vyplývá, orientuje se 
na porubský obvod, takže by bylo lepší najít náhradní prostory přímo 

v Porubě. V bývalém sídle na Mongolské 40 bylo prostředí ideální již 
z důvodu možnosti aplikovatelnosti idejí občanského sdružení Quadrom, 

jehož poslání je mít hlediště s vzestupnou tendencí po čtyřech stranách 
kolem jeviště, a tudíž klasické uspořádání hlediště x jeviště by mohl být i 

přes možnou nájemní finančně výhodnější spolupráci v náhradních 



prostorech problém. Více o prostoru na níže uvedených stánkách 

Quadromu.  

Jaké jsou požadavky na „úspěch“ v daném odvětví? 

Poměřujeme své výkony a konkurenceschopnost na základě zaplnění 

černé díry v dramaturgii ostravských divadel, která není na rozdíl od 
Ostravy přítomná např. v Praze nebo v Brně. V Ostravě jistá dostupnost 

titulů chybí. Nejblíže je nám dramaturgicky Komorní scéna Aréna a 
Divadlo Petra Bezruče, přesto skladba naší dramaturgie je odlišná a 

zaměřuje se především na mladou generaci, nikoli na konzervativní 

publikum (i ve zmíněných dvou divadlech již proběhlo jisté ustanovení 
konzervativnosti).  

Jak se dané odvětví vyvíjí? 

Zájem o „jinakost“ v ostravském divadelním prostředí je zřejmá: jen 

ostravská konzervatoř vyprodukuje více umělců s maturitním osvědčením, 

než jaká je skutečná kapacita ostravského a blízkého divadelního 
prostředí. Po škole se ocitne bez práce v oboru poměrně velké množství 

studentů, takže možnost další alternativní scény v Ostravě je pro ně 
částečným řešením. O návštěvnost se nebojíme – Poruba je město ve 

městě a umožňuje vlastní život již v tak dost velkém městě a rušném 
prostředí.  

Dodavatelé  

Pokud jde o jednotlivé dodavatele, rádi bychom zde uvedli, že mimo 
multiplikační efekty, které jsou pro vznik inscenace a její následnou 

činnost samozřejmostí, jsou to zejména různé firmy, s kterými 
spolupracujeme při tisku knih, plakátů, programů, vstupenek a při 

plakátování nejrůznějších ploch. Pro vznik inscenace je klíčové, aby byly 
vytištěny texty, aby se zrealizovalo scénické řešení a kostýmy, aby herci 

měli pitný i jídelní režim (čtené zkoušky probíhají zatím v kavárnách). Při 
vytváření kostýmů navštěvujeme různé second handy, kde se z levných 

současných oděvů dají sešít kostýmy nové. Uvádíme zde, že město 
Ostrava a jeho logo chceme zdůraznit a podpořit natolik, nakolik nám to 

finanční podpora umožní. Ofsety, digitální obrazovky při informačních 
centrech, plakáty, paravany, skleněné vitríny.. 

Konkurence 

Jak jsem již uvedl, nejblíže se našim aktivitám přibližuje produkce 
Komorní scény Aréna a Divadla Petra Bezruče. Ze současné dramatické 

tvorby (i té české) však řada titulů nedosáhne v rámci politických norem 
na realizaci v ostravském divadelním prostředí, přičemž v Praze či Brně se 

jedná dramaturgicky kolikrát o tvorbu stěžejní, mající význam novátorství 

a inovací. V Porubě, kterou jsme označili jako jednu ze tří městských 



ostravských zón, mimo Dům kultury Poklad, kam dojíždějí zejména 

komerční šňůrová představení z Prahy, žádná valná konkurence není, 
takže nezaplněnost trhu v tomto odvětví je velkou výhodou. Nebráníme se 

ani spolupráci a osvětě v porubských obchodních centrech, jako jsou 

různé happeningy, upozorňovací akce a další performance.  

