NÁVRH NA PROVĚŘENÍ
ZÁLEŽITOSTI BÝVALÝCH OSTRAVSKÝCH MĚSTSKÝCH JATEK
V MAJETKU
Správy podniků a nemovitostí s.r.o., odnož spol. Bauhaus k.s., Janáčkova 22,
Ostrava, Strážní 792/7, Brno – Štýřice, 639 00 a Ústecká 822, Praha, IČO
63478102, 49977059 a 48589209
od spol. Quadrom o.s.

Dobrý den,

jsme občanské sdružení sídlící v Ostravě a mající podporu z řad nejen
ostravských občanů, ale i ostravského magistrátu a památkářů, a mezi naše
„bojkoty“ a zájmy mj. patří dlouhodobý neutěšený stav historické kulturní
památky bývalých ostravských městských jatek sídlících na pomezí ulic
Janáčkova a Porážková v Ostravě. Konkrétně se jedná o největší parcely číslo
1950, 1951 a 1952, jež jsou v majetku Správy podniků a nemovitostí, odnože
spol. Bauhaus k.s., která se zavázala levným prodejem pozemků kolem jatek
v centru Ostravy ve smlouvě budovu zrenovovat a zrevitalizovat s příslibem zisku
ostatních ploch k výstavbě svého hypermarketu, což se také stalo. K renovaci a
údržbě objektu jatek však nedošlo (jestli ano, tak v minimální míře, aby budova
již v tak dost zchátralém stavu nespadla), a proto Vás žádáme, abyste věc
prověřili, jelikož takto cennou architektonickou stavbu na území města Ostravy
stěží naleznete. Jde o odkaz budoucím generacím a také o to, aby Bauhaus svých
slibů dostál.
Je nám líto, že přímo Správa podniků a nemovitostí se sídlem v Brně na naše
výzvy nereagovala (údajně to má na starosti pan Pácal s telefonním číslem na
sekretářku 538725101), předstírala zaneprázdněnost, típala telefony, odmítala
schůzky a tvrdila, že naše materiály přeposlala do Ostravy, přičemž tam tato
firma (Správa podniků a nemovitostí) své kanceláře nemá.

Proto zde upozorňujeme na neregulérní hospodářské chování, nemožnost jednání
a případně soutěže, temné pozadí celé záležitosti atp.
Obracíme se na Vás s poslední nadějí na úspěch, proto uvítáme, když věc
prověříte a zachováte se k ní tak, jako byste byli za záležitost sami zodpovědní a
nezříkali se kompetencí, přestože možná dopis zasíláme nesprávně a své
kompetence k tomu nechováte.
Uvítali bychom, aby cílem jednání bylo jatka zachránit, a to za "5 min. 12", aby
Bauhaus skutečně dostál svých slibů a jejich prioritou nebylo jen rozšiřovat své
trhy a navyšovat prodej, ale aby se také zachoval filantropicky, mecenášsky,
charitativně a konečně také udělal něco pro město a pro lidi. Doposud se chová
jen jako obchodní a komerční megalomanský tygr a o opravdové dění a
porozumění mezi lidmi nemá zájem.
Uvítáme Vaši odpověď opět přes datovou schránku.
Přikládáme naše stanovy, něco o naší činnosti, článek o jatkách a anotaci
víceúčelového kulturního centra, kterými by se Bauhaus mohl při opravách
inspirovat.
Děkujeme za spolupráci a přejeme vše dobré.

Váš tým
Quadrom o.s.

Stanovy občanského sdružení QUADROM
IČO: 266 73 746
DIČ: CZ 266 73 746
Předseda a jednatel společnosti: Matteo Difumato
dle § 19 obč. zákoníku a dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů
registrováno dne 20/8/2004 pod č.j. VS/1-1/58 249/04-R

Článek 1: Název, vymezení sídla a působnosti

1) Název občanského sdružení je Quadrom.
2) Působnost o.s. Quadrom se vztahuje na dosud nezkolaudovanou adresu Moravské
náměstí 5, Ostrava 1, 702 00 (nejedná se o sídlo).
3)

Porubské divadlo, konzorcium (složka o.s. Quadrom), má své sídlo na adrese
Mongolská 40A, Ostrava-Západ, 708 00, a vzniklo jako alternativa sloučením
o.s. Quadrom a
aktivit
fyzických
osob,
čímž
se
další
existence
o.s. Quadrom nevylučuje, naopak rozšiřuje. Toto je zároveň sídlo o.s. Quadrom.

4) O.s. Quadrom je nezisková organizace.
5) Existence o.s. Quadrom se vztahuje na území České republiky po dobu neurčitou.

Článek 2: Poslání a činnost

1)

Hlavním posláním a činností o.s. Quadrom je údržba a správa historického,
památkově chráněného objektu bývalých městských jatek na pomezí ulic Porážková a
Janáčkova v centru Ostravy. Jedná se o parcely 1942, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952
a 1960, na něž se také působnost o.s. Quadrom vztahuje a kde sídlí. V komplexu
budov se po rekonstrukci nachází nezávislé víceúčelové kulturní centrum QUADROM,
které slouží především počinům divadelním, tak i hudebním a výtvarným. Součástí je
divadlo, ateliéry, taneční dílna a díky aktivitám o.s. i zrevitalizovaná plocha 1960/9,
která po spojení ulic Masná a Janáčkova tvoří náměstí, pojmenované jako Moravské.

2)

Druhým, neméně významným polem působnosti je zřízení Akademie moravskoslezských umění (AMSU), sídlící na parcele 2634, na jejímž území vznikla po spojení
ulic 28. října a Zelená ulice Vyskočilova (Ostrava-město). O.s. Quadrom se takto snaží

zajistit kvalitní, vysokoškolsky akreditované vzdělání v uměleckých studiích v rámci
Moravskoslezského kraje s přídružností ke kraji Olomouckému a Malopolskému
(Horní Slezsko, Katovice) a dalším regionům. Jde především o hlubší studium v
oborech teatrologie, věd hudebních a výtvarných, a jejich vzájemnou interakci,
součinnost a kooperativu - také v praktickém uplatnění.
3)

Další aktivitou o. s. je stejnojmenný divadelní spolek, který realizuje ve výše
uvedených prostorách i mimo ně autorské potřeby členů o. s. ve formě divadelních
představení. Specializuje se na používání nových transkulturních přístupů, na stírání
hranic mezi amatérismem a profesionalitou, na současnou dramatiku, autorské
prezentace; vše se snahou o zachování, rozvíjení a nalézání kulturních hodnot v rámci
sjednocené Evropy. Akce se vymezuje na poli alternativy a experimentu.

4)

Doplňkovou službou je veřejný informační server www.quadrom.mysteria.cz, kde se
mohou uživatelé bezplatně informovat o dění v rámci sdružení, jeho průběhu,
hospodaření i výsledcích.

Článek 3: Členství

1)

O.s. Quadrom sdružuje ty právní subjekty a občany České republiky, kteří mají zájem
a možnost plnit stanovené cíle o.s. Quadrom z titulu své činnosti, profese, odbornosti,
zkušenosti či prosté občanské angažovanosti.

2) Žádosti o členství se podávají písemně a adresují se elektronicky na adresu předsedy
občanského sdružení (info@quadrom.mysteria.cz) a jsou schvalovány Radou.
3)

Členové mají právo účastnit se činnosti o.s. Quadrom a být o ní informováni. Členové
jsou povinni jednat v souladu s programem o.s. Quadrom.

4) Žádný člen o.s. Quadrom není povinen platit členské příspěvky.
5) Členství nemusí zaniknout: odstoupením nebo odvoláním dvěma třetinami Rady ze
závažných důvodů nebo úmrtím. Do o.s. můžou jednotliví členové vstupovat a
ovlivňovat chod sdružení tak, že se sami octnou na vlivných místech.

Článek 4: Organizace a řídící orgány

Občanské sdružení Quadrom má k výkonu své funkce dva řídící orgány:

a) Členské shromáždění
b) Radu

Článek 5: Členské shromáždění

1)

Členské shromáždění je vrcholným orgánem o.s. Quadrom. Koná se podle potřeby,
nejméně však jednou za rok v době a místě, které určí Rada.

2) Členské shromáždění svolává předseda o.s. Quadrom.
3) Členské shromáždění především:

a) rozhoduje o otázkách zásadní nebo dlouhodobé činnosti o.s.
b) volí a odvolává členy výkonného orgánu, tj. Rady o.s. Quadrom
c) rozhoduje o zániku sdružení
d) schvaluje změny stanov o.s. Quadrom
e) schvaluje výši členských příspěvků

4) Při hlasování má každý člen o.s. Quadrom jeden hlas. Rozhoduje prostá většina
přítomných členů.

Článek 6: Rada

1) Rada řídí činnost mezi členskými shromážděními občanského sdružení.
2) Rada je minimálně tříčlenná a tvoří ji osoby určené volbou.
3) Volební období je tříleté.
4) Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
5) Zasedání Rady svolává předseda o.s. Quadrom podle potřeby nebo na základě žádostí
alespoň poloviny členů Rady.
6) K činnosti Rady patří především:

a) zpracování programu a činnosti na dané volební období
b) realizace tohoto programu
c) určení doby a místa konání Členského shromáždění
d) navrhování výše odměn
e) odpovědnost za správnost hospodaření členům o.s. Quadrom

f) Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu o.s. Quadrom

Článek 7: Předseda

1) Předseda o.s. Quadrom je statutárním zástupcem sdružení a za svou práci odpovídá
Radě a Členskému shromáždění. Jedná samostatně jménem o.s. Quadrom, přičemž je
vázán rozhodnutím o.s. Quadrom.
2) Je volen a odvoláván Radou. Odpovídá za řízení o.s Quadrom a plnění jeho programu.
3) Řídí činnost o.s. Quadrom a spravuje jeho majetek.
4) V nepřítomnosti ho zastupuje plnou mocí pověřený člen Rady.

Článek 8: Hospodaření a financování

1) Zdroje příjmů o.s. Quadrom jsou dotace, účelově vázané příspěvky jiných právních
subjektů a jiných fyzických osob, granty, dary, členské příspěvky, úroky z finančních
vkladů – prezentace zájmů na internetovém serveru www.quadrom.mysteria.cz.
2) O.s. Quadrom používá veškeré příjmy výhradně k pokrytí nákladů na zajištění
činnosti a realizaci cílů uvedených ve článku 2 těchto stanov.
3) Veškeré finanční prostředky o.s. Quadrom jsou soustředěny na kontu UCB
1002332177/2700, který je veden na jméno předsedy a jednatele společnosti
o.s. Quadrom. Plné dispoziční oprávnění k tomuto účtu má předseda o.s. Ten je také
zodpovědný za placení daní, které se uskuteční vyúčtováním získaných finančních
prostředků (grantů, sponzorských darů, apod.) jednou za rok k příslušnému datu.
4) Quadrom je kompetentní určovat a odvolávat další dva disponenty oprávněné
manipulovat s kontem. Veškeré dispozice s účtem včetně převodních příkazů budou
opatřeny podpisem jedné z oprávněných osob.

Článek 9: Zánik sdružení a závěrečná ustanovení

1) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O
rozpuštění občanského sdružení rozhoduje dvoutřetinová většina členů
o.s. Quadrompřítomných na Členském shromáždění nebo Ministerstvo vnitra České
republiky.
2) Po zrušení o.s. Quadrom provedou pověřené osoby likvidaci majetku, na kterou se
vztahuje § 20 přiměřeně ve smyslu Občanského zákoníku.

3) Z majetku o.s. Quadrom budou v první řadě pokryty
o.s. Quadrom a zbytek připadne členům o.s. Quadrom.

nesplněné

závazky

Stanovy aktualizoval předseda a jednatel
společnosti Quadrom dne 31. srpna 2010.

Téhož data schválilo Členské shromáždění, v jehož čele

Barbora Hanusová
Václav Stach
Eva Skrzypková

Tento dokument slouží také jako doklad, že Matteo Difumato byl zvolen a
je předsedou a jednatelem společnosti o.s. Quadrom na dobu neurčitou.

Co je to QUADROM?
Je to netradiční pojetí divadelního spolku a hlavně atypický projekt divadla, vystavěného
od svého základního kamene, do slova a do písmene. Slovo pochází z italského "qua"
(zde) a řeckého "drom" (dráha). V jevištní technologii se pak jedná o divadlo o
čtvercovém půdorysu se vchodem pro herce i diváky v bodech A, B, C, D s vzestupným
hledištěm po všech čtyřech stranách. Jsou pro něj specifické i scénografické vynálezy
"zalysa" a "zrkahol". Více v

Anotace víceúčelového kulturního
centra QUADROM
Projekt předpokládá výstavbu nezávislého kulturního centra na
pomezí ulic Janáčkova a Porážková ve čtvrti Moravská Ostrava a
Přívoz, tedy v samotném centru Ostravy 1. Objekt je situován v
blízkosti volného prostranství, tvářícího se jako náměstí, řekněme
tedy Moravské náměstí č.p. 5 či Náměstí Ivana Vyskočila
5.Redekonstrukce předpokládá zachování unikátní architektonické
podoby + přístavbu pojatou jako „hypermoderní dekonstrukce“,
tedy fakt, že budova je plně funkční a použitelná, ale tváří se jako
nedostavěná či v přestavbě (prvky jako lešení, trubky, atd.).
Inspirací budiž klasická ostravská cihlová architektura, tedy pokud
jde o původní jateční dům, pro novostavbu inspirací nechť jsou
polyfunkční chátry budící dojem nekompletnosti, zmatenosti a
různorodosti, vše rázudekonstruktivního.
Kromě využití objektu jakožto atypického divadelního prostoru s
nejnovějšími scénografickými objevy a technikou popsanými v
anotaci se dá počítat i se zřízením či částečným
působením Akademie moravsko-slezských umění (AMSU), v
přístavbě pak se sídlem Institutu pro Výzkum Teleportu (IRT Insitute for Research ofTeleport).

O jatkách
Do našeho spolku může bezplatně vstoupit každý, kdo nějakým způsobem
vybočuje z řad a cítí, že by chtěl světu sdělit něco osobitého. Každé sdružení
má však svůj řád; zajímá-li tě to, klikni na

Stanovy občanského sdružení QUADROM
Naše působnost, vymezená v anotaci i ve stanovách, je legálně schválena od
konce srpna roku 2004. Veškerý náš zájem je vymezen v předchozích třech

odkazech, takže zbývá říci jen toto: Zachovejte nám naši přízeň, ať už jako
divadelníci, diváci nebo čtenáři! Děkujeme!
V současné době mimo svůj pilotní projekt správy historické, památkově
chráněné kulturní památky ostravských městských jatek, máme na
programu zejména tyto aktivity:
Akademie moravsko-slezských umění
Porubské divadlo
Divadlo v Šantovce
publikační a literárně vydavatelská činnost

Na projekty můžete přispívat jako fyzické i právnické osoby ve prospěch účtu číslo


Ponevadž jsme nejen subjekt občanský, ale i veřejný, a jde nám o zachování
dobrého jména a česti, také naše financování je záležitostí otevřenou.
Pohyby materiálních složek a zároveň doklad o dění v rámci první sezóny
2004/2005 najdete zde. Vyúčtování za sezónu 2010/2011 otevřete tady.
Naše působnost, vymezená v anotaci i ve stanovách je legálně schválena
Ministerstvem vnitra od konce srpna roku 2004.

Je to všechno zbytečné?
Ostrava má kulturní památku. Nachází se v centru města a s přibývajícím věkem i
kulturní hodnotou stárne a chátrá. Je to budova bývalých městských jatek z období
industriální rakousko-uherské epochy. Ale nezajímá se o ni vlastník, město ani
památkáři. Občanská sdružení Za starou Ostravu a Quadrom silně proti situaci bojkotují,
leč se zdá, že marně.
Bauhaus památku "zakoupil" za směšnou částku s příslibem renovace objektu, aby mohl
na stejně levném pozemku vedle jatek postavit nevzhledný hypermarket. Obchodní
centrum stojí již přes deset let, dřívější továrna na maso však lehá k zemi. Přesto energie
zčernalých cihel typických pro kraj několikanásobně převyšuje antifluidum Bauhausu
(ačkoli hnutí "bauhaus" nastoupilo původně jako architektonický objev 20. a 30.let
20.stol.), který není ani neofunkcionalismem, postmodernou či "bauhausem". Jeho
nálepka tak jen trapně čpí v samotném centru Ostravy a bez ohledu na příjmy tvrdě
podporuje nadnárodní obchodní politiku, na kterou doplácejí křehké věci. Na veškeré

výzvy občanských sdružení Bauhaus nereaguje, a když ano, tvrdí, že v téhle věci jde o
lobby a zájmy jiných privátních skupin.
Lobby jako hobby
Abychom věc uvedli na pravou míru: občanské sdružení je právní subjekt a hájí
veřejnoprávní záležitosti občanů zejména v neziskovém sektoru. Pokud o.s. Za starou
Ostravu chce na celou věc mediálně upozornit, Quadrom nabízí jasnou koncepci
nezávislého kulturního centra. Čeho se Bauhaus bojí? Kde se stala chyba? Proč Bauhaus
chce případnému investorovi prodat areál jatek - aniž by splnil úkol - za několik milionů,
když k němu přišel pouhým lusknutím prstu? Není veškerá iniciativa občanů a jejich
sdružení zbytečná?
§ 286 x 5 000 000 € = ?
Pro zodpovězení na tyto otázky hledejme princip v současné eurolegislativě. "Euro"zákon,
tedy starší český (možná ještě československý) § 286 zakazuje jakékoli nárokování
majetku, který vlastní soukromá osoba či společnost. A to i tehdy, kdy ji majitel
zanedbává a tudíž porušuje všeobecné psané i nepsané vyhlášky o věci veřejné, tedy ničí
jakousi "prezentaci", veřejné blaho. Proto taky veškeré snahy českých squatterů selhaly;
jejich počiny byly vždy brány jako nelegální, přestože se snažili o nápravu celé
záležitosti. Proti tomu např. v Dánsku, konkrétně v Kodani v období šedesátých let
minulého století vznikla nová ostrovní část města Kristiánie, obsazená výhradně
"bezdomovci", kteří přes silné zásahy policistů dokázali objekty starších továren a hal
zachránit a udržuje je jako fenomén alternativní subkultury dodnes. Nepotřebovali k
tomu politiku. A takových případů je nejen po Evropě spousta. Běžná praxe v Německu,
Francii a dokonce i v zemích bývalé Jugoslávie. U nás je tento trend neustále potlačován.
Kdybych já byl Rothschild...
Ale pro příklady nemusíme tak daleko do historie ani za hranice naší vlasti. Pokud jím
ovšem není Slovensko - zde se v nedávné době podařilo zrenovovat polorozpadlé vlakové
nádraží za účelem kulturních akcí všeho druhu. Řeč je o Žilině. U nás úspěšná existence
takového projektu site-specific (tedy počiny v neobvyklých prostorách jako jsou tovární
haly, vojenské kasárny, filmové ateliéry apod.) teprve čeká na uskutečnění. Příkladem
budiž vytrvalý i tvrdohlavý, neústupný sochař David Černý se svou Meet Factory.
Komu Bauhaus jatka prodá? Kdo bude celou kauzu platit? Bude rekonstrukce za pár let
ještě aktuální a možná? Na celkovou opravu je zapotřebí 5 000 000 € (pro srovnání:
renovace Městské knihovny v Ostravě s divadlem Aréna stála 240 000 000 Kč, tedy
zhruba o třetinu více). Jsou dvě řešení - buđ se objeví někdo jako Nathaniel Rothschield
(který projevil zájem o zelenou louku v centru Ostravy zvanou Karolina), nebo se lidé
budou muset na svá jatka složit sami (když nepřispěje město ani památkáři). Ale je
směšná komorní aktivita sdružení oproti nadnárodním konglomerátům vůbec zapotřebí?
Stojí-li za tím hlavolamem kdokoli, je třeba jednat. Rychle. Za chvíli mají u Stodolní
zastavovat příměstské rychlovlaky...

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 pohybovětaneční, 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: info@quadrom.mysteria.cz
Mapu iniciovaného projektu naleznete zde.

