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WPROWADZENIE DO STUDIUM
Poznań wydaje się naturalnym miejscem na mapie Polski dla powstania studium praktyk
i standardów współpracy sektora kultury z sektorem biznesu. Wydaje się, że przedsiębiorczość
i odpowiedzialność za kulturę w Wielkopolsce mamy we krwi - przypomina nam o tym choćby
napis „Naród sobie” widoczny nad wejściem do Teatru Polskiego w Poznaniu, upamiętniający
zabiegi o powstanie polskiej sceny w czasie zaborów.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat w stolicy Wielkopolski obserwowaliśmy zjawiska związane
z nowoczesnym myśleniem o współpracy kultury i biznesu, które były fenomenem na skalę
Polski, a może i Europy. W tym mieście widoczne było zaangażowanie ludzi biznesu w kulturę,
wynikające często z autentycznej pasji, zachwytu artystami, chęci realizacji nowatorskich
przedsięwzięć. Obserwować można było wielkie sukcesy i światowe wydarzenia, ale również
sytuacje, w których planowane przedsięwzięcia nie doczekały się realizacji.
Odpowiedzialność biznesu za kulturę, czyli CCR (corporate cultural responsibility) to według
badaczy „jeden z najszybciej rosnących trendów w komunikacji marketingowej”1. Przyczyną
popularności zjawisk z tego zakresu są zmiany zachodzące w naszej rzeczywistości, związane
z przemianami społecznymi oraz wkroczeniem na scenę konsumpcji przedstawicieli kolejnych
pokoleń. Warto w tym kontekście zdać sobie sprawę, że kultura nie funkcjonuje w oderwanej
od rzeczywistości bańce i tak, jak na przykład teatr zabiera głos i reaguje za pomocą mocnych,
wyrazistych spektakli na zmieniającą się, dynamiczną rzeczywistość, tak samo w kontekście
myślenia o współpracy i partnerstwach trzeba uwzględniać zmiany w otaczającym nas świecie.
Na szczęście coraz częściej dyrektorzy instytucji kultury mają świadomość konieczności zmiany
podejścia do współpracy z biznesem. Coraz więcej ludzi biznesu otwartych jest natomiast
na budowanie wizerunku swojego przedsiębiorstwa poprzez realizowanie niestandardowych,
atrakcyjnych wydarzeń, do których ludzie kultury są idealnymi partnerami. We współpracy
z biznesem warto zatem kreować wizerunek środowiska kultury nie tylko jako tego, które
bierze, lecz również tego, które daje, ma do zaoferowania unikalne przeżycia, ekspercką
wiedzę, kreatywne rozwiązania.
Rok 2020 będzie ważnym rokiem w poznańskiej kulturze. Mieszkańców Wielkopolski czeka
trzydziesta edycja Malta Festival Poznań, rozpoczęły się działania związane z powstaniem
nowej siedziby Teatru Muzycznego, pojawiły się plany dotyczące budowy nowego miejsca,
w którym działać mogłaby Filharmonia Poznańska. W stolicy Wielkopolski nie będzie zatem
brakować okazji do współpracy z kulturą na dużą skalę. Pamiętać też warto o wszelkich
istniejących już instytucjach i organizacjach związanych z kulturą, które z kolei mogą
przemyśleć, co mają dziś do zaoferowania potencjalnym partnerom.
W niniejszej publikacji zebraliśmy opowieści o współpracy kultury i biznesu z najbliższej
okolicy: Poznania i Wielkopolski, a także z innych polskich miast, z Europy i świata. Każda
1

http://hatalska.com/2017/09/06/ccr-czyli-odpowiedzialnosc-biznesu-za-kulture/ [dostęp: grudzień 2019]
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opowieść przedstawia najpierw głównych zainteresowanych: inicjatora działań i/lub
zaangażowanego partnera, potem historię współpracy, a na końcu „czynniki sukcesu”, które
zadecydowały o tym, że partnerstwo, wspólne działanie i osiągnięty sukces stały
się rzeczywistością.
Oprócz historii w publikacji znajdują się również narzędzia dla instytucji i organizacji
związanych z kulturą, które można wykorzystać, by samodzielnie zbudować współpracę
z partnerem ze świata biznesu.
Przedstawione studia przypadków i narzędzia mają za zadanie zainspirować przedstawicieli
sektora biznesu i kultury do myślenia o współpracy, z której obie strony wynoszą realne,
wymierne korzyści, w ramach której budują działania na fundamencie wspólnych wartości
i dzięki której świat wokół nich - dane miasto, państwo, świat - stają się lepszym miejscem
do życia.
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STUDIA PRZYPADKÓW
Brotfabrik Wien - przestrzeń dla kultury w Ankerbrotfabrik
Nazwa miejsca: Brotfabrik Wien
Adres: Absberggasse 27, 1100 Wiedeń, Austria
Adres www: www.brotfabrik.wien

Opis miejsca:
Ankerbrotfabrik to nazwa wiedeńskiego zakładu wypiekającego pieczywo założonego przez
braci Mendl w 1891 roku jako Wiedeńska Piekarnia „Heinrich und Fritz Mendl”2. Nazwa nie
pojawiła się jednak od razu w formie słownej, a w postaci niewielkiej kotwicy (der Anker to po
niemiecku kotwica) nadrukowywanej na opakowaniach do pieczywa. Bracia Mendl mieli
ogromny talent do prowadzenia swoich interesów. Stale rozbudowywali swój zakład
i inwestowali w nowe rozwiązania technologiczne. Czas I Wojny Światowej był dla firmy
łaskawy – Ankerbrotfabrik była jednym z głównych dostawców pożywienia. Tuż po wojnie
firma zatrudniała ok 2.000 pracowników w ok. 100 oddziałach, a 250 wozów konnych
rozwoziło codziennie po Wiedniu ok. 150 ton pieczywa3. Podczas II Wojny Światowej sytuacja
drastycznie się pogorszyła. Rodzina Mendlów zmuszona została do ucieczki, a zniemczona
fabryka znacząco zniszczona w wyniku walk. Druga dekada przywitała wracających Mendlów
powojennym kryzysem, odzyskali oni jednak swoją własność by nadal wypiekać chleb dla
wiedeńczyków.
Kolejne lata historii Ankerbrotfabrik to liczne zmiany właścicieli. Sytuacja nie była
ustabilizowana aż do momentu zakupu firmy przez rodzinę Ostendorfów. Wraz z nowymi
właścicielami rozpoczął się szeroko zakrojony program restrukturyzacji, który doprowadził do
opuszczenia historycznej części fabryki chleba. Od wyburzenia uchronił ją w 2009 roku Walter
Asmus, właściciel firmy Loft City GmbH & Co KG4, który wykupił od obecnych właścicieli 12
obiektów (z których najstarsze pochodzą z 1892 roku) na 17.000 metrów kwadratowych
dawnego Ankerbrotfabrik. Asmus jest deweloperem nieruchomości działającym w Wiedniu od
lat 80’. Jest właścicielem kilku firm. Wraz z Marią Rennhofer zarządza firmą City Loft Art, która
odnawia i rewitalizuje stare zespoły budowlane i architekturę przemysłową.

Co się wydarzyło?
Walter Asmus wraz z architektami Lukasem Grohem, Michaelem Wagnerem i Antonem
Walnerem stworzył do 2016 roku centrum kulturalne działające pod nazwą Brotfabrik Wien z

2

http://www.brotfabrik.wien/en/area/history.html [dostęp: 15.12.2019]
Tamże.
4
https://wien.orf.at/v2/news/stories/2710159/ [dostęp: 15.12.2019]
3
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licznymi pracowniami, biurami, galeriami i salami wystawowymi, loftami, restauracjami czy
salonami wzornictwa. Najważniejszym obiektem Brotfabrik Wien jest Expedithalle 5 ,
spektakularna wielofunkcyjna hala o powierzchni 1100m2 i 170 m2 dodatkowej przestrzeni
scenicznej oraz zaplecza: sal konferencyjnych i seminaryjnych, baru i przestronnego foyer. Na
terenie Brotfabrik Wien można wynająć inne przestrzenie wystawiennicze i do realizacji
imprez, w tym także wydarzeń kulturalnych: Magdas Ankersaal (365m2), Anzenberggallery
(200m2), Community Cooking (65m2), Magdas Kantine (120m2), Ostlicht (440m2), Superar
(292m2) oraz Brauhaus Ten.Fifty. Brewery & Taproom (150m2).
Na terenie dawnych zakładów Ankerbrotfabrik można także doświadczać kultury i sztuki
odwiedzając wynajmowane na galerie i niewielkie pracownie pomieszczenia. Wśród
najemców wymienić można m.in. Gallery Ernst Hilger działającą tu pod nazwą
HilgerBROTKunsthalle6, galerie Photon, Ostlicht i Anzenberger Gallery, Kunsthaus Sellemond,
czy liczne showroomy i sklepiki oferujące produkty młodychaustriackich projektantów.
W latach 30 XXw. bracia Mendl wymyślili hasło reklamowe dla swoich produktów, z którego
zakłady Ankerbrotfabrik korzystały przez ponad 30 lat: Na co oczekują wiedeńczycy po
powrocie z wakacji? Na najczystszą wodę źródlaną i chleb Ankera (w oryginale Worauf freut
sich der Wiener, wenn er vom Urlaub kommt? Auf Hochquellwasser und Ankerbrot). Dzięki
rewitalizacji tego terenu przeprowadzonej przez Waltera Asmusa wróciło do niego życie.
Brotfabrik jest jednym z miejsc często odwiedzanych przez mieszkańców Wiednia i turystów,
a jego nowym hasłem reklamowym może być: Na co oczekują wiedeńczycy po powrocie z
wakacji? Na kolejną porcję ciekawych wydarzeń w Brotfabrik.

Czynniki sukcesu:
- zaangażowanie lokalnego biznesu w ratowanie dziedzictwa kulturowego
- zastosowanie modelu, w którym drobni przedsiębiorcy wynajmując przestrzenie na
działalność twórczą czy gastronomiczną generują przychody, które mogą być wykorzystane do
utrzymania przestrzeni i realizacji wydarzeń na większą skalę
- rewitalizacja poprzez kulturę

5
6

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Walter_Asmus [dostęp: 15.12.2019]
https://www.wien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/anker-bread-factory [dostęp: 16.12.2019]
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Piwo Johannes wspiera Muzeum Gdańska
Nazwa firmy: Browar Amber
Adres: Brunona Gregorkiewicza 1, 83-050 Bielkówko
Strona www: www.browar-amber.pl
Partner: Muzeum Gdańska

Opis firmy
Browar Amber w 1994 roku założyło małżeństwo rolników, Danuta i Andrzej Przybyłowie.
W tym samym czasie, gdy upadał browar im. Jana Heweliusza w gdańskim Wrzeszczu
rozpoczęła się historia jednego z najprężniej działających lokalnych browarów. Browar Amber
zbudowany został od podstaw niemalże w szczerym polu, w niewielkiej wsi Bielkówko, tuż przy
obwodnicy Trójmiasta, według projektu polskiego technologa Władysława Dylkowskiego. W
rozmowie dla portalu gwe24.pl Andrzej Przybyła powiedział, że w tamtym momencie chodziło
o to, by Gdańsk i w ogóle całe Pomorze miały swoją lokalną, dobrze rozpoznawalną piwną
markę7.
Browar od samego początku miał być także firmą rodzinną, wyłącznie z polskim kapitałem.
Kiedy jeździłem do Niemiec podpatrywać, czy też, by kupować różne urządzenia, aż
wzdychałem, widząc małe browary, pozostające w rękach jednej rodziny od wielu pokoleń. Ale
też myślałem sobie: „A co, czy my, Polacy, tak nie potrafimy? Nie jesteśmy przecież gorsi.”
Postanowiłem, że założę właśnie taki interes 8 . Firma Państwa Przybyłów osadzona jest
na solidnym fundamencie: relacjach rodzinnych (w firmie pracują też syn, córka, zięć
Przybyłów: zawsze wspieraliśmy się i to główne źródło sukcesów 9 ), lokalnym kontekście,
odwadze w działaniu i dbałości o jakość produktu finalnego wyniesionej z rolniczej tradycji.
Browar Amber w historii swoich marek ma ponad 100 pozycji. Niektóre marki piwa
produkowane są w Bielkówku nieprzerwanie od niemal samego początku działania firmy
(Amber Red). Inne mniej popularne w Polsce (jak Kopernik), produkowane są głównie z myślą
o amerykańskiej Polonii, a na rynku lokalnym pojawiają się jedynie krótkie serie
„sentymentalne”, bez nastawienia na większe zyski10. Pojawiają się piwa warzone z chilli czy
sezonowe np. z kwiatami czarnego bzu rosnącego wyłącznie jednym miejscu: tajemniczym
dawnym korycie Wisły na Kujawach, nieopodal Świecia11 . Najbardziej popularne są z kolei
takie marki jak Złote Lwy, Koźlak czy bijące rekordy sprzedaży piwo Żywe, jedno z pierwszych
w Polsce piw niefiltrowanych (o krótszym terminie spożycia niż piwo pasteryzowane).
7

https://gwe24.pl/pl/12_biznes/24001_chcialem_napic_sie_swojego_piwa.html [dostęp: 02.12.2019]
https://trojmiasto.onet.pl/andrzej-przybylo-zalozylismy-ze-nie-damy-sie-zagranicznemu-kapitalowi/ge5ww
[dostęp: 02.12.2019]
9
https://gwe24.pl/pl/12_biznes/24001_chcialem_napic_sie_swojego_piwa.html [dostęp: 02.12.2019]
10
https://wyborcza.pl/1,155068,21132642,rodzinny-biznes-o-smaku-piwa-i-bursztynu.html [dostęp:
02.12.2019]
11
Tamże.
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Browar Amber od momentu powstania prowadzi aktywne działania promujące region12. Jest
także organizatorem największej piwnej imprezy biesiadnej w Polsce, czyli Amber Fest, która
odbywa się na Gdańsk Energa Stadion. W programie, obok prezentacji nowego brandu/smaku
piwa z Browaru Amber, uczestnicy znajdą prezentację piw z innych lokalnych browarów, wiele
atrakcji kulinarnych (dziedzictwo kulinarne regionu) oraz kulturalnych (w tym m.in. pomorskie
zespoły muzyczne). W roku 2018 imprezę odwiedziło ok. 30 tys. uczestników13.
To dzięki temu podejściu: osadzeniu w tradycji i lokalności, szukaniu nowatorskich smaków
i innowacyjnych rozwiązań, eksperymentom, otwartości i wzajemnemu wsparciu firma
świetnie się rozwija od 25 lat.

Opis partnera
Muzeum Gdańska (dawniej: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Historii Miasta
Gdańska) zostało utworzone w 1970 r. na podstawie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej z 31 marca 1970 r. jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku 14 . Obecnie
składa się z 10 oddziałów: 5 otwartych przez cały rok, 3 oddziałów otwartych dla zwiedzających
w sezonie letnim oraz dwóch oddziałów w (prze)budowie.
Zgonie z misją Muzeum, zawartą w „Strategii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na lata
2016-2018”, Muzeum ma służyć społeczeństwu poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa
historycznego i kulturowego miasta Gdańska oraz wzmacnianie tożsamości współczesnych
gdańszczan 15 . Wśród najważniejszych dla tej instytucji wartości wskazanych w powyższym
dokumencie wymieniono: prawdę, uczciwość, otwartość, zaufanie, pasję i zaangażowanie,
gospodarność, wysoką jakość, rozwój, dziedzictwo oraz Gdańsk. Muzeum chce stać się jednym
z trzech najlepszych muzeów miejskich w Polsce, rozpoznawalnym muzeum miejskim w
rejonie Bałtyku oraz, co bardzo ważne, ulubionym muzeum gdańszczan. Służyć ma temu także
budowa Oddziału Głównego Muzeum Gdańska, w której znajdować się ma m.in. wystawa stała
ukazująca fenomen Gdańska, jego dziedzictwo i tysiącletnią historię 16 . Według wstępnych
szacunków budowa miałaby ruszyć nie szybciej niż w 2020 albo 2021 r. Z zapowiedzi
urzędników wiemy, że obiekt ma zająć 7 tys. mkw., z czego 4 tys. mkw. zostanie przeznaczone
pod sale wystawiennicze oraz gastronomię17.
Swoje cele Muzeum chce osiągnąć prowadząc działalność wystawienniczą, popularyzatorską
oraz wydawniczą, organizując sympozja i konferencje a także produkując wydarzenia
o bardziej interaktywnym i partycypacyjnym charakterze: warsztaty, spotkania, lekcje
12

http://www.browar-amber.pl/aktualnosci/browar-amber-wspiera-kulture/ [dostęp: 10.12.2019]
http://polaneis.pl/wydarzenia-imprezy/amber-fest-gdansk-2019-pomorskie-swieto-piwa-i-produktowregionalnych [dostęp: 10.12.2019]
14
https://muzeumgdansk.pl/o-muzeum-gdanska/o-nas/ [dostęp: 10.12.2019]
15
https://muzeumgdansk.pl/fileadmin/user_upload/Strategia_MHMG__2016-2018.pdf [dostęp: 10.12.2019]
16
https://muzeumgdansk.pl/oddzialy-muzeum/oddzial-glowny-muzeum-gdanska-oddzial-w-budowie/ [dostęp:
10.12.2019]
17
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23593743,co-dalej-z-nowym-gmachem-muzeumgdanska-sa-pierwsze-koncepcje.html [dostęp: 10.12.2019]
13
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muzealne czy otwarte spacery. Dodatkowo istotnym działaniem Muzeum jest digitalizacja
zbiorów czy Gdańskie Archiwum Historii Mówionej.

Co się wydarzyło?
Rok 2011 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Rokiem Jana Heweliusza. Z okazji jubileuszu
Browar Amber w Bielkówku wyprodukował piwo Johannes 18 . Piwo Johannes to wspólny
pomysł i inicjatywa Andrzeja Przybyło, właściciela browaru i Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska - wyjaśnia Adam Koperkiewicz, były wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska 19 . Zgodnie z umową zawartą pomiędzy firmą a MHMG, część dochodu ze
sprzedaży piwa Johannes jest przeznaczana na zakup nowych eksponatów 20 . Tym samym
każdy z konsumentów staje się współfundatorem zakupionych eksponatów21.
W okresie od 2011 do 2018 roku zbiory gdańskiego Muzeum wzbogaciły się o trzy eksponaty.
Pierwszy z nich to „Portret kupca gdańskiego” autorstwa Louisa Sy (zakupiony w 2013 roku).
Drugi to porcelanowa figurka przedstawiająca baranka, wyprodukowana w znanej na całym
świecie manufakturze w Miśni, a zaprojektowana przez jednego z najbardziej znanych
projektantów wyrobów porcelanowych Petera Reinicke, który z urodzenia był
gdańszczaninem (zakup z 2015 roku). Ostatnią wspólnie zakupioną pracą (w 2018 roku) jest
portret konny Fryderyka II z ok. 1776 roku autorstwa Daniela Chodowieckiego. Obraz został
zakupiony na aukcji przeprowadzonej przez Sopocki Dom Aukcyjnym. Cena wywoławcza dzieła
wynosiła 3.600zł, a ostateczna cena zakupu na końcu aukcji wyniosła 12.000zł. Zakup portretu
został w całości sfinansowany przez Browar Amber. Współpraca z Muzeum Gdańska to
szczególna inicjatywa. Każdy konsument, który zakupi butelkę piwa Johannes wspiera zakup
eksponatów do kolekcji Muzeum Gdańska. W ten sposób wszyscy stajemy się
współfundatorami powiększających się zbiorów - mówi Marek Skrętny, dyrektor marketingu
Browaru Amber z Bielkówka22. Muzeum Gdańska przeznacza rocznie kwotę w wysokości ok.
300 tys. zł na zakup eksponatów do kolekcji do wszystkich 10 oddziałów. Pomorski browar to
jeden z niewielu mecenasów sztuki współpracującym z miejskim Muzeum23.

Czynniki sukcesu:
- silny kontekst regionalny współpracy: osadzenie na Pomorzu, duma z Gdańska,
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https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=HEWELIUSZ_JAN [dostęp: 10.12.2019]
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22
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cf495e1fc2747be725117304 [dostęp: 10.12.2019]
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- skala działania osadzona w realnych możliwościach obydwu stron, skoncentrowana na
generowaniu maksymalnej wartości dla lokalnej społeczności (duma historyczna, zakup
obiektów artystycznych o silnie związanych z gdańską tożsamością),
- współdzielenie wartości (prawda, uczciwość, otwartość, zaufanie, pasja i zaangażowanie,
gospodarność, wysoka jakość, rozwój, dziedzictwo oraz Gdańsk - wartości zapisane
w dokumentach strategicznych Muzeum Gdańska mają odzwierciedlenie w wartościach
istotnych dla Browaru Amber),
- współpraca oparta na dobrej woli i zaangażowaniu („wspólny pomysł”),
- trwałość relacji i stabilna współpraca (bez przerwy od 2011 roku).

Szanse:
- poszerzenie / zmiana zakresu współdziałania mająca na celu wyrównanie realnego zysku
u obydwu partnerów (co instytucja kultury może dać firmie w obrębie współdzielonych
wartości, co pozytywnie wpłynie na jej sytuację: postrzeganie, komunikację, zasięg, zyski itd.),
- współpraca w obszarach dotychczas nieeksplorowanych np. obecność Muzeum Gdańska
z ciekawą i angażującą ofertą na Amber Feście; takie rozwiązanie poszerzy ofertę wydarzenia
o dodatkowy (potencjalnie interesujący dla odbiorców biesiady) element uczestnictwa
w kulturze (cały czas eksplorując wartości związane z lokalną dumą) jednocześnie zwiększając
widoczność instytucji i wspierając zbiórkę „pamiątek i historii”, które w przyszłości mogłyby
się stać istotną częścią ekspozycji w przyszłej siedzibie Muzeum nad Motławą.
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Model biznesowy Euskalduna Conference Centre
Nazwa instytucji: Euskalduna Conference Centre
Adres: Av. Abandoibarra 4, 48011 Bilbao, Hiszpania
Strona www: www.euskalduna.eus

Opis instytucji:
Euskalduna Conference Centre (The Euskalduna Conference Centre and Concert Hall) to
oddana do użytku w lutym 1999 roku sala koncertowa i centrum konferencyjne. Jej budowa
rozpoczęła się w 1994 roku w miejscu dawnej stoczni w samym centrum Bilbao. Projekt duetu
architektów: Federico Soriano i Dolores Palacios, przypomina statek w trakcie budowy
(zarówno otoczona wodą bryła jak i pokrycie elewacji z rdzewiejącej stali). Co ważne, budynek
ma symbolizować ostatni statek, który kiedykolwiek opuści stocznię największego miasta
Kraju Basków i być hołdem złożonym przemysłowej przeszłości Bilbao24.
Euskalduna Conference Centre to obiekt oferujący możliwość organizacji wielu rodzajów
wydarzeń biznesowych (konferencje, sympozja, zjazdy, targi, prezentacje itd.) i kulturalnych
(spektakle operowe, koncerty symfoniczne, balet, recitale, spektakle teatralne i taneczne itd.)
oraz takich, które łączą obydwa te obszary. Przestrzeń wewnątrz budynku zaprojektowana jest
tak, by jak najlepiej spełniać obydwie funkcje. Główną jej częścią jest audytorium, które
pomieścić może 2.164 widzów z największą sceną Europy (1.770m2) 25 , wyposażone
w najnowocześniejsze udogodnienia techniczne (m.in. opuszczana scena z rampą
rozładunkową w piwnicy, bardzo wysokie nadscenie z ogromną wręcz ilością sztankietów
umożliwiających szybki montaż oświetlenia czy elementów scenograficznych, głębokie
kieszenie boczne i kieszeń tylna wykorzystywane także jako oddzielne sale koncertowe lub
sale prób). Mniejsza sala teatralna, która pomieści 614 widzów, dzięki bardzo dobrej akustyce
wykorzystywana jest także podczas organizacji koncertów i konferencji, połączona jest
bezpośrednio z głównym lobby budynku. Z lobby można także dojść do jednej z czterech sal
konferencyjnych (odpowiednio na maksymalnie 270, 230, 130 i 103 osoby) oraz sali
wystawienniczej (4.200m2), wykorzystywanej zgodnie z potrzebami klientów na eventy,
wystawy, targi czy koncerty. Ponadto Euskalduna Conference Centre to dwie restauracje (na
łączną ilość 530 gości) wraz z zapleczem gastronomicznym (które może obsłużyć bankiety
organizowane w Sali wystawienniczej i hallach na łączną ilość 2.760 gości), osiem mniejszych
pomieszczeń konferencyjnych (i sal VIP) oraz centrum prasowe26 . Łącznie budynek oferuje
przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań na 4.695 osób.
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https://issuu.com/palacioeuskaldunajauregia/docs/folleto_euskalduna-ingl [dostęp: 4.12.2019]
https://en.wikipedia.org/wiki/Euskalduna_Conference_Centre_and_Concert_Hall [dostęp: 4.12.2019]
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Co się wydarzyło?
Historia Bilbao sięga XIII wieku (prawa miejskie od 1300r.). Przez kilkaset lat miasto było
jednym z głównych portów na północy Hiszpanii, z którego eksportowano żelazo i wełnę27
i miastem stoczniowym, w którym budowano statki. Rozwój miasta w oparciu o wydobycie
i obróbkę rudy żelaza spowodował, że w XIX wieku Bilbao było już miastem typowo
przemysłowym: przynoszącym wysokie dochody, jak magnes przyciągającym ludzi szukających
pracy i bardzo zanieczyszczonym. Swój charakter utrzymało aż do kryzysu z lat 70. XX wieku.
Kryzys uderzył z podwójną siłą, bo ekonomia tego obszaru była prawie całkowicie zależna od
przemysłu hutniczego, ciężkiego przemysłu metalurgicznego i stoczniowego28. Gospodarczy
upadek miasta pozostawił za sobą wiele problemów: wysokie bezrobocie (od 25% do 35% w
niektórych częściach metropolii), emigrację w poszukiwaniu pracy, społeczną stagnację i nowe
grupy wykluczone. W latach 80’ (czyli w szczytowych latach kryzysu) pojawiły się pierwsze
pomysły na zmianę: przejście od etapu upadku miasta przemysłu do rozkwitu postindustrialnej
metropolii, będącej odskocznią dla Bilbao przyszłości. Ibon Areso Mendiguren, który w 1987
roku został zatrudniony przez Urząd Miasta Bilbao by nadzorować wprowadzanie zmian, w
swoim eseju Bilbao’s Strategic Evolution: The Metamorphosis of the Industrial City dla portalu
MasContext
opisuje
cztery
główne
obszary
działania,
które
miały
29
w realny sposób wpłynąć na rozwój Bilbao w nowym kierunku . Trzy pierwsze związane są
z transportem i dostępnością (External Accessibility and Internal Mobility for the Metropolis),
przestrzenią i środowiskiem (Environmental and Urban Regeneration) oraz technologią
i zmianami w strukturze zatrudnienia (Investment in Human Resources and Technological
Transformation). Czwarty obszar działania (Cultural Centrality) dotyczy wpływu kultury na
rozwój miast i społeczeństw. Według Areso pobudzanie działalności kulturalnej jest
czynnikiem, który ożywia miasto wewnętrznie, a także promuje je na całym świecie 30 .
Tu dochodzimy do momentu rozwoju Bilbao, który nazywany jest przez specjalistów z całego
świata "efektem Guggenheima"31 i przykładem rewitalizacji poprzez kulturę.
Cytowany przez Katarzynę Jagodzińską Graeme Evans 32 wskazuje trzy modele rewitalizacji,
których istotnym komponentem jest kultura. Rewitalizacja poprzez kulturę (culture-led
regeneration), której przykładem jest budowa wymienionego wyżej Guggenheim Museum
i rekultywacja terenów nad brzegiem rzeki, polega na takim wykorzystaniu kultury, gdzie
działalność kulturalna stanowi […] katalizator bądź siłę napędową rewitalizacji, jest
27

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilbao#Historia [dostęp: 4.12.2019]
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,7153249,Bilbao__nasza_przyszlosc.html [dostęp:
4.12.2019]
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http://www.mascontext.com/issues/30-31-bilbao/bilbaos-strategic-evolutionthe-metamorphosis-of-theindustrial-city/ [dostęp: 4.12.2019]
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Tamże, tłumaczenie własne.
31
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,7153249,Bilbao__nasza_przyszlosc.html [dostęp:
4.12.2019]
32
G. Evans, Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture's Contribution to Regeneration, cyt. za: K.
Jagodzińska, Rewitalizacyjna funkcja kultury i dziedzictwa kulturowego, w: Kultura a rozwój, J. Hausner (red.),
Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste, s. 291.
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powszechnie postrzegana jako jej symbol. Zazwyczaj przybiera postać projektu flagowego lub
kulturalnego kompleksu - może polegać na wzniesieniu lub adaptacji budynku (zespołu
budynków) z przeznaczeniem na cele publiczne lub mieszane, rekultywacji otwartych
przestrzeni (np. tereny EXPO), bądź realizacji programu, którego celem jest rebranding miejsca
(np. festiwale)33. Bezsprzecznie, zmiany, których wprowadzanie nadzorował Areso w ramach
czwartego obszaru działania można zaliczyć właśnie do rewitalizacji poprzez kulturę.
Kultura i rewitalizacja (culture and regeneration), to model, w którym kultura nie jest na stałe
wpisana w strategię rozwoju i do długoterminowych planów działania. Działania kulturalne
prowadzone są na mniejszą skalę, często przez podmioty niezależne i równolegle do procesów
rewitalizacyjnych.
W przypadku Bilbao, model kulturalnej rewitalizacji (cultural regeneration) wydaje się być
współczesną kontynuacją ścieżki obranej przez władze miasta i regionu jeszcze w latach 80’.
W tym modelu działalność kulturalna jest w większym stopniu zintegrowana ze strategią dla
danego obszaru i innymi formami działalności o charakterze środowiskowym, społecznym
i ekonomicznym34, a przykładem jego realizacji może być współczesna działalność Euskalduna
Conference Centre: instytucji, która nie tylko przyciąga do Bilbao gości z Hiszpanii i zagranicy
ofertą kulturalną, ale dzięki biznesowemu podejściu rokrocznie generuje zyski (cele
biznesowe) i tworzy nowe miejsca pracy.
Euskalduna Jauregia - Palacio Euskalduna S.A. jest instytucją zależną, która podlega Radzie
Prowincji Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia), a zarządzany przez nią Euskalduna Conference
Centre jest stałą siedzibą pięciu sezonów artystycznych. Sezony te realizowane są przez
następujące instytucje: Bilbao Orkestra Sinfonikoa (Orkiestra Symfoniczna Bilbao), ABAO
Bilbao Opera, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (Baskijska Orkiestra Symfoniczna),
Musika / Fundacion Bilbao 700 oraz BilbaoMusika, z czego trzy pierwsze (w podanej powyżej
kolejności) mają absolutny priorytet w ustalaniu terminów i realizacji wydarzeń przed
wynajmami zewnętrznymi, także komercyjnymi. Obok stałych sezonów w „pałacu” odbywają
się liczne koncerty i wydarzenia komercyjne (np. spektakle w ramach trasy Moscow State
Ballet), rozrywkowe oraz mniejsze wydarzenie artystyczne z regionalnych instytucji kultury.
Przy czym, jak zapewnia dyrektor zarządzający ECC, Jon Andoni Aldekoa de la Torre, system
wyceny korzystania z przestrzeni jest elastyczny i umożliwia dostęp do niej nawet mniejszym
podmiotom.
Oprócz przestrzeni, partnerom i klientom z obszaru kultury, Euskalduna Conference Centre
oferuje możliwość dotarcia do maksymalnie szerokiego grona odbiorców, dzięki własnemu
systemowi sprzedaży biletów oraz stale rozszerzającej się bazie widzów i profilowaniu oferty
wysyłanej do nich drogą mejlową. Widzowie mogą także zakupić dla siebie lub swoich bliskich
karty podarunkowe o określonej wartości, które mogą wykorzystać do zakupu biletów

33
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Tamże.
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w ramach systemu sprzedażowego ECC. Działania te mają na celu przeniesienie sprzedaży
biletów z kas do Internetu.
Dzięki opisanemu wyżej podejściu: szerokiej ofercie wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
dopasowaniu oferty do potrzeb odbiorców, sprawnej i celowanej komunikacji, rozsądnemu i
biznesowemu podejściu do wykorzystania zasobów oraz jasnym celom stawianym instytucji
przez jej organizatora, Euskalduna Conference Centre rokrocznie zwiększa swoje
oddziaływanie oraz przychody pochodzące ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne
(w 2018 o 1,78% w porównaniu do 2017 roku35 ). W 2018 roku ECC odnotowała przychód
w wysokości 3.9 miliona Euro dzięki sprzedaży 171.524 biletów własnymi kanałami sprzedaży
(z czego ok. 85 tysięcy to sprzedaż online – wzrost o ok. 30 tysięcy w porównaniu do 2016
roku) na 364 zorganizowane wydarzenia artystyczne 36 . Dodatkowo zwiększa się poziom
satysfakcji odbiorców wydarzeń kulturalnych z 4.53/5 w 2016 do 4.59/5 w 2018 roku37. Poziom
satysfakcji uczestników wydarzeń kulturalnych jest także większy niż uczestników konferencji
i spotkań. Relacje pomiędzy Euskalduna Palace a odbiorcami jej działań dodatkowo
stymulowane są działaniami pobocznymi związanymi ze stałą modernizacją budynku i
dostosowaniem jego dostępności, proekologicznym podejściu do ilości zużywanych mediów,
obecnością języka baskijskiego w instytucji czy promocją baskijskiej kultury jedzenia w
restauracji „Eneko Bilbao”, odznaczonej jedną gwiazdką Michelin.

Czynniki sukcesu:
- wykwalifikowana kadra zarządzająca podejmująca decyzje na podstawie analizowanych
danych,
- zbieranie i przetwarzanie danych pozwala na zwiększenie satysfakcji odbiorców działań z
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
- budowa ambitnego programu artystycznego w ramach sezonów oraz tworzenie
uzupełniającej oferty rozrywkowej,
- współpraca między poszczególnymi poziomami władzy (miasto i region), a także między
sektorami prywatnym i publicznym,
- ustalenie i realizacja strategii z uwzględnieniem interesów miasta, regionu i lokalnej
społeczności,
- elastyczność instytucji,
- maksymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów,
- kultura jako oś działalności (priorytet trzech „głównych” sezonów artystycznych), zgodna ze
strategicznym kierunkiem rozwoju miasta i regionu.
35
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Mazda Opera in the Bowl oraz Mazda Opera in the Domain.
Nazwa firmy: Mazda Australia
Miejsce: Mulgrave (Melbourne), Australia
Strona www: www.mazda.com.au
Partner: Opera Australia

Opis firmy
Mazda do firma branży motoryzacyjnej, której marka znana jest na całym świecie. Firma
powstała w latach 20. XX wieku w japońskiej Hiroshimie, a jej początki wiązały się z produkcją
korka. W latach 30. powstał pierwszy pojazd silnikowy: trójkołowa riksza nazwana przez
ówczesnego właściciela firmy Jujiro Matsudę „Mazda-go 38 ”. Historii związanych z nazwą
globalnej korporacji jest kilka. Wszystkie krążą jednak wokół podobnego sposobu wymowy
nazwiska pierwszego właściciela i pierwszego pojazdu wytworzonego przez Mazdę oraz nazwy
staroperskiego boga Ahura Mazdy, boga harmonii i piękna, mądrości i tego co dobre. Po serii
wzlotów i upadków w latach 60. firma produkuje pierwszy pojazd czterokołowy39; w latach 80’
przyjmuje oficjalnie nazwę Mazda a od kilku lat obecna jest na rynkach Ameryki Północnej.
Obecnie fabryki koncernu działają m.in. w Japonii, Chinach, USA, Meksyku, Kolumbii
i Wietnamie.
W misji Mazdy cały czas odnajdujemy odwołania do harmonii, piękna, mądrości i tego co
dobre. Mazda kocha samochody i chce by dzięki samochodom marki ich posiadacze żyli
szczęśliwym i spełnionym życiem. Bliska marce idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że
samochody współistnieją z ziemią (środowiskiem) i ludźmi (społeczeństwem)
w zrównoważony sposób. Mazda nie boi się podejmowania wyzwań i stale podąża ścieżką
rozwoju i kreatywności 40 . Nie uciekając od swojej historii i dziedzictwa, stara się budować
i utrzymywać relacje ze swoimi klientami na całym świecie.
Nie inaczej jest w Australii. Mazda Australia to głównie sieć sprzedaży bez zakładów
produkcyjnych czy montażowych osadzonych w przemysłowej historii kraju. Marka nie
współtworzyła miast, nie miała realnego wpływu na rozwój i ludność przemysłowych regionów
kraju. Jest jednak bardzo zaangażowana we wspieranie tych dziedzin życia mieszkańców
antypodów, które wydają się być dla nich szczególnie ważne. Obok wspierania klubów
sportowych (np. gracze footballu australijskiego z North Melbourne Football Club) jest także
zaangażowana we współtworzenie i promocję działań kulturalnych.
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Opis partnera
Opera Australia to instytucja zajmująca się sztukami performatywnymi, której misją jest
prezentowanie najlepszej muzyki z całego świata dla tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe.
Zespół Opera Australia wykonuje opery, musicale i koncerty zarówno w swoich dwóch
siedzibach: Sydney Opera House i Arts Centre Melbourne, jak i w mniej oczywistych
przestrzeniach (na boiskach do koszykówki czy lokalnych świetlicach wspólnotowych), od
pokrytego czerwonym pyłem centrum Terytorium Północnego po bujne regiony winne
Australii Zachodniej41.
Australian Opera Company powstała w 1956 roku w związku z obchodami 200lecia urodzin
Wolfganga Amadeusza Mozarta i w pierwszym roku działalności zaprezentowała 4 opery
kompozytora we wszystkich stanowych stolicach (łącznie 169 spektakli i ponad 10.000km
pokonanego dystansu). Instytucja przez wszystkie lata swojej działalności kilkukrotnie
zmieniała nazwę i formę działania, niezmiennie stawiając na jakość wydarzeń i ich
maksymalnie szeroki zasięg. Obecnie jest jedną z najważniejszych kulturalnych instytucji
Australii.

Co się wydarzyło?
Opera Australia i Mazda współpracują ze sobą od 2003 roku. Najnowsza umowa współpracy
między partnerami zawarta została na okres od 2018 do 2021 roku, a na stronie internetowej
OA w zakładce „Partnerzy”, logotyp Mazdy jest jednym z trzech największych logotypów,
a widnieje nad nim podpis Hero partner.
Głównym obszarem współpracy Opera Australia i Mazdy jest organizacja cyklu darmowych
spektakli na wolnym powietrzu: Mazda Opera in the Bowl (wiosną w Melbourne, ponownie
od 2012 roku 42 ) oraz Mazda Opera in the Domain (od 2006 roku latem, w Królewskich
Ogrodach Botanicznych w Sydney 43 ), których marka jest sponsorem tytularnym. Powrót
wydarzeń operowych do misy koncertowej w Melbourne zbiega się w czasie z innym istotnym
dla współpracy Mazdy i OA momentem.
W 2011 roku ówczesny (i obecny) dyrektor artystyczny OA Lyndon Terracini, widząc
nieuchronnie zbliżający się kryzys uczestnictwa w kulturze, w corocznej przemowie Peggy
Glanville-Hicks Address (poświęconej muzyce i sztukom pokrewnym) ogłosił, że aby przetrwać,
Opera Australia musi się zmienić44. W emocjonującym wystąpieniu Terraciniego znajdują się
trzy fragmenty, które są szczególnie istotne dla kierunku, w którym od prawie dekady podąża
programowana przez niego instytucja: [1] Teatry operowe i orkiestry, o ogromnym znaczeniu
41
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dla światowej kultury, zamykają się w zastraszającym tempie i jest ku temu wiele powodów.
Obok globalnego kryzysy finansowego nie możemy pominąć faktu, że przez minione 200 lat
niewiele zmieniło się w fundamentalnej strukturze teatrów operowych. Żyjemy w nowych,
innych czasach a oczekiwania, które mieliśmy spełniać w przeszłości nie mają już racji bytu.
Możemy ten fakt beztrosko ignorować, wszak wielu twórców operowych i muzyki klasycznej
właśnie to robi, lub możemy się zmienić. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie mamy wyboru,
musimy się zmienić. [2] Odważne budowanie programu [instytucji] to budowanie programu,
który może nie spodobać się krytykom, ale który wytworzy prawdziwą i szczerą więź z naszymi
odbiorcami, którzy staną się pasjonatami sztuki operowej. [3] Czy nam się to podoba, czy nie,
jesteśmy częścią przemysłu rozrywkowego i jeśli nasi widzowie nie są zainteresowani kupnem
biletów na wyprodukowane przez nas wydarzenia i jeśli nie uda nam się pozyskać sponsorów
na realizację tego typu wydarzeń, to oznacza koniec naszej działalności45.
Sytuacja opisana przez Terraciniego okazała się być znaczącym momentem sprzyjającym
zacieśnieniu relacji pomiędzy organizacjami. Z jednej strony zarząd instytucji uzmysłowił sobie,
że aby osiągać opisane w misji cele musi zmienić dotychczasowy sposób myślenia i otworzyć
się na nowe. Dzięki stałemu i wieloletniemu wsparciu Mazdy, OA może nadal działać realizując
swoje najważniejsze cele: przybliżanie i popularyzowanie opery i innych najwyższej jakości
wydarzeń artystycznych społecznościom w Melbourne i Sydney. Obydwa omawiane tutaj
wydarzenia dzięki współpracy stale się rozwijają, co roku przyciągając coraz większą liczbę
odbiorców. Rory Jeffes, dyrektor zarządzający Opera Australia wskazuje, że między OA a
Mazdą istnieje stuprocentowe zrozumienie, a dążenie do doskonałości w każdym działaniu
jest tą wartością, która cementuje ich relację 46 . Według Jeffesa, osią działań obydwu
organizacji jest właśnie doskonałość: zarówno podczas tworzenia pojazdów nowej generacji
jak i zapierających dech w piersiach produkcji operowych. Co ważne, osiąganie doskonałości
nie jest celem samym w sobie, doskonałością należy się dzielić z jak największą ilością osób.
To właśnie udaje się robić Opera Australia dzięki wsparciu Mazdy47.
Z drugiej strony Mazda jest wymarzonym partnerem od wielu lat wspierającym kulturalne i
sportowe inicjatywy. Jak mówi Alastair Doak, dyrektor marketingu w Mazda Australia, sztuka
jest częścią produktów marki, integralną częścią jej DNA: nie patrzymy na nasze samochody
jak na zwykłą bryłę metalu, ale jak na obiekt sztuki i jesteśmy dostrojeni do emocji, które sztuka
wywołuje48. Dzięki uczestnictwu w przepływie wartości, Mazda nie tylko dokłada cegiełkę do
realizacji misji OA (docieranie do jak największej liczby odbiorców z wysokiej jakości
programem operowym), ale także tworzy dla siebie platformę do budowania relacji między
marką, a swoimi potencjalnymi klientami, uczestnikami współorganizowanych wydarzeń, dla
których przeżycia i kategorie estetyczne są prawdopodobnie tak samo ważne, jak dla zespołu
projektującego najnowszy model Mazdy. Efektem współdziałania jest rozpoznawalność marki
45
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wśród odbiorców „koncertów Mazdy” w Sydney i Melbourne, która rośnie z roku na rok (także,
ale nie tylko, ze względu na sponsoring tytularny), co w realny sposób przekłada się na
osiąganie przez markę wyznaczonych sobie celów49. Marka rozpoznaje swoich odbiorców i
uczy się komunikować z nimi bezpośrednio w trakcie wydarzeń w interesujący i odpowiadający
im sposób.
Radykalne otwarcie na widzów: tworzenie operowych „eventów”, opery na wolnym
powietrzu, spektakli musicalowych itd. było możliwe także dzięki prawdziwej współpracy
między Mazdą a Opera Australia. W 2013 roku OA ogłosiła 44% wzrost dochodu całkowitego
wynikający ze zwiększenia sprzedaży biletów o 55% 50 . W 2015 roku Mazda Opera in the
Domain przyciągnęła 30.000 widzów, a współprodukowane wydarzenia uważane są za
czołowe wydarzenia sezonu artystycznego w Australii.

Czynniki sukcesu:
- świadomość kadry zarządzającej instytucją kultury, że w obecnym świecie partnerstwa
korporacyjne są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju organizacji artystycznych,
- zrozumienie, że niektórych celów, w zmieniającej się rzeczywistości nie jesteśmy w stanie
osiągnąć sami, i że współpraca korporacyjna nie jest tym samym co korporacyjna filantropia,
- współpraca korporacyjna to coś więcej niż przekazanie darmowych biletów na spektakl
w zamian za wsparcie finansowe; zyski ze współpracy opartej na równości i partnerstwie
powinny być realne i namacalne dla każdej ze stron,
- aby partnerstwo między organizacjami zadziałało, niezbędne jest zrozumienie celów każdej
ze stron i powodów, dla których strony chcą ze sobą współpracować,
- współdzielone wartości,
- wykorzystanie „kryzysu” do ewaluacji dotychczasowych działań i wypracowania nowych
rozwiązań,
- uwzględnienie potrzeb partnera biznesowego w planowaniu sezonu artystycznego, ustalenie
wspólnego harmonogramu działań.

49
50

Tamże.
https://www.pizzicato.lu/44-growth-for-opera-australia/ [dostęp: 11.12.2019]
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Wsparcie korporacyjne i współpraca partnerska w MoMA
Nazwa instytucji: Musuem of Modern Art
Adres: 53rd Street, Manhattan, Nowy Jork
Strona www: www.moma.org

Opis instytucji:
Nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej narodziło się w głowach trzech odważnych kobiet:
Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss i Mary Quinn Sullivan pod koniec lat 20’ XX wieku.
Podczas wspólnie spędzanego lunchu w 1928 roku „śmiałe panie” ustaliły, że to, czego brakuje
Nowemu Jorkowi to miejsce, w którym pokazywane będą dzieła najważniejszych
współczesnych im artystów. Niecały rok później, w wynajmowanej przestrzeni na dwunastym
piętrze biurowca Heckscher Building przy Piątej Alei 730 MoMA zaprezentowała wystawę
poświęconą ówczesnym mistrzom. W pierwszej broszurze Muzeum można przeczytać, że
nawet w Nowym Jorku, wśród wielkich stolic świata, brakuje galerii publicznej, w której można
zobaczyć prace założycieli i mistrzów współczesnych szkół51. Rok 1929 zmienił w tym zakresie
wszystko.
Przez wiele dekad działalności MoMA była aktywna, pokazując w swoich przestrzeniach
zaangażowaną sztukę wraz z jej społecznym i politycznym kontekstem z czasem stając się
jedną z najbardziej wpływowych instytucji kultury. Zgodnie ze swoją misją MoMA, założona
jako instytucja edukacyjna, jest poświęcona temu, by być czołowym muzeum sztuki
współczesnej na świecie. Muzeum, pod przewodnictwem swoich powierników i pracowników,
realizuje ten cel poprzez tworzenie, ochronę i dokumentowanie kolekcji stałej o najwyższym
poziomie, która odzwierciedla żywotność, złożoność i odsłania wzorce sztuki nowoczesnej
i współczesnej; poprzez prezentowanie wystaw i programów edukacyjnych o niezrównanym
znaczeniu; poprzez utrzymanie biblioteki, archiwum i laboratorium konserwatorskiego, które
są uznawane za międzynarodowe ośrodki badawcze; oraz poprzez stypendia i wspieranie
publikacji o wybitnych zaletach intelektualnych52. W centrum zainteresowania Muzeum jest
prezentowanie nie tylko tradycyjnych form sztuki takich jak malarstwo, rzeźba, rysunek, ale
także fotografii, grafiki, filmu i mediów czy dzieł z zakresu wzornictwa i architektury.
Wśród ważnych wystaw, wydarzeń i momentów z dziejów MoMA wskazać można m.in.
wystawę poświęconą sztuce rdzennych Amerykanów z 1941 roku (Indian Art Of the United
States, już w nowej i obecnej siedzibie), wielki pożar z 1958 roku, wystawę połączoną z aukcją
charytatywną upamiętniającą dra Martina Luthera-Kinga z 1968 roku (In Honor of Dr. Martin
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Luther King53), otwarcie PS1 w 1976 roku czy kultowy performans Mariny Abramović The Artist
is Present z 2010 roku.
Kolejny ważny rok dla MoMa to rok 2019 i ponowne otwarcie Muzeum w rozbudowanej
formie. W powiększonych galeriach i przestrzeniach stworzonych z myślą o performansie,
rozmowach i działaniom twórczym, będzie można zobaczyć więcej sztuki w zupełnie nowy
sposób. Prawdziwą wartością tej rozbudowy nie jest wygenerowanie większej przestrzeni, ale
stworzenie przestrzeni, która pozwala na zastanowienie się nad doświadczaniem sztuki
w Muzeum54 obiecuje Glenn D. Lowry pełniący funkcję dyrektora MoMA nieprzerwanie od
1995 roku. To właśnie głównie Lowry odpowiada za zebranie ponad 400 milionów dolarów na
rozbudowę Muzeum. Ponad połowę tej kwoty ofiarowała czwórka darczyńców: Leon Black,
David Geffen, Ken Griffin, and Steve Cohen. Jak pisze portal ArtnetNews: w czasie, gdy wiele
instytucji sztuki walczy o realizację ambitnych celów fundraisingowych, nowojorskie Museum
of Modern Art zrobiło to, co inni uznali za niemożliwe55. Jeden z darczyńców, Leon Black, jest
wieloletnim członkiem (od 1997 roku56) a obecnie przewodniczącym rady powierniczej MoMA
oraz założycielem firmy Apollo Global Management, która działa na rynku kapitałowym
(private equity, instytucje kredytowe i inwestycje w nieruchomości).

Co się wydarzyło?
Historia Muzeum zawsze była związana z prywatną inicjatywą zaangażowanych osób. Trójka
założycielek zgromadziła wokół instytucji grono ludzi, dla których sztuka współczesna była
ważna bez względu na ich pobudki: potrzebę przeżycia estetycznego czy jej funkcję krytyczną.
Misją MoMA jest zachęcanie do coraz głębszego zrozumienia i korzystania ze sztuki
nowoczesnej i współczesnej przez zróżnicowaną lokalną, krajową i międzynarodową
publiczność, której służy 57 . Bez kolejnych pokoleń osób wspierających działalność MoMA
instytucja ta nie osiągnęłaby tak spektakularnego sukcesu, nie byłaby
w stanie się rozwijać ani wypełniać wszystkich założeń misji.
Tradycja wspierania sztuki współczesnej przez miłośników Muzeum jest doskonale widoczna
w strukturze jej ciał wspomagających oraz możliwości udzielania usystematyzowanego
wsparcia i współpracy. Rada powiernicza MoMA i MoMA PS1 składa się z ponad kilkudziesięciu
wpływowych osób, z których niektóre pełnią swoje funkcje dożywotnio lub honorowo.
Muzeum oferuje firmom i fundacjom wiele możliwości zaangażowania się w sztukę, począwszy

53

https://www.moma.org/interactives/moma_through_time/1960/honoring-dr-martin-luther-king/ [dostęp:
12.12.2019]
54
https://www.moma.org/about/new-moma [dostęp: 12.12.2019]
55
https://news.artnet.com/market/moma-secret-weapon-massive-400m-expansion-1671187 [dostęp:
12.12.2019]
56
https://www.theartnewspaper.com/news/couple-donates-usd40-million-for-moma-s-renovation-andexpansion [dostęp: 12.12.2019]
57
https://www.moma.org/about/who-we-are/moma [dostęp: 12.12.2019]

20

od członkostwa korporacyjnego (corporate membership), a skończywszy na sponsoringu
konkretnych programów i partnerstwach umożliwiających np. ekspozycję marki.
Jedną z trzech głównych kategorii wsparcia Muzeum są Major Partners. Głównymi partnerami
MoMA, są takie koncerny jak Bank of America (wspierający konserwację i ekspozycję dzieł z
kolekcji Muzeum, wystawy czasowe oraz główny partner otwarcia po rozbudowie), Hyundai
Card (wspierający performans i działania związane z mediami), Allianz (wspierający design i
innowacje), Volkswagen of America (będący głównym partnerem w edukacji), UNIQLO (dzięki
któremu odwiedzający nie płacą za wejście do Muzeum w piątkowe wieczory), Stavros
Niarchos Foundation (współpraca w ramach działań związanych z dostępnością i programami
społecznymi) oraz Bloomberg Philantropies. Na stronach MoMA firmom tym poświęcono
najwięcej uwagi opisując zakres współpracy i wzajemnego wsparcia oraz prezentując logotypy
marek.
W ramach sponsoringu (Sponsorhip) firmy i fundacje mogą skorzystać także z szerokiej oferty
działań i benefitów w ramach rozbudowanej platformy sponsorskiej. Programy dostępne dla
sponsorów obejmują wystawy, spektakle, filmy, edukację, imprezy charytatywne, programy
publiczne i inne. Począwszy od marketingu marki, treści cyfrowych i działań na zamówienie, po
wydarzenia specjalne, dostęp dla VIP-ów i inne, nasz zróżnicowany program umożliwia
sponsorom łączenie się z publicznością MoMA na wielu różnych płaszczyznach58. Na chwilę
obecną w ramach członkostwa korporacyjnego MoMA wspiera ok. 300 firm z całego świata, z
czego ok. połowa wymieniona jest z nazwy na stronach Muzeum. Darowizny od Corporate
Members zapewniają krytyczne wsparcie realizacji misji, pomagając w utrzymaniu wystaw,
programów edukacyjnych i działań konserwatorskich. Przystąpienie do programu umożliwia
członkom korporacyjnym wywarcie trwałego wpływu nie tylko na samo Muzeum, ale i na
odwiedzających je gości. Członkostwo możliwe jest na jednym z sześciu poziomów zależnych
od wysokości kontrybucji finansowej i oferujących różne benefity. Najniższym poziomem jest
Friend, czyli przyjaciel. Za wsparcie w wysokości od 3.000 do 7.499 dolarów „członek”
otrzymuje: 2 karty firmowe (Corporate Cards), z których każda upoważnia do jednorazowego
wejścia 5 osób dorosłych i zawiera dodatkowe korzyści, 2 zaproszenia na wydarzenie
specjalne: wystawę, prapremierę czy galę otwarcia oraz 50 kart wstępu (Corporate Guest
Pass), będących jednorazowym biletem wstępu dla 1 osoby dorosłej. Kolejne poziomy to
Associate (7.500-14.999 USD), Benefactor (15.000-24.999 USD), Leader (25.000-29.999 USD),
Partner (40.000-59.999 USD) oraz Sponsor (od 60.000 USD w górę). Wraz ze wzrostem donacji
wzrasta ilość benefitów, przy czym wspólne dla każdego poziomu wsparcia są zniżki dla
pracowników w sklepach MoMA i zakupach online, zniżki dla pracowników na wycieczki
grupowe, wykłady i kursy, zniżki dla pracowników na prezenty korporacyjne, zniżki dla
pracowników na zakup 20 lub więcej członkostw indywidualnych (Individual Membership),
uznanie wsparcia w rocznych wykazach wkładów finansowych (raporty) oraz wybrane katalogi
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do wystaw MoMA59. W uznaniu za dar w wysokości 40 milionów dolarów od właściciela Apollo
Global Management, MoMA planuje stworzyć Debra and Leon Black Family Film Center, które
mieścić się będzie na dwóch poziomach podziemnych Ronald and Jo Carole Lauder Building.
W ramach centrum działać będą dwie z czterech sal kinowych Muzeum60 (Roy i Niuta Titus
Theater, sala 1 i 2) oraz galerie multimedialne, które zostaną wyremontowane w ramach
opisanego powyżej projektu inwestycyjnego muzeum 61 . Jako wielcy miłośnicy filmu, moja
rodzina i ja mamy, zaszczyt być kojarzeni z Centrum Filmowym tej wielkiej instytucji mówi Black
w wywiadzie dla New York Times cytowanym przez portal Artsy62.

Czynniki sukcesu:
- MoMA działa niemal nieprzerwanie od 90 lat i jako instytucja pozostaje wierna swoim
wartościom, co pozwala na budowanie i utrzymanie narracji wokół jej misji i ułatwia
potencjalnym nowym partnerom i sponsorom identyfikację z instytucją w obszarze wartości,
- od początku swojego istnienia Muzeum wspierają najbogatsi i najbardziej aktywni
mieszkańcy Nowego Jorku a zwyczaj ten staje się zwyczajem pokoleniowym: łatwiej
angażować się finansowo w dziedzictwo, którego współtwórcami są nasi przodkowie,
- aktywne szukanie środków finansowych i profilowanie oferty sponsorskiej, która nie jest
skierowana wyłącznie do „największych graczy”,
- czerpanie z historii i „mitu założycielskiego” jako ważnego kontekstu działania muzeum,
- MoMA korzysta z obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w której system fiskalny USA
faworyzuje najbogatszych obywateli i w której (w ramach ogólnoświatowego trendu w
dystrybucji zasobów finansowych), mniejsze grupy ludzi przekazują na cele charytatywne,
społeczne i kulturalne więcej pieniędzy,
- zarządzający Muzeum wiedzą jakich argumentów używać w rozmowie z potencjalnymi
partnerami i sponsorami, by przekonać ich, że pieniądze im przekazane zostaną wykorzystane
lepiej niż przez inne instytucje oraz doskonale wiedzą z jakimi firmami i fundacjami o tym
rozmawiać (łączy się to z wartościami, historią MoMA itd.),
- w strukturze Muzeum działa departament rozwoju, który zajmuje się badaniem, identyfikacją
i pomaga w utrzymaniu źródeł finansowania budżetu operacyjnego oraz budżetów wystaw
i poszczególnych programów. Pracują w nim specjaliści, którzy wiedzą, jak skutecznie prosić
o pieniądze.
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Piano City Milano Festival
Nazwa organizacji: Piano City Milano
Miejsce: Mediolan, Włochy
Adres www: www.pianocitymilano.it
Partner: Banca Intesa SanPaoloOpis organizacji: Stowarzyszenie Associazione Piano City
Milano jest od 2011 roku głównym organizatorem jednego z największych muzycznych
festiwali północnych Włoch. Koncepcja projektu, który jest głównym celem aktywności
stowarzyszenia jest realizacja w ciągu 50 godzin, nieprzerwanego maratonu wydarzeń
muzycznych, których głównym bohaterem jest fortepian, obecny w teatrach, na ulicach, na
placach, podwórkach, w parkach w obrębie centralnych dzielnic miasta, to łącznie ponad 450
wydarzeń realizowanych z partnerami, Miastem Mediolan oraz podmiotami prywatnymi i
społecznymi, działań związanych z tym instrumentem oraz pianistami, profesjonalistami i
amatorami.
Opis partnera: Bank Intesa San Paolo, jest drugim co do wielkości bankiem (pod względem
kapitalizacji) w całej strefie euro i największą instytucją bankową we Włoszech. Powstał jako
fuzja dwóch banków w roku 2007. Główne siedziby firmy to Turyn i Mediolan. Jest pierwszym
włoskim bankiem, który przyjął dualistyczny model zarządzania na wzór niemieckich instytucji
bankowych, bez walnego zgromadzenia, zarządzana przez duopol rady nadzorczej i zarządu.
Ponadto bank ten ma największą ilość oddziałów (ponad 4000) we Włoszech oraz największy
udział we włoskim rynku bankowym z ponad 11 milionami klientów. Aktywa banku po
pierwszym kwartale 2019 roku wynosiły ponad 829 miliardów. Euro. Bank jest aktywny
w obszarze wspierania kultury w zakresie rynku filmowego – projekty PerFiducia - cykl
produkcji krótkometrażowych dotyczących kwestii, wartości zaufania, wspiera również
produkcje filmów fabularnych włoskich twórców, jest głównym sponsorem Festiwalu
Filmowego w Turynie. Działa również w ramach „Mediocredito Italiano” programu
wspierającego przedsiębiorców z branży filmowej, w ramach którego w 3 ostatnich latach
zainwestowano ponad 200 mln euro. Bank istotnie wspiera również galerie sztuki i muzea we
Włoszech, w tym: Gallerie di Palazzo Leoni Montanari w Vicenzy, Gallerie di Palazzo Zevallos
Stigliano w Neapolu, Gallerie di Piazza Scala w Mediolanie.

Co się wydarzyło?
W roku 2016 bank w porozumieniu z festiwalem włączyć się we współorganizację 3 wydarzeń
muzycznych poprzez udostępnienie trzech zabytkowych budynków filii Banku w centrum
Mediolanu (Filias Piazza Cordusio, Filia Via Verdi oraz Fliia Gallerie d’Italia) jako przestrzeni
koncertowej festiwalu.
Filia banku Intesa SanPaolo - Cordusio jest niedawno otwartym na nowo miejscem
w przestrzeni zabytkowej, której funkcjonowanie bank ilustruje jako „przestrzeń słuchania
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i budowania relacji”, gdzie nowa aranżacja filii banku udostępnia przestrzeń dla rodzin, działań
przedsiębiorczych, aktywności kulturalnych i inicjatyw z obszaru innowacji.
Druga przestrzeń innej filii banku zagospodarowana na potrzeby festiwalu fortepianowego to
podziemia na Via Verdi, które stanowiły w roku 1940 najbezpieczniejsze schronienie przed
atakami lotniczymi. Miejsce to usytuowane jest w sercu budynku banku, 20 metrów pod
ziemią i stanowi znakomitą przestrzeń koncertową.
Ostatnia przestrzeń należąca do firmy to przestrzeń muzealna przy Piazza Scala,
funkcjonującego w ramach projektu banku „Galerie d’Italia”, w której zgromadzono ponad
20.000 dzieł sztuki będących własnością banku Intesa SanPaolo, którą firma otworzyła w roku
2011. Firma określa to miejsce jako przestrzeń, którą stworzono z potrzeby i życzenia
właścicieli banku, poczucia powinności by udostępnić szerszej publiczności dzieła sztuki
nabyte z kapitału spółki.
W roku 2019 bank przystosował do potrzeb festiwalu 3 przestrzenie, ale również włączył się
w działania społeczne, związane z mediolańskim Refettorio Ambrosiano – miejscem działające
zgodnie z „filozofią” ekonomii społecznej, w tym kuchnią charytatywną prowadzoną od 3 lat
przez organizacje społeczne w Mediolanie.

Czynniki sukcesu:
- świadomość kadry organizacji, że instytucja finansowa jest bardziej chętna do zbudowania
trwałego partnerstwa z organizacją kulturalną, jeśli pozwolimy jej nie tylko współfinansować
działania artystyczne, ale również udostępniać cenne przestrzenie firmy dla organizacji
istotnej części programu artystycznego festiwalu,
- rozpoznanie przez organizatora wydarzenia kulturalnego faktu, że przestrzeń miasta miast
obfituje w przestrzenie prywatne, również obiekty zabytkowe, które stanowią akustycznie,
wizualnie, architektonicznie i logistycznie doskonałą scenę wydarzenia artystycznego.
To szczególnie istotne w obliczu deficytów w tym zakresie w obszarze instytucji będących
w posiadaniu i zarządzie instytucji publicznych,
- posiadania przez bank kolekcji sztuki ulokowanej i udostępnianej publiczności może przy
niewielkiej adaptacji tej przestrzeni stanowić scenę dla działań o charakterze
performatywnym, wzmacniając dostępność kolekcji do nowej grupy publiczności
- np. wielbicieli muzyki,
- organizator festiwalu chcąc ulokować swoje działania artystyczne w obszarze ekonomii
społecznej, działań charytatywnych; może nie działać samodzielnie, lecz włączyć do działania
instytucję finansową, co pozwoli wzmocnić rezonans działania opartego na wspólnych
wartościach organizacji kulturalnej i organizacji bankowej, przy uzupełnienia swoich
kompetencji i zasięgu dotarcia z aktywnością charytatywną do różnych grup społecznych:
publiczności festiwalu oraz klientów banku.
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Dekoma i poznańskie działania kulturalne
Adres: Pszczelna 3, Zalasewo, 62-020 Swarzędz
Adres www: dekoma.eu
Partnerzy: Poznańskie festiwale i instytucje kultury

Opis firmy
Dekoma to firma zajmująca się sprzedażą tkanin, tapet, skór, dywanów oraz dodatków takich
jak ozdobne guziki, chwosty i gwoździe tapicerskie. Przez ponad 20 lat działalności zdobyła
pozycję lidera na rynku wysokiej jakości tkanin wnętrzarskich w Europie Środkowej
i Wschodniej63. Firma współpracuje nie tylko z producentami mebli, ale także z projektantami
i architektami z całej Europy. Oprócz rozwijania własnej marki, zajmuje się dystrybucją
produktów takich firm, jak Alcantara, Kobe, Agena, Gastón y Daniela, Moon, Interstil i Serge
Ferrari 64 . Uczestniczy w targach wnętrzarskich, z których jej styliści przywożą do Polski
najnowsze i najciekawsze trendy związane z wykorzystaniem tkanin we wnętrzach i tworzy
własne kolekcje, które obejrzeć można w showroomie Dekomy w Zalasewie koło Swarzędza.
Dekoma wspiera ekspercką wiedzą nie tylko studentów kierunków artystycznych poznańskich
uczelni (School of Form / SWPS czy Uniwersytet Artystyczny), ale także szkoły, przedszkola,
domy kultury czy organizacje pozarządowe przekazując im materiały niezbędne do działań.
Kiedy po studiach przyszedłem pracować do firmy ojca, to zważyłem wszystkie resztki
materiałów, które pozostały niesprzedane. Wyszło tego ok. 700 kg. Wiedziałem, ile mamy tych
resztek i ile jest ciekawych miejsc w Poznaniu związanych z kulturą, które mogą chcieć z nich
skorzystać65 mówi Filip Kuchareczko, syn właściciela Dekomy.
Opis partnerów
Dekoma współpracowała z wieloma poznańskimi organizacjami kulturalnymi. Ich pełna lista
znajduje się na stronie internetowej firmy w specjalnie przygotowanej zakładce Kultura i
sztuka. Na liście znaleźć można Centrum Kultury Zamek, Malta Festival Poznań i Estradę
Poznańską. Obok organizacji z Poznania Dekoma współpracowała np. z festiwalem Millenium
Docs Against Gravity czy EcoMade Festival z Łodzi.

Co się wydarzyło?
Kiedy pracowałem w Londynie jako agent zajmujący się sprzedażą tkanin widziałem w jaki
sposób tkaniny, czyli nasz produkt, mogą być wykorzystywane w przestrzeni publicznej
i w tworzeniu różnego rodzaju gadżetów. Po powrocie do Polski zacząłem zastanawiać się,
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z kim w Poznaniu chciałbym współpracować i robić rzeczy podobne do tych, które widziałem.
Moje podejście było trochę marketingowe, bo zastanawiałem się też, które działanie może
mieć największy zasięg. Od zawsze lubiłem festiwal Malta, więc zainteresowałem się właśnie
nimi. Wykonałem telefon, zapytałem, czy nie zechcieliby współpracować. Tak to się zaczęło.
Dzięki Malcie poznałem Zofię Kuluzę, która produkuje gadżety dla różnych festiwali. Po Malcie
był Animator, Design Alive, CK Zamek. Nie jestem w stanie przeliczyć tego na bezpośredni zysk
dla firmy, ale jestem w stanie powiedzieć, ile nowych przypadków współpracy nawiązaliśmy
dzięki tej pierwszej inicjatywie 66 - mówi Filip Kuchareczko, syn właściciela Dekomy, który
w firmie odpowiada za kontakty ze środowiskiem kultury i inicjuje działania z tego zakresu.
Współpraca z festiwalem Malta polegała nie tylko na przekazaniu tkanin, z których Studio
Kuluza stworzyło festiwalowe nerki i torby. W 2017 roku Dekoma przekazała Malcie 370
metrów tkanin Dekoma Organza i Pat 67 , z których Jola Starzak i Dawid Strębicki z Atelier
Starzak Strebicki stworzyli instalację-labirynt będącą integralną częścią festiwalowej
przestrzeni na Placu Wolności. Celem projektu zagospodarowania przestrzeni Placu Wolności
dla festiwalu Malta [2017] jest zmiana monumentalnej skali placu na skalę ludzką […]. W
ramach Generatora Malta, inicjatywy nawiązującej do tradycji teatru ulicznego, plac zmienia
się w tętniącą życiem przestrzeń publiczną […] W efekcie Plac Wolności przeobraża się w
prototyp przyjaznego człowiekowi wnętrza urbanistycznego - opowiada Jola Starzak68. Tkaniny
nie tylko w Polsce są postrzegane jako materiał używany głównie do tapicerowania
i klasycznych dekoracji okiennych. Staramy się to zmienić, ponieważ wiemy, że materiały
tekstylne mogą być również artystycznymi instalacjami - dopowiada Filip Kuchareczko 69 .
W kolejnych latach na wykonanie festiwalowych gadżetów Dekoma przekazała Malcie ponad
300 m tkanin na torby festiwalowe i kolejną instalację na placu Wolności w 2018 roku oraz
200 m sztucznej skóry Urban, z których wykonane zostały plecaki i nerki w 2019 roku.
Kolejnym obszarem współpracy Dekomy z instytucjami kultury jest wykorzystywanie resztek i
pozostałości po konfekcjonowaniu tkanin. Teraz panuje ogólna moda na ekologię, ale według
mnie to często jest green washing, czysty PR, za którym nic nie idzie. Jestem totalnie
zafiksowany na punkcie resztek i ich wykorzystania. Instytucje kultury, z którymi
współpracujemy dostrzegają potencjał przerabiania resztek zamiast robienia gadżetów z
nowych produktów. Przykładem może być Estrada Poznańska - przy produkcji gadżetów dla tej
instytucji używamy materiałów, które potencjalnie poszłyby do kosza. Gadżety (nerki) na Noc
Muzeów 2019 wykonane zostały nie tylko z naszych tkanin, ale też ze starych jeansów
przekazanych na ten cel przez poznaniaków70.
Z kolei gadżetem NieKongresu Animatorów Kultury, którego organizatorem w 2018 roku było
Centrum Kultury Zamek były torby ze specjalnie przygotowanym cyfrowym nadrukiem. Na
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welurowej tkaninie Charles z kolekcji Dekomy nadrukowany został roślinny motyw z plakatu
wydarzenia, zaprojektowanego przez poznańską ilustratorkę, Franciszkę Kujawską 71 , co
pokazuje szeroki zakres możliwości firmy.
Filip Kuchareczko zwraca jednak uwagę na to, że Dekoma może wspomóc różnego rodzaju
inicjatywy oferując tylko (i aż) tkaniny. Odpowiedzialność za ich wykorzystanie leży po stronie
partnera. Nie jesteśmy firmą, która załatwi wszystko. Jest wiele części składowych, które wiążą
się z wytworzeniem gadżetu czy instalacji. Jest jeszcze kwestia projektu, szycia, dodatkowych
haftów czy elementów. Jeżeli ktoś potrzebuje na przykład zasłon, to my nie możemy pomóc.
Możemy przekazać materiał, z których ktoś inny wykona te zasłony. Za te wszytskie działania
odpowiedzialna musi być druga strona72.

Czynniki sukcesu:
- zainteresowanie firmy tym, czym zajmuje się instytucja kultury (Dla mnie osobiście to jest
interesujące, dlatego działanie wychodzi ode mnie. Najlepiej współpracuje się wtedy, kiedy
firma albo jej właściciel wspiera lokalne inicjatywy czy organizacje, która są mu naprawdę
bliskie. Nie musi to być kultura, może być sport czy cokolwiek innego.73),
- wspólne działania podkreślają wartości ważne dla obu stron (np. działania ekologiczne czy
związane ze oddziaływaniem na przestrzeń publiczną: Dla mnie to było ważne, żeby pokazać
ludziom, że tkaniny mogą być czymś więcej niż tylko zasłoną, czy meblem.74),
- profesjonalizm we współpracy i dobre przygotowanie partnera, który zwraca się z prośbą
o pomoc (wiedza na temat ilości potrzebnej tkaniny, wybrane osoby, które zajmą się jej dalszą
obróbką czy montażem oraz świadomość kosztów, które mogą z tym być związane),
- dobry kontakt, komunikacja i zaufanie między stronami,
- spisane i szczegółowe ustalenia między stronami, dzięki którym każdy z partnerów wie, za co
jest odpowiedzialny i w jakim zakresie,
- wywiązywanie się ze zobowiązań, w tym także z zadeklarowanych świadczeń promocyjnych
(ilość postów w mediach społecznościowych, tagowanie partnerów w postach, wzajemne
przekazywanie przez partnerów zdjęć i innych materiałów promocyjnych),
- świadomość tego, że działania marketingowe prowadzone na zewnątrz firmy są istotną
częścią tego, w jaki sposób firmę postrzegają nie tylko jej przyszli klienci, ale także jej
pracownicy (na wszystkich szczeblach i stanowiskach); działania CSR i CCR wprowadzane do
codzienności firmy (Odpowiednie komunikowanie tego wewnątrz firmy jest ważne.75).
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Robot Gentleman i festiwal w potrzebie
Adres: Garbary 64, 61-758 Poznań
Adres www: robotgentleman.com
Partner: Fundacja Malta
Nazwa wydarzenia: Malta Festival Poznań 2017 -2019

Opis firmy
Robot Gentleman to działająca od 2012r. poznańska firma, zajmująca się tworzeniem gier
komputerowych. Jej twórcy, Dominik Gotojuch i Juliusz Zenkner, poznali się na forum
internetowym skupiającym ludzi, którzy chcieli robić efekty specjalne do filmów amatorskich76
jeszcze w czasach licealnych. Pomimo wspólnego zamiłowania do filmów, efektów specjalnych
i animacji oraz przyjaźni trwającej prawie 20 lat, zawodowo działają razem dopiero od 2015
roku.
Przed wydaniem swojej pierwszej i święcącej ogromne sukcesy gry 60 Seconds!, ścieżki kariery
obydwu panów kierowały ich w różnych kierunkach. Dominik Gotojuch po ukończeniu studiów
informatycznych pracował w zagranicznym gamedevie77 a następnie w CD Projekt Red, firmie
odpowiedzialnej za stworzenie cyklu gier o Geralcie z Rivii, najbardziej znanym polskim
wiedźminie. Juliusz Zenkner z kolei po ukończeniu studiów artystycznych współpracował
m.in. z Platige Image, w której był częścią zespołu realizującego efekty wizualne
w krótkmetrażowym filmie Ambition Tomka Bagińskiego realizowanym na zlecenie
Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Melancholii Larsa von Triera78.
O sobie i swoich współpracownikach mówią, że są kreatywnym zespołem twórców, którzy
chętnie eksperymentują. W naszych tytułach szukamy urzekających historii, naginania
pomysłów i przekraczania granic79. W początkowym okresie istnienia firmy tworzyły ją tylko
trzy osoby. Komercyjny sukces gry 60 Seconds! umożliwił jej dalszy rozwój. Zatrudnienie
nowych pracowników spowodowało, że zespół Robot Gentleman mógł jednocześnie
pracować nad dalszym utrzymywaniem i rozwijaniem gry, a także planować nowe produkty
i pozostałe aspekty biznesowe, jak chociażby najbardziej efektywny sposób sprzedaży
i dystrