Quadrom z. s.
provoz uměleckého života v kulturním stánku Stará Aréna
v roce 2015 (Projekt 3+), umělecký obor - a)

Cíl, zdůvodnění a předpokládaný přínos
Quadrom (původně jako občanské sdružení, po Novém roce nově jako zapsaný spolek) má
za sebou již šest inscenací; z toho dvě v pražském studiu Citadela a tři v Porubském divadle,
a jako svou alternativní scénu nyní volí Starou Arénu v Ostravě, známější dříve jako Divadlo
Hudby. Představení byla velice úspěšná a dostali jsme na jejich základě i na základě jejich
návštěvnosti další nabídky k spolupráci. S přestěhováním Komorní scény Aréna do nových
prostor v Městské knihovně se však umělecký život v Aréně zastavil jen nakrátko; dodnes
je středobodem setkání především mladých umělců, a zejména těch, kterým se nepodařilo
na malé ostravské scéně zakořenit a kteří jsou bez stálého angažmá. Můžeme se tak zde
potkat s řadou nekonvenčních projektů v autorství studentů ostravské konzervatoře, kteří
vystupují jak proti zkostnatělým formám umění, tak proti jejich zaběhaným zvyklostem.
Stará Aréna si tak může říkat ve všech směrech, že je scénou nezávislou a nepodléhající
obecně vžitým kritériím (viz nedávná inscenace "Umění v konzervě" nebo realizace
divadelního představení "Na hře závislí" - premiéra 16. 11. 2012, kde jejím přispěvatelem
bylo Statutární město Ostrava). Rádi bychom tak s městem navázali bližší, dlouhodobější,
ale nejen finanční spolupráci, která by mladým absolventům divadelních škol umožnila
alespoň částečně stálejší a jistější působení na divadelních prknech, pro obě strany dále s
vidinou byť malé symbolické odměny v podobě neutuchající návštěvnosti a rozmanitosti
přidruženého kulturního života, stejně jako v nenahraditelném podílu na zážitcích z
neopakovatelné atmosféry při představeních. Pro realizaci náročnějších a osobitějších
projektů je však právě klíčová subvence a aktivní podpora ze strany města či jiných donorů.
Stejně jako multižánrové centrum současného umění Cooltour je totiž Stará Aréna (dále jen
S. A.) něčím, co tepe, žije a co potřebuje eminentní zájem. O bohatý doprovodný umělecký
život zde není nouze a velkým plusem je i to, že kavárna, která je součástí, sdružuje
umělecké zájmy a zájem o dění v S. A. v rámci celého Ostravska (viz např. početná komunita
obce na sociální síti facebook a neustálé přispívání této komunity). Provoz divadelní
kavárny při S. A. tak umožňuje setkávání aktivních divadelníků a jejich obdivovatelů,
návštěvníků divadla, abonentů a person z řad odborné kritiky, vlivných činitelů a
mecenášů.
Počítáme tedy s tím, že při bližším navázáním spolupráce s městem budeme moci v r. 2015
realizovat náročnější umělecké/divadelní projekty, které co do dramaturgie a zpracování
nebudou mít v Ostravě konkurenci. O to by se měly vedle zavedených schémat postarat
zejména tři klíčové inscenace, o kterých se rozepíšeme níže.

Obsah a podrobný popis projektu

Vznik původních inscenací (Projekt 3)
Vznik seriózních inscenací na jevišti Staré Arény. Existuje řada kvalitních divadelních textů,
které bohužel v Ostravě nebyly dosud realizovány. Rádi bychom na r. 2015 vybrali tři a
zinscenovali je s profesionálním či poloprofesionálním tvůrčím týmem.
Reálně potřebujeme peníze na:
- výpravu
- autorské poplatky
- honorář režiséra (v dotaci nežádáme, vybere se zpětně ze vstupného či z darů)
- cestovné
1) Urs Widmer – Top Dogs
Toto dílko z pera švýcarského dramatika je v celosvětovém kontextu velmi uznávané, avšak
dočkalo se u nás inscenace jen v Praze. Widmer dokonce pracoval na nedokončeném textu
Friedricha Dürrenmatta (kterého s oblibou uvádí NDM). Tento text je jakousi otevřenou
kritikou top manažerů a kancelářského prostředí vůbec; pomocí prolínajících se monologů
a jednotlivých beznadějných výstupů a vstupů je svědectvím o prázdnotě, kterou s sebou
nesou jinak nenaplnění obchodní zástupci či vedoucí firem. Neradi bychom však někoho
urazili, a proto se budeme snažit dát do inscenace více významů a režijních záměrů.

Zpřístupněním této inscenace bychom rádi vyzvali významné městské firmy, aby se
aktivněji podílely na divadelním dění v Ostravě.

2) Jan Kraus – Nahniličko
Než se stala tato kulturní osobnost všeobecně mediálně známou a uznávanou, stvořila
komedii, která se v Divadle Na Zábradlí v Praze hrála snad 10 let. Skutečně, humor je
bryskní, ostrý a nevybíravý. Jsme zvědaví, jak se s textem zkonfrontuje mladší tým
realizátorů (tedy už jiná generace) a jak jej přijmou v Ostravě. Hra je chytlavou kritikou a
svědectvím o nedávné historii občanů v této zemi v přechodu od dob socialismu k raným
kapitalistickým zítřkům. A to formou nejsyrovějšího humoru, jaký si vůbec dokážeme
představit.

3) Matteo Difumato – Volné pole
Kritika soudobého peněžního systému a problému konzumní společnosti, ukájející se jen
v nakupování a sexuálních radovánkách. Tento text byl na veřejnosti několikrát čten, ale
divadelní realizace se ještě nedočkal. Je srovnáván s dokumentárním filmem "Český sen"
nebo s textem „Hypermarket“ úspěšného slovenského autora Viliama Klimáčka. Hra je
přeložená i do francouzštiny a zastoupená v Českém centru v Paříži (viz
http://quadrom.mysteria.cz/champlibre.htm).

Obsah:
– scénář na pomezí divadla a filmu; příběh supermarketů, aut, dálnic, benzínek a parkovišť
a samozřejmě lidí, kteří se ve zmíněných lokalitách pohybují. Petr s Irenou vedou nešťastné
manželství – přestože jsou spolu už několik let, stále se jim nedaří zplodit potomka. Každý z
nich to řeší po svém – Irena se snaží najít si milence, který by jí dítě zplodil, a Petr zase
obtěžuje mladé stopaře. Irenin objekt Matěj, který se vydává za Marcela a který ačkoli měl
spoustu žen, předstírá, že I. je jeho první, vodí ji za nos a nechá se vozit sem a tam, aby
našel „vhodné místo ke koitu“. V sexu je sice Casanova, ale v soužití se tento člověk trápí –
vždy, když už to vypadá na vztah, Matěj couvne. Irena by k němu přilnula, ale udělala
zásadní chybu, když nechtěla Matěji propůjčit auto a v hádce o něj mu místo toho do očí
vstříkla slzný plyn. Petr tedy zastavuje mladému studentovi Eduardovi, na kterém si řeší
komplex, že zatím nestihl zplodit syna. Nabízí mu placený sex, který však Eduard zásadně
odmítá, přestože nemá žádnou známost ani prostředky. Dojde ke konfliktu, který se vyhrotí
Petrovým uzamknutím auta – není úniku. Přesto se Petr zmátoží, když uvidí v protisměru
nabourané auto, připomínající vůz jeho ženy, Ireny. Situace se obrací a najednou je Petr
ochotný udělat vše, aby se přesvědčil, že to, co viděl (nabourané auto s mrtvolou), není
pravda. Eduard ho za tu cestu poznal a ví, že nejlépe by mu udělalo, kdyby zapomněl. Zve

ho na pivo. To, co Petr viděl, však skutečně nebyla jeho žena, ta se nabourá až poté, co jí
Matěj opustí (přestože Irena skutečně otěhotněla) – žena pod vlivem všech bolestí a
nekontrolovatelného stavu vrazí do auta svého muže, který šel s Eduardem na pivo do
místního supermarketu (manželé nakupovali ve stejném obchodě, jen každý zvlášť; v jinou
dobu a v jiném autě).
Druhou dějovou linku tvoří starý a na první pohled spokojený pár Josefa a Běty, jejichž
jediný svár spočívá v tom, že se nemůžou dohodnout na tom, co si mají ještě nakoupit, co
ještě nemají a jak to u nich doma uspořádají. Minulost, která je nevyhnutelně provází, je
nutí využívat veškerého komfortu – nakupují, co se dá, paradoxně však dojíždějí
polorozpadlým vozem z dob socialismu nebo gratis-busem. Jablko neporozumění vyústí v
soulad, že už si nikdy nic nekoupí (vyjma hraček „pro vnoučata“) a Josef prorokuje, že
jednou stejně na místě všech obchodních zón nebude stát nic jiného než hlína a prach.
Matěj dál stopuje, aby sváděl další ženy, aniž by tušil, co se stalo...
Hra je o obrovské svobodě, kterou člověk zakouší, až se z toho může zhroutit. Neplodný
pár, chuť zkoušet nepoznané, neupřímnost… A tomu všemu vévodí nadnárodní obchodní
zájmy, které v domnění, že lidem působí radost, jen vykořisťují – a to nejen ve věcech
materiálních, ale především duchovních (ačkoliv se shopping parky snaží navodit
atmosféru kulturních středisek, většinou se jim to nedaří).

Ostatní projekty (+)
Hovory se Starou
- scénické čtení
- politika, satira, zábava
Scénická čtení zajímavých textů a rozhovorů z českých i zahraničních médií. Články, které
většina přehlédla. Vybrané rozhovory z tištěných i online médií mají aktuální význam
přímo pro Ostravu nebo jsou nadčasové a lokálně nezařaditelné.
Příklad:
http://www.mediar.cz/sef-blesku-pavel-safr-bartosova-se-lidem-omrzela-dnes-je-vetsicelebritou-david-rath/
S projektem začínáme již nyní v jakési okleštěné verzi. Vybíráme populární témata a
osobnosti z Ostravy. Jednoduchého scénického čtení se pro začátek ujmou spřátelení herci
S. A. Pozveme zajímavého Ostravana, který má k tématu co říct.
Zhruba hodinové čtení v divadelním sále je doplněno menší jam session v kavárně.
Přirozeně tak vzniká prostor pro další volnou diskusi k danému tématu.

Cílem projektu je vybírat stále zajímavější rozhovory. Hodláme navázat spolupráci s médii,
která by nám dodávala aktuální rozhovory třeba ještě před zveřejněním. Časem přejdeme
na náročnější, intelektuálnější témata.
I velmi kvalitní rozhovory si většina lidí nepřečte celé pro jejich náročnost. Chceme proto
zpřístupnit tyto informace k lidem scénickou formou.
S finanční pomocí bychom si mohli dovolit zvát významnější hosty. Peníze by nám také
umožnili pečlivější přípravu samotného čtení.
Reálně potřebujeme peníze na:
- cestovné po republice
- 1-3 zkoušky s herci
- honorář pro herce (nenárokujeme, bude přiznáno zpětně ze vstupného nebo z darů)
Studio Karel
Pan Karel je malého vzrůstu a milovník kvalitní filmové tvorby. V jeho batožině najdeme
skvosty světových i českých režisérů, dramata i komedie. Jeho rodokmen se pyšní tak
významnými jmény z filmové a kulturní branže, jako je distribuční společnost Artcam nebo
občanské sdružení Filmotéka Ostrava. Jeho sestra je rovněž známá diva pražské
kinematografie Studio Béla.
Nestyďte se a přijďte se seznámit s panem Karlem! Pokud se s ním spřátelíte, věřte, že
nebude váhat a zůstane v Ostravě nastálo.
Každý čtvrtek od 19 hod promítáme ve Staré Aréně filmy distribuční společnosti Artcam, se
kterou máme unikátní dohodu o poskytování práv. Díky tomu máme oficiální přístup k
velmi kvalitním filmům. Jedná se o špičkové filmy staršího data i horké artové novinky.
Podle dohody s distribuční společností je vstup na jednotlivé projekce 50 Kč. Polovina
vstupného připadá občanskému sdružení Filmotéka Ostrava, které filmy dodává a které je
provozovatelem S. A.
Pro milovníky filmů nabízíme velmi kvalitní výběr za více než příznivé vstupné. Jediné, co
Karlovi chybí k dokonalosti, je tak propagace a vlastní technické vybavení, které složitě
zapůjčujeme. Vlastní projektor a zvuková aparatura by mu moc slušely.
S větším rozpočtem na propagaci bychom mohli Karlovi zajistit plný sál na každé
promítání.

Reálně potřebujeme peníze na:
- projektor
- reproduktory
- propagace 4 večerů měsíčně
Scénické psaní
Zcela unikátní projekt tvůrčí skupiny Kozadojikrev. Herci ztvární 2-4 významné historické,
současné i fiktivní osobnosti. V jejich charakterech se pokusí společně napsat divadelní hru.
Každý měsíc tak vznikne nový autorský text, který reaguje na současné politické a
společenské dění.
Pilotní hra Čechov byl srandista, v níž se potkali Michail Čechov, Alois Jirásek a Alternativní
Čechov, se shledala s velkým úspěchem na několika festivalech.
Inscenačně se jedná o velmi jednoduché záležitosti. Jediné náklady, které vznikají, je
cestovné pro členy tvůrčí skupiny dojíždějící z uměleckých škol v Praze a Brně a práce
samotných tvůrců.
Reálně potřebujeme peníze na:
- cestovné
- honoráře (opět bez nároku)
Zajíc v pytli
Starý dobrý poctivý kabaret. Písničky, taneční čísla a skeče v podání umělců z celé
republiky. V režii zkušeného filmaře a divadelníka Zeno Václavíka se již dříve ve Staré
Aréně skupina herců úspěšně pokusila obnovit tradici klasických kabaretů.
Pokaždé zcela jiný program, jehož uměleckou úroveň určuje velký pytel zavěšený pod
stropem.
Finanční injekce by Zajíci v pytli pomohla nejen s propagací, ale i s možností pozvat více
mimoostravských účinkujících se zvučnými jmény, což by přilákalo širší publikum.
Reálně potřebujeme peníze na:
- cestovné
- propagace
Umělci
Spolupráce se bude týkat klíčových uměleckých osobností nejen z území Ostravska. Jsou to
především mladí lidé, kteří si již nejen v S. A. dokázali vybudovat uznání a respekt, a

chceme oslovit také režijní osobnosti z Brna a Prahy, čímž chceme přilákat zájem zvenčí a
zvýšit zaměstnanost na Ostravsku. Za všechny jmenujme Petra Sedláčka, Anastázii
Klemensovou, Zuzanu Kantorovou, Šimona Plísku, Vojtěcha Šárského, Zdeňka Filipce, Filipa
Gajdošíka, Michala Čapku, Michala Moučku, Roberta Krále nebo samotného spoluautora
projektu Matteo Difumato (roz. Jiří Zygma). Navázání užší spolupráce s ostravskou
konzervatoří zajistí umělcům alespoň částečné „angažmá“, neboť počet úvazkově
přijímaných umělců v ostatních divadlech je krizový a nedostatečný. Tím se také budeme
podílet na založení páté oficiální (i když vlastně neoficiální) ostravské divadelní scény. To
může mít rovněž dopad na vnímání profesionálních výkonů, kterým se budeme maximálně
snažit přiblížit, a zamezíme tak dohadům o amatérismu či voluntarizmu, aniž bychom si i v
budoucnu nechtěli zachovat nezávislou tvář. Zároveň se budeme snažit v příštím období
navyšovat povědomí o ostravském divadle v celorepublikovém kontextu, přičemž založení
páté scény bude ve srovnání s Brnem či Prahou hovořit v jeho již tak dobrou pověst. Účastí
na festivalech s celorepublikovým dosahem či přeshraniční účastí budeme vytvářet dobré
jméno Ostravy a přilehlého regionu v přinejmenším národním duchu, jakož i se vztahem k
městu, jeho lokálním i šíře urbanistickým kvalitám a historickým tradicím.

Cílová skupina projektu
Inscenací si slibujeme vysokou návštěvnost a zájem ze strany současné mládeže i širšího
publika. Rádi představíme Ostravě nové tváře, které dokážou překvapit svou vysokou
profesionalitou a pracovním nasazením.
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.
Studenti ostravské konzervatoře jsou plní dojmů a chtějí své postoje ke světu 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 zbývajících
ostravských "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…
Mládež a dospívající, na které bychom chtěli tato představení zaměřit, tvoří hlavní cílovou
skupinu. Forma divadelních textů i inscenace s propojením nejnovějších jevištních a
jevištně-technologických přístupů je stravitelná jak pro většinu mladého publika, tak i pro
starší konzervativní návštěvníky. Na takovéto diváky by měla být zaměřena i reklamní a
propagační kampaň.

Zatímco inscenace Top Dogs by brala v potaz zejména jednotlivé firmy, které i v Ostravě
produkují řadu obchodních zástupců a "kancelářských myší", Nahniličko bude zřejmě
především pro starší diváky a Volné pole pro obě tyto skupiny. Nebráníme se tak spolupráci
s místními společnostmi a částečnému vytvoření abonentního systému.
Chceme do projektu zapojit i ostatní střední či vysoké školy a nevylučujeme ani zaměření
určitých projektů na minoritní skupiny (např. promítání artových filmů apod. nebo jako
doposud realizovaný projekt „Na hře závislí“, který byl koncipován sociálně a
psychoterapeuticky na drogová centra atp.). Neupřednostňujeme však žádnou věkovou
skupinu, přestože řada projektů bude zajímat spíše mladší diváky.

Termín realizace projektu
Realizace projektu se vztahuje na celé časové období r. 2015 a k jeho naplnění dojde ihned
po eventuálním obdržení dotace. Na rozdíl od ostatních divadel máme i prázdninový
provoz, takže programovou řadu máme naplánovánu i během letních měsíců (s omezenou
kapacitou). Z Projektu 3 bychom přitom rádi měli hotovou první inscenaci v dubnu, zbylé
dvě inscenace s premiérami v červnu a září. Ostatní projekty budou probíhat během celého
roku 2014.

Věcný a časový harmonogram realizace projektu
Urs Widmer – Top Dogs
zkoušení únor až březen 2015, premiéra březen 2015
(ideálně v celkovém počtu 13 repríz)
Jan Kraus - Nahniličko
zkoušení duben až červen, premiéra červen 2015 (taktéž 13 repríz)
Matteo Difumato – Volné pole
zkoušení červenec až září 2015, premiéra září 2015 (rovněž dohromady 13 repríz)
Hovory se Starou
po celý rok 2015, min. 1x měsíčně (ideálně 2x)
Studio Karel
po celý rok 2015, každý čtvrtek, tedy 4x do měsíce
Scénické psaní
po celý rok 2015, min. 1x měsíčně
Zajíc v pytli
po celý rok 2015, min. 1x měsíčně (ideálně 2x)

Předpokládané zdroje finančních prostředků potřebných k
přípravě a realizaci projektu
Obecně potřebuje Stará Aréna peníze hlavně na chybějící techniku a pak hlavně propagaci.
V dalším plánu jsou lidé, tedy tvůrci, organizátoři, umělci a v neposlední řadě publikum. I
realizace jednotlivých projektů co do nákladových položek něco stojí (viz rozpočet).
Pokud jde o jednotlivé dodavatele a tedy i zdroje, 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. Při vytváření kostýmů navštěvujeme různé second handy, kde se z levných
současných oděvů dají sešít kostýmy nové.
Ekonomické faktory jsou v době po finanční krizi stále značně nepříznivé, ale je zajímavé,
že největší nadace v kraji stále rozdělují 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, které však zejména ze
začátku budeme shánět obtížněji. Můžeme, jak jsme již předeslali, navázat spolupráci
s různými korporacemi, v jejichž zájmu (např. formou teambuildingu) bude navštěvovat
S. A. (např. inscenace Top Dogs či Volné pole). Věříme, že navázáním pracovně-právního
vztahu s eventuálním propojením bližší finanční spolupráce a nepsaným systémem
abonentních výhod seženeme dostatek prostředků pro to, abychom pokryli výdaje, které
v případě přiznání dotace od SMO jinak tvoří více než 50 %. Střediskem ohniska by tak
mohla být například firma Orchard nebo Tieto a další méně známé firmy působící na
Ostravsku prostřednictvím dostředivých sil. Informováním o jednotlivých inscenacích např.
formou direct mailingu počítáme s 20% účastí na kulturních akcích a financováním
nejméně z 30%. Předpokládáme však také zapojení vlastních intelektuálních a jiných
nemateriálních zdrojů jako je intenzivní práce na projektech, případně i vklad v podobě
symbolických příspěvků na chod divadla. Nezanedbatelný mimo osobní vklad je také obsah
materiálních fondů ze sdružení Filmotéka o. s. či Quadrom z. s., stejně jako lidský potenciál,
na který sázíme především.
Zatím jsme se bohužel ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz setkali se
spíše negativními reakcemi, pokud jde o financování. A zatím 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

ostatních městských obvodů nebyly zatím úspěšné. Projekt je ve fázi vyjednávání další
finanční podpory, která snad bude výsledná.
S tím souvisí i propagace a zviditelnění. Mimo reprezentativní prosklené a osvětlené vitríny
v centru města (většinou zatím těžko dostupné drahými cenami za pronájem od firmy
EuroAWK) se nacházejí i v městském obvodě Poruba nebo na Jižním městě 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 o upozornění na jednotlivé projekty v přilehlých příměstských obchodních
centrech.
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. Další kombinací jsou doprovodné happeningy s performancemi v hypermarketech,
zvoucími do divadla.
Jelikož se jedná o divadlo ryze alternativní, příliš o pozornost médií nestojíme. Nebráníme
se však spolupráci ani s ostravskou televizí, ostravskými rádii (např. Rádio Čas nebo stále
více upadající Český rozhlas Ostrava). Uvítali bychom např. ukázky záznamu některého
z představení v kooperaci s ČT2 či ČT Art. Věříme, že ve finále tyto zdroje nic nestojí a že
jsou stále efektivní.
Pro čísla a bližší informace prosím vizte rozpočet.

Výše vstupného
Rádi bychom vyšli vstříc svým "klientům" i v rámci vstupného. Kvalitativně máme sice
ambice předčit dosavadní kulturní organizace, ale pokud jde o ceny vstupného, jsou naším
odrazovým můstkem přijatelnější cenové hranice. Na stálé projekty S. A. (uvedené v článku
Ostatní projekty) bude jednotné vstupné 50 Kč, ale na představení v rámci Projektu 3 pak již
80 Kč (věříme, že je to stále málo). Ve spojení s abonentním systémem velkých firem se
však nebudeme bránit jejich nepřímé dotaci a cena lístku může vystoupnout na kterýkoli
z projektů až na 120 Kč. Vstupné by mělo být dotováno z nákladového rozpočtu formou
jednotlivých položek (samotná dotace totiž zaručuje jen přímou realizaci), ve finále však
cenu zaplatí uživatel, tedy návštěvník. Z fondu a zisků Filmotéka o. s. a Quadrom z. s.
bychom pak chtěli hradit mimo jiné zčásti mzdy, nájemné, telefonné a další služby spjaté
s chodem sdružení, především ale také další, méně finančně náročné projekty a údržbu
zázemí S. A. (divadlo, kavárna).

Prezentace Statutárního města Ostrava v rámci přípravy
a realizace projektu

v sezóně 2015 při Projektu 3+
Uvádíme zde, že Statutární město Ostrava a jeho logo chceme zdůraznit a podpořit natolik,
nakolik nám to naše síly umožní. Ofsety, digitální obrazovky při informačních centrech,
plakáty, paravany, skleněné vitríny...
Jako zapsaný spolek Quadrom kooperující s o. s. Filmotéka a s o. s. Stará Aréna zajišťujeme
divadelní a jiné kulturní projekty. Patří mezi ně také projekt Akademie moravsko-slezských
umění v nedostavěném polyfunkčním skeletu na ul. 28. října či projekt bývalých městských
jatek. Městu Ostrava za podporu náležitě poděkujeme, a to i v případě, že budeme čerpat
zdroje i z jiných (ne)veřejných finančních rozpočtů. Již jsme totiž v minulosti dotaci dostali
(za což jsme dodatečně zavázáni) a rádi bychom navázali užší a dlouhodobě cílenou
spolupráci pro další rozvoj ostravského regionu v oblasti kultury a školství.
Přestože Quadrom působí celorepublikově a některé ze svých projektů uskutečnil např.
v Praze, z Ostravy pocházíme a jsme hrdí, že existuje takové město, jako je právě Ostrava. A
ani se nespokojíme s tím, že toto město se stále nese v odlesku pejorativních významů jako
přízvisko hutní a těžařské minulosti. Produkuje řadu umělců a osobností: za některé žijící
ikony zmiňme např. Jaromíra Nohavicu, Marii Rottrovou či Věru Špinarovou.
Proto nejen ve spojení s tímto projektem budeme město Ostrava reprezentovat tak, jak to
budou vyžadovat dobré mravy, svědomí, legitimita a řád, který je pro takovéto projekty
nastaven. V žádném případě se nebudeme bránit komunikaci ze strany radnice: naopak,
doporučení a dobré rady budeme považovat za klíčové při komunikaci s jednotlivými
městskými obvody a kiosky, které nám mohou pomoci s reklamou a inzercí.

Předně: na všech tištěných materiálech i internetových prezentacích a reklamách
(programy, knihy, doprovodné publikace, plakáty, skleněné vitríny, upoutávky) budeme
zmiňovat, že nás Ostrava podpořila, a všude bude zveřejněno logo s odkazem na
internetové stránky www.ostrava.cz. Zároveň chceme, aby vše bylo plně transparentní, a to
i stran financování. Proto veškeré finanční prostředky budou skutečně použity jen pro
vznik inscenací a až případný zisk ze vstupného či z prodeje doprovodného materiálu se
stane podkladem pro ohodnocení aktérů a dalších účastníků projektu. Bude-li potřeba, rádi
zveřejníme kupř. rozhovor s osobami z kulturního odboru, které se nějakým způsobem
zasadily o podporu tohoto projektu. Je možné také uspořádat před představením (např.
premiérou) malou tiskovou konferenci prezentující klíčové persony z magistrátu nebo
takovou podobnou akci uspořádat ještě před samotným vznikem jednotlivých částí
projektu (např. v průběhu zkoušení nebo při open air happeningu) a seznámit s nimi
veřejnost.
Uvítáme rovněž možnost umístit panely či paravany s informacemi o městu Ostrava
v jednotlivých informačních centrech a podpoříme další vazby spolupráce mezi
Statutárním městem a Starou Arénou (resp. Filmotékou o. s.) a spol. Quadrom (také i na
všech tištěných materiálech a na internetu). Neopomeneme ani sociální síť facebook, kde
mimo již spuštěné reklamní kampaně více propojíme kooperaci jednotlivých projektů a kde
též umístíme logotyp s odkazem. Na facebooku dnes tráví čas spousta lidí a jsou známy i
odkazy, které oficiálně podporují aktivity města, takže se zapojíme do spolupráce o šíření
informací o Ostravě a jejích kulturních i jiných městských zájmech.
Rádi bychom uvedli, že pokud nám město dá prostor k oficiálním plakátovacím plochám,
jako jsou skleněné vitríny v centru města (např. v pasáži Vesmír a jinde), umístíme zde
rovněž poutavé afiše s propagací města.
Za pozornost při čtení tohoto projektu za celý tým spol. Quadrom z. s. velice děkujeme a
budeme zároveň velmi rádi, pokud nás upozorníte na jakékoliv nedostatky.
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