Zákazníci 

Publikum 
 

Ačkoli v úvodu ke hře autor píše, že v žádném případě nechce touto hrou 

vyplňovat mezery v socioterapiích a v léčbě nejrůznějších závislostí, hra je 
právě vhodná pro mládež a dospívající, na které bychom chtěli toto 

představení zaměřit a jež by měli tvořit hlavní cílovou skupinu. Hereckou 
spolupráci pak, jak jsme již uvedli, navážeme s profesionálními herci či 

čerstvými absolventy divadelních škol. Nebráníme se ani komunikaci 
s jednotlivými detenčními centry či psychiatrickými ambulancemi nebo 

ústavy. Charakteristické je, jak je uvedeno v názvu divadla, oslovovat 
zejména ostravskou Porubu. Městská část Poruba má spoustu základních i 

středních škol i řadu erudovaných potenciálních návštěvníků divadla. 
Připomeňme také Vysokou školu báňskou, která má sídlo právě v Porubě. 

Forma divadelního textu i inscenace s propojením nejnovějších jevištních a 
jevištně-technologických přístupů je stravitelná jak pro většinu mladého 

publika, tak pro starší konzervativní návštěvníky. Cílová skupina by se 
dala navíc rozšířit různým hostováním v rámci Moravskoslezského kraje a 

účastí na festivalech po celé republice. Forma divadelního textu i 

inscenace s propojením nejnovějších jevištních a jevištně-technologických 
přístupů je stravitelná jak pro většinu mladého publika, tak pro starší 

konzervativní návštěvníky. Na takovéto diváky by měla být zaměřena i 
reklamní a propagační kampaň.  

 

Makroekonomické faktory  

Politická podpora na Ostravsku pro vznik nového divadla mimo městské 

centrum není bohužel příznivá. Vychází z faktoru, že pět současných 
divadel je pro Ostravu až příliš a že návštěvnost jednotlivých stánků není 

úplně naplněna. Přitom ve stejně velkém srovnatelném Brně je divadel 
více – souvisí to snad s tím, že Brno je kosmopolitnější město než Ostrava 

a že vzhledem k své industriální povaze nemá Ostrava pro kulturu 
podporu? Týká se to bohužel jak politického vedení města, tak přímo 

porubské radnice, jelikož podporuje pouze projekty pro děti a mládež. To 
by zase ale neměl být až takový problém, poněvadž své aktivity cílíme 

právě pro sortu teenage. Projekt je ve fázi žádostí o nejrůznější granty, 
takže nemůžeme s jistotou tvrdit ano či ne, zda divadlo bude v budoucnu 

podpořeno či nikoli. Doposud jsme všechny své aktivity vyvíjeli bez nároku 
na honorář.  



Ekonomické faktory jsou v době po finanční krizi také značně nepříznivé, 

ale je zajímavé, že největší nadace v kraji OKD stále rozděluje velké 
množství finančních prostředků zejména pro Ostravu a její široké okolí 

právě na podporu kulturních projektů. Financovatelné musí být divadlo 

v takovém smyslu, aby tvůrčím osobnostem poskytlo dostatečné zázemí a 
také odpovídající profesní a finanční ohodnocení. Proto se nebráníme 

spolupráci s jinými firmami a své zázemí jsme schopni uhájit i ze 
sponzorských darů.  

Sociální, technické, demografické a jiné kulturní faktory vycházejí ze 

skutečností, které jsme již popsali zejm. v cílové skupině a v požadavcích 
na divadelní prostor.  

VNITŘNÍ ANALÝZA 

Konkurenční výhoda 

Jak jsme již vypsali v předchozích odstavcích, konkurenceschopný produkt 

naše divadlo určitě je. Předpokládáme zaplnit mezery v dramaturgii i 
v prostředí, které jsou pro Ostravu značně atypické.  

Výkonnost pracovní skupiny 

Studenti ostravské konzervatoře jsou plní dojmů a chtějí své postoje ke 

světě náležitě vyjádřit. Mladá krev a specifické názory nutí tuto mladou 

skupinu umělců tvořit tak, aby se na jejich tvorbu nezapomnělo. Chtějí 
práci brát jako zábavu, aniž by to hodnotu jejich tvorby diskreditovalo – 

právě naopak. Pokud se práce stává hrou, výsledky jsou vždy příznivější, 
než když se do divadla chodí jako do továrny, což je bohužel případ i dvou 

uvedených konkurenčních divadel. Máme v intenci podřídit pracovní 
nároky tomu, jak to vyžadují výsledky inscenace a následné návštěvy 

kritiků, ale ne na úkor toho, aby se zaangažovaní nudili nebo se ocitali 
v nejistotě.. 

STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ REALIZACE 

Produkce 

Zatím jsme se bohužel ze strany radnice i ze strany jednotlivých 
městských obvodů setkali se spíše negativními reakcemi, pokud jde o 

financování. Statutární město Ostrava má své žádosti o granty natolik 
komplikované (jedná se o splnění spousty nepochopitelných formálních 

požadavků), že je takřka nemožné vstoupit na pole stávajících 

konkurenčních divadelních stánků tak, aby divadlo bylo plnohodnotným 
produktem, schopným si na sebe vydělat. Bohužel ani žádosti o 

sponzorské dary z řad jednotlivých městských obvodů nebyly úspěšné. 
Projekt je ve fázi podávání dalších grantů, kteréžto snad již budou 

příznivé.  



Přitom kupříkladu provoz internetového serveru 

www.quadrom.mysteria.cz či kontakty na sociální síti facebook a 
spřátelených skupinách tamtéž svědčí o nadšení a aktivní podpoře ze 

strany ochotnických i profesionálních divadelníků. Pokud by se podařilo 

obnovit provoz na ul. Mongolská, vybavení, zařízení a technické zázemí je 
naprosto ideální (provoz dvou výčepů, světla, zvučící pult, praktikábly, 

ring, židle…). Setkali jsme se i s příznivou reakcí ze strany technického 
personálu, který zajišťoval lehký průběh akce, pokud jde o sestavení 

scény nebo provoz zvučícího či světelného zařízení.  

Propagace /zviditelnění 

Mimo reprezentativní prosklené a osvětlené vitríny v centru města se 

nacházejí i v městském obvodě Poruba ideální plochy pro zviditelnění 
projektu. Jedná se mnohdy o opuštěná místa, kde zřejmě kdysi byly 

oficiální plakátovací plochy, avšak výspa času jim dala za své. Jde o 
revitalizaci takových prostor a také upozornění na projekt v přilehlých 

porubských obchodních centrech.  

Jako nejlepší kampaň na zviditelnění se nám tedy jeví tato (je finančně 
náročnější, ale pro dozvědění se o nové záležitosti nejefektivnější). 

V kombinaci s direct mailingem, inzercí v tisku a podporou v místě bydliště 

pomocí vhozu do schránek s propagačními materiály je takřka nemožné, 
aby si divadlo nenašlo své diváky.  

V další kombinaci s happeningy a performancemi v hypermarketech, 

zvoucími do divadla, máme každý druhý večer jisté plné hlediště.  

Jelikož se jedná o divadlo ryze alternativní, příliš o pozornost médií 

nestojíme. Nebráníme se však spolupráci ani s ostravskou televizí, ani 
s ostravskými rádii (Český rozhlas Ostrava). Uvítali bychom např. ukázky 

záznamu některého z představení.  

Více už zde o projektu nepředstavíme, abychom si také ušetřili vlastní 
překvapení a uchránili svá tajemství a know-how, důležité je ale uvést, že 

se svými snahami míříme k rozšíření repertoárové scény a divadla na 
ostravsku, neboť stálých scén v Ostravě je pouze pět (s oproti 

srovnatelným Brnem se jedná skutečně o negativní vizitku).  
 

 
 

 

http://www.quadrom.mysteria.cz/


 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

ROZPOČET  PROJEKTU   

  

 
  

  Název projektu: Na hře závislí   

  Termín konání projektu:  9.3. 2012 - 10.7. 2012   

  

  

  

 
2 012 



  A.  NÁKLADY NA PROJEKT   

    

1. Provozní náklady celkem /zaměstnanci jsou myšleni pouze 
tvůrci!/ 126 000 

    z toho:  mzdy zaměstnanců vč. pojištění 80 000 

                nájem kancelářských prostor 0 

                kancelářské potřeby 4 000 

                spoje (poštovné, telefony, faxy apod.) 5 000 

                cestovné zaměstnanců  15 000 

                ostatní náklady (specifikujte): scénografie, kostýmy 23 000 

    

    

2. Nájmy související s realizací projektu celkem: 50 000 

   z toho: prostory 40 000 

              technika 10 000 

    

3. Honoráře (včetně daňových odvodů) celkem /mohou být 
uvedeny v ostatních nákladech/ 80 000 

    z toho: produkce 10 000 

               umělci 65 000 

               technici 5 000 

    

    

4. Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody  
    o činnosti), včetně daňových odvodů (specifikujte): daň 
z příjmu, rezerva na provoz 25 000 

    

    

5. Cestovné účinkujících souborů, hostů a produkce celkem 15 000 

    z toho: ubytování 7 000 

               diety 2 000 

               jízdné 6 000 

       

    

6. Náklady na propagaci celkem 15 000 

    z toho: tištěná propagace (plakáty, letáky ap.) 10 000 

               placená inzerce - specifikujte (internet, rozhlas) 5 000 

    

7. Autorské poplatky 20 000 

    

    

8. Ostatní náklady související s projektem 23 000 

     (specifikujte): scénografie, kostýmy   

    

    

B. CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT 240 000 

  

  C. PŘÍJMY Z PROJEKTU 80 000 

1. vstupné celkem   



    (průměrná cena 1 vstupenky:    120 Kč)   

    (počet představení:      13)   

    (počet prodaných vstupenek celkem:   667 )   

2. jiné příjmy z projektu (specifikujte)    

    

    

D. DALŠÍ ZDROJE KRYTÍ PROJEKTU 80 000 

1.  vlastní finanční vklad žadatele  10 000 

2.  sponzoři celkem 50 000 

     z toho - smlouva o reklamě   

3.  dary 20 000 

4.  jiné ústřední orgány (ministerstva - bez  MK!)   

5.  orgány samosprávy (město, měst.část, kraj)   

6.  ostatní zdroje krytí (specifikujte)   

7.  zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)   

E. PŘÍJMY CELKEM (C+D) 160 000 

  F. ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A NÁKLADY (E-B) -160 000 

    

G. POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE      60 000 

 

 

 
 

Anotace nezávislého kulturního centra QUADROM 

  

Inspirace  

Po vzoru pražského klubu ROXY (NoD), Akropolis a zejména Meet Factory Davida Černého 

(sídlo TNF) i inspirací brněnské Skleněné louky by tak vznikla „Mekka“, vytoužené místo 

setkávání mladých lidí ze všech sociálních vrstev, navštěvujících v současné době Ostravu z 

rozmanitých důvodů.. 

Prostor by byl určen pro kultivaci potřeb nové generace, jíž je existence klasických 

kamenných stánků vzdálená. Kdybychom totiž prošli všechna ostravská divadla, zjistili 

bychom, že i ty scény, které se klasickým přístupům vyhýbají (Komorní scéna Aréna, 

Divadelní společnost Petra Bezruče), jsou buď nedostupné co se týče počtu sedadel anebo 

fungují na bázi získaných interpretačních, repertoárových či abonentních jistot. Dosáhlo by se 

tak zároveň zušlechtění espritu „neocentra“, které tepe životem, ne vždy však vkusem, 

bezpečím a „ctnostmi“. 

Místo 



Stěžejní epicentrum tvoří cihlová budova vysloužilých jatek na pomezí ulic Porážková a 

Janáčkova, typická svým industriálním rázem pro Ostravu a její okolí. Tato chátrající a přitom 

architektonicky velice kvalitní stavba (památkově chráněná budova) volá o zachování 

(rekonstrukci) inspirací měřítek, prosakujících tento kraj – s pomocí puristických úprav. 

Zapojením nezávislého mladého architekta sledujícího nejnovější směry 

jakohypermoderní dekonstrukce by se mohlo dosáhnout obnovení tradic kvalitní architektury, 

význačné hlavně v meziválečném období. 

„Projekt“  

Z pohledu starší generace se v podstatě jedná o projekt experimentální, protože nebude 

zahrnovat pokusy o realizaci děl klasických (jediným úkolem bude, aby se právě neznámé 

stalo všeobecně vžitým /ve smyslu tradičním, nikoli komerčním/) – dával by prostor spíše 

umělcům méně proslulým, dějinami zatím neosvědčeným, mezi nejmladšími však už dnes 

uznávaným. Nebránilo by se nejrůznějšímu integrování jak mezi uměleckými obory, tak i 

druhy a přístupy v konkrétních oborech, čímž by se nezávislost stvrzovala nebo naopak 

popírala. 

Současná taneční scéna, elektronická hudba, graffiti, audiovizuální přístup ve spojení s 

digitální kamerou, živými projekcemi a filmem, performance site-specific, divadlo pohybově-

taneční, to vše by tam bylo „reprezentativně“ zastoupeno za celou zónu Stodolní, prosycenou 

převážně pouze sekanými zvuky a existencí nejrůznějších produkcí spíše pochybného rázu. 

Snažili bychom se při tom vyhnout zjednodušujícím verzím výpovědi. 

Hudba + výtvarné umění / architektura 

Hudebníci by v jednom ze sektorů měli prostor pro skladbu, interpretaci i veřejné 

performance. Bylo by dobré, aby měli přístup k mixážním půltům a počítačům s klávesami 

(nejnovější hudební nástroje jsou v podstatě notebooky s hudebními programy, které jakoby 

nahrazovaly dřívější flašinety). Fúzí různých stylů (transkulturální produkce) a zodpovědným 

přístupem se pokud možno postarají o vymanění se z vlivu komerce, zároveň se pokusí o 

zachování nastolených, nově vzniklých tradic a umožní tak zrod dosud nepoznaných tendencí. 

Prostor by to svým pojetím „nevyumělkovanosti“ potvrzoval. Sociálně výřečný interiér, nikoli 

bohatý, zato však plně vypovídající o vkusu a postojích současné vlny zaručí tichou a 

soustředěnou práci v kterémkoli oboru, současně však bude podněcovat ke koherenci všech 

složek (zatímco stavebně by byly jednotlivé oddíly rozděleny pomocí zvukově odstíněných 

sektorů, celkový výsledek by podtrhoval výpověď společnou, nikoli ovšem konečnou). 

Novodobí hudebníci by tedy komponovali elektroniku, divadelníci by zakoušeli rozmanitost 

svých možností v neověřeném repertoáru, vycházejícímu z principů třetího divadla a 

výtvarníci „na skateboardech“ by se věnovali svým graffiti-obrazům /post-pop-art, 

poststrukturalismus, dekonstrukce, hypermoderna/. Architektura má co do stylu blízko k 

zmíněnému puristickému minimalismu, zvýrazňujícímu úlohu červených cihel, výtvarné 

ladění interiéru má co dočinění s přítomností snové reality – magickým realismem, 

iluzionismem a abstraktním expresionismem /New new painters/. 

Institut pro Výzkum Teleportu (IRT) 



Pokud jde o přístavbu situovanou k ulici Porážkové pro IRT, zde by se skutečně jednalo o 

čistý dekonstruktivismus (uveďme např. Centre Pompidou v Paříží nebo právě vznikající 

Muzeum antického umění v Aténách), patrný v jakési „nedostavěnosti“, tedyže vnější plášť 

stavby se tváří jako nedohotovený, případně nevyužitelný, plný trubek, různých schodů a 

spojovacích tubusů, přičemž je plně funkční, ne-li polyfunkční. A tady už jsme inspirováni 

hypermodernou. Stavba jakoby nebyla dokončena, její provoz je však plně zaneprázdněn. 

Vyjma usazení vědeckého týmu pro přenos nejen dat, matérií, ale i lidských bytostí, by se 

dalo počítat i s umístěním vysokoškolského týmu, poněvadž vysoká škola umělecká Ostravě 

stále chybí, a to region jakožto aglomerace počítá s 1,5 milióny obyvatel, o zahraničních 

návštěvnících nemluvě. 

Divadlo /QUADROM/ 

Avšak nejdůležitější částí celého komplexu je jevištní prostor. Ten by měl vycházet z 

římských zábavných parků, jakými byli Hipodrom nebo Aquadrom. Qua znamená italsky zde, 

quadro je čtverec nebo obraz čtvercového rázu, drom je řecky dráha. K divadelní části, která 

je tedy pro celou budovu stěžejní (skutečně jen divadlo spojuje všechna umění dohromady) 

třeba dodat, že by měla být založena na nenáročnosti a nevyhraněnosti v souvislostech a popře 

též klasický divadelní vztah jeviště x hlediště. Jednalo by se o výrobní prostor – „masnu“ o 

čtyřech stěnách s půdorysem čtverce. Pódium tvoří základna menšího čtverce, obehnaná 

vzestupným pojízdným hledištěm o čtyřech dílech se židlemi nejrůznějších tvarů a velikostí, 

se vstupy pro herce i diváky ve vrcholech A, B, C, D. Prostor je možno během představení 

nadále upravovat formou posunování jednotlivých dílců hlediště do středu čtverce či 

spouštěním, vysunováním a popotahováním průsvitných i neprůhledných závěsů, 

zachycených v garnýžích v důmyslném labyrintickém systému na stropech (ZALYSA). Stěny 

a podlahy bez jakéhokoli zvýšeného prostoru by ani nebyly nijak ozdobeny - charakteristická 

je strohost, dokonce špinavost /byť předstíraná/. Pod dřevěnou podlahou by se však skrývalo 

druhé alternativní jeviště z nerozbitného zrcadla, které by se dalo napouštět vodou a které by 

umožňovalo ze stropu projekce hologramu či laseru (ZRKAHOL). Skvělou součástí by byl 

café-club-bar s letní zahrádkou, kam by se uchylovali umělci i jejich obdivovatelé. 

Budova je dost velká na to, aby vyhověla všem těmto požadavkům, aby každý z oborů našel 

dost místa. Herci-tanečníci by měli mít i svou zkušebnu, popř. šatnu a malý sklad na kostýmy 

a techniku, které se však, jak už bylo zmíněno, budeme snažit vyhnout. Zbytečné 

nahromaďování vede k ustrnulosti a kostnatělosti.   

Okolí (budiž zasvěceno)  

K budově přiléhá v Janáčkově ulici dosti velká plocha, připomínající náměstí, kde by se dal 

udělat park s lavičkami a instalovat socha. V této souvislosti bych rád připomenul (ještě 

naštěstí žijící) legendu českého divadla, která je společně s dalšími zvučnými jmény spjata s 

uměleckou tvorbou let šedesátých, praktika i teoretika autorského divadla čili nedivadla, 

iniciátora dialogického jednáni - Ivana Vyskočila, spoluzakladatele dodnes legendárního 

Divadla Na zábradlí. Tato persona si jistě zaslouží „vyšší“ poctu v podobě busty, ale…co by 

se vymykalo běžným instalacím soch? Kdesi na ploše mezi stromy by se nacházela cedulka s 

jeho jménem a údaji, tělo z litiny by však bylo zavěšeno na jedné z větví těch stromů nebo na 

jednom z domů (držel by se rukama). Návštěvník by sochu vyloženě hledal – tím by vznikl 

odkaz na Vyskočilovu nadčasovost, inteligenci, hravost i rafinovanost (prostě Vyskočil).   



Performeři 

Co se týče ostravského fundusu, nárok na prostor a částečné fungování v něm by si jistě 

zasloužilo Bílé divadlo se svými provokativními inscenacemi, divadlo V3, spjaté s 

nezaměnitelnou tvorbou Tomáše Vůjtka (autor her a učitel dějepisu a češtiny), dále 

experimentální pokusy tanečně-herecké Lenky Dřímalové, a jistojistě by prostor ke zkoušení 

využili i studenti herectví z místní konzervatoře, kteří přes existenci poměrně nedávno 

postavené budovy stále nemají odpovídající prostor na hraní (škola je naproti) vzhledem k 

tomu, že úžasný a nákladný Janáčkův sál byl koncipován zejména pro hudební produkci, tudíž 

je těžké instalovat kulisy, není možné se v zákulisí chovat „bezpředmětně„, jak by si herci 

zasloužili a potřebovali. Elektronická hudební scéna není zatím příliš zastoupena kvalitní 

produkcí, není ani soběstačná, za zmínku však určitě stojí hudební duo Dvoika.Troika (MP4) 

a inspirací v tomto budiž hudební klub FABRIC. Rozhodně by o tuto alternativu projevili 

zájem i studenti klasických nástrojů (vzorem v těchto přístupech je škola TWM v Praze na 

Smíchově, prozatím jediná tohoto druhu v České republice), kteří by zvolna přešli na 

elektroniku. Výtvarníků je v Ostravě dost a jsem přesvědčen, že by se našli tací, kteří by v 

jatkách chtěli nejen působit, ale kteří by se již při samotném vzniku podíleli na 

architektonickém vzezření budovy (po dohodě s autorem projektu by mohli navrhnout např. 

interiér, a to na svébytné umělecké úrovni). Zmíněný David Černý, autor zřejmě už nastálo 

instalovaných miminek na žižkovské věži, Štěpánka Šimlová a její audiovizuální kreace a 

hlavně spousta nezaštítěných sprayerů by zde jistě našli místo. Samotné realizace by se mohlo 

dosáhnout „organizovaným squaterstvím“ – zodpovědní lidé, mající na tomto projektu zájem, 

by poctivou prací zabránili pádu cihlového skvostu. Dle informací Magistrátu města Ostravy 

je k uskutečnění třeba 5 000 000 €. 

Výsledek nemusí být nutně výjimečný – rozhodující je, aby se nenásilnou formou vytvořilo 

nějaké síto, jímž by prošli ti lepší a tvořivější (architektonického projektu by se mohl chopit 

Vlado Milunič, autor Tančícího domu) - aby se z jatek nestalo feťácké doupě; zároveň aby 

však nastal fakt, že bude centrum takovým lidem sloužit a pomáhat (aby i oni našli tvořivé 

útočiště). 

Integrace 

Jednou z možností, jak dosáhnout takového působení, by jistě nebylo od věci zkontaktovat se 

s univerzitou, která sice nemá valnou tradici, ale právě touto pomocí by si mohla svou pověst 

vylepšit. Nadějí je vznik nových institutů při univerzitě, které jsou zaměřeny na umění. 

Možná je spolupráce i s jinými uměleckými školami, které by se nebály udělat nábor na 

kurzy, které ještě v Ostravě nejsou a které by si díky zájmu podporu jistě zasloužily, a 

následně povýšit některé z aktivit do stavu školského, případně vysokoškolského (a tedy i 

návratného). Jedině tak vznikne např. ještě progresivnější hudba než elektronická. Třeba bude 

hudba mnohem modernější a i její záznam či produkce se bude za pár let lišit - a to jen díky 

vzniku nových škol. Chce to tedy vnímat novoty jako přínos a možnost vtisknout věcem 

nečekaný rozměr, v nepoznaném zpoznat již poznané, déja mis. 

Jak by mohla vypadat Ostrava za takových… 30 let?  

Obě z dálnic, protínajících Ostravu, jsou už dostavěné. Centrum Ostravy se 

rozšířilo na plochu od zasanované Karoliny (stojí zde nové byty a kanceláře) až po Polský 

dům (zóna Stodolní byla povýšena na pěší a veškerá kdysi chátrající zástavba je opravena a 



nadále udržována). Vedle Bauhausu se z bývalých jatek postavilo divadlo - nezávislé kulturní 

centrum, definující epochu nového tisíciletí, spojující aktuální přístupy ve vnímání úlohy 

člověka a divadla v chaosu, který je obklopuje. Vedle jatek vzniklo zvláštní náměstí s 

podivnou „neviditelnou sochou“, které se stává pro návštěvníky nového centra vítaným 

oddechovým útočištěm. Od Karoliny dokonce jezdí nová linka tramvaje přes železniční koleje 

u Frýdlantských mostů, zastavuje u Stodolní, u Institutu pro Výzkum Teleportu a pokračuje až 

k hudebnímu klubu Fabric, kde má v Plynárenské možnost dalšího spojení až do Hlučína. K 

Institutu pro Výzkum Teleportu byla přistavena zvláštní buňka, která jako první na světě 

teleportuje lidské bytosti během několika vteřin do různých částí světa. K ostravské 

aglomeraci se mezitím připojila řada obcí i měst, proto se dopravní systém doplnil o dráhu s 

rychle jedoucími vlaky, plnou nadjezdů a mostů (podobně jako S-Bahn v Berlíně). Vítkovický 

hutní komplex se stal turistickou atrakcí, multifunkční městskou dominantou. Běžně jsou 

pořádány happeningy a performance v shopping parcích a probíhají též průvody na počest 

divadelního krále – výstup na haldy. 

Autorem projektu je BcA Matteo Difumato jakožto aktivita předsedy občanského sdružení 

QUADROM se sídlem Moravské náměstí 5,  Ostrava 1, 702 00. 

Elektronický obchod a veškeré podklady k tomuto projektu, e-literatura a i-hudba 

na http://www.quadrom.mysteria.cz, tel.: 00420 732 193 750, e-mail: difumato@yahoo.it 

Mapu iniciovaného projektu naleznete zde. 
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