VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ
PARADOX PRO ROK 2007
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ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY
OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX
Vážení p átelé,
Je mi ctí, že Vám mohu p edstavit nov

vzniklé

ob anské sdružení Paradox. Ob anské sdružení
Paradox vzniká jako velice cílev domý projekt,
kladoucí si za cíl vytvo it pražské multikulturní
centrum, jež bude poskytovat

platformu pro

prezentaci nejmladší um lecké generace.
koliv naše ob anské sdružení vzniklo teprve na podzim
roku 2007, jsem

rád, že se nám za takto krátkou dobu

poda ilo otev ít alternativní divadlo na p

, realizovat

projekt Železná galerie – trvalá expozice um leckých d l
Františka Chmelíka. Dále jsme rád, že od podzimu roku
2007 jsme m li možnost spolupracovat s ob anským
sdružení All Art

p i p íprav

dramaturgie projektu

Cross´n´art.
ím, že innost sdružení se bude v následujících letech
rozr stat a projekty, které jsou zatím jen na papí e, se
stanou nedílnou sou ástí našich aktivit.

Tomáš Zdenek
edseda ob anského sdružení Paradox
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Úvodní slovo p edsedy

ZÁKLADNÍ FAKTA
Ob anské sdružení Paradox
Sídlo organizace:

O: 22663568

Plynární 23 / 1096

DI : CZ22663568

Praha 7, 170 00
íslo ú tu: 5001060753/5500
Telefon: + 420 739 806 809

email: nina@crossclub.cz

Datum místo registrace: VS/1-1/68090/07-R, 10. 7. 2007,
Ministerstvo vnitra
Statutární zástupce: Tomáš Zdenek
Rada ob anského sdružení:
Ing. Dagmar Flanderková
František Chmelík
Bc. Petra Czabanová
Hlavními cíly ob anského sdružení Paradox jsou:
objevování nových um leckých talent a sm

,

napomáhání profesnímu a duchovnímu r stu t chto
talent , propojování um lc

r zných sm

a

žánr ,podpora jejich vzájemné kooperace, p edávání
zkušeností

a

inspirace,

spole enských projekt

napomáhání

vzniku

a rozvoji um lecké tvorby

chto um lc , a to i ve spolupráci se zahrani ními
um lci a dalšími ob anskými sdruženími,
podpora prolínání každodenního života a um lecké
tvorby, konfrontace spole nosti s um ním,
po ádání festival , p ehlídek, výstav, happening
workshop

– zp ístupn ní

um leckých d l široké

ve ejnosti, a to pokud možno zdarma a na ve ejn
ístupných místech.

a
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INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ
PARADOX V ROCE 2007
Ob anské sdružení Paradox vzniklo na podzim roku 2007.
Základem jeho innosti je vytvo it pražské alternativní kulturní
centrum mezinárodního významu. Centrum p ístupné pestrému
spektru návšt vník , základnu um lc

a um leckých projekt

a

ižovatku kultur, pohled i um leckých žánr .

CROSS´N´ART
Již od svého základu spolupracujeme s ob anským sdružením All
Art p i p íprav dramaturgie projektu Cross ´n´art.
Projekt Cross´n´art založil v roce 2005 Tomáš Zdenek ( p edseda
o.s. Paradox). V roce 2007 pravideln nabízel návšt vník m klubu
Cross

v pražských Holešovicích ucelené kulturn

– vzd lávací

ve ery. Tyto ve ery, kterým byl vyhrazen každý ned lní ve er, se
zam ily p edevším na prezentaci mladých, neprofesionálních
divadelních soubor , vzd lávání formou projekce dokumentárních
film a následných debat s odborníky, a kone
obzor

formou

cestovatelských

besed

pak rozši ování

s projekcí

krátkých

dokumentárních film o dané zemi. Vstup na tyto ve ery byl a je
zcela zdarma.
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ŽELEZNÁ GALERIE
Na podzim roku 2007 vznikl projekt Železná Galerie.

Železná

galerie je trvalá expozice soch Františka Chmelíka v prostorách
klubu Cross. Expozice se vyzna uje vysokou um leckou úrovní
vystavených soch, které vznikly recyklací r zných materiál , tudíž
v sob nesou i jasné sd lení spole nosti o zodpov dném vztahu
k p írod a zárove inspirují ve ejnost ke kreativní tv
Tato Železná galerie p ilákala adu noviná

í innosti.

a stala se dominantou

klubu Cross. Musíme i zmínit, že František Chmelík poskytl sochy
zcela zdarma a bez nároku na jakoukoliv finan ní odm nu, ímž mu
tímto d kujeme.
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Železná galerie

DIVADLO NA P DU
Divadlo Na P du vzniklo na konci roku 2007. Své zázemí našlo
na p

holešovického klubu Cross. Jeho cílem je zaujmout

divadelní i nedivadelní obecenstvo, nechat ho vzájemn

se

obohacovat a pokusit se ukázat, že divadlo není vy erpané, je stále
aktuální a zaslouží si být v pop edí zájmu i v sou asnosti, a to i u
mladých divák .
V roce 2007 zapo aly p ípravy na uvedení první hry, která bude
uvedena na ja e v roce 2008.
Jako první hra byla zvolena Shakespearova Bou e v režii studentky
tvrtého ro níku scénografie Lídy Holmerové.
Projekt Bou e se odehrává na kouzelném ostrv plném zázrak , kde
žije kouzelník Prospero se svou dcerou Mirandou, arod jnice a
hrbatá obluda, obývají ho víly a elfové. Zárove

však

p íb h

obsahuje i rovinu dramatickou – má d j logicky se vyvíjející a
sm ující ke (š astnému) konci. Dále je Bou e projektem na pomezí
divadla a výtvarné instalace, je to jakýsi sv t audiovizuálních
prost edk (hudby, projekce,výtvarných objekt a instalací).
.

Cílem

BOU E
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UKÁZKA P IPRAVOVANÝCH SCÉN

8

Ukázka p ipravovaných scén
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Ukázka p ipravovaných scén

FINAN NÍ STRÁNKA

Ob anské sdružení bylo zaregistrováno v ervenci roku 2007.
V prvním p l roce svého fungování ob anské sdružení hospoda ilo
pouze s p ísp vky len ob anského sdružení. Nebyla mu p id lena
žádná dotace z ve ejných zdroj , sponzorský dar, ani p ísp vek
fyzické osoby .
íjmy:
ísp vky len ob anského sdružení Paradox – 40 000,- K .
Ob anské sdružení Paradox v roce 2007 nem lo žádné výdaje.
Všichni

lenové sdružení pracovali na všech projektech zcela

zdarma.
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Finan ní stránka

Ob anské sdružení Paradox
Plynární 23, 170 00 Praha 7
Tel.: (420) 739 806 809
Email: nina@crossclub.cz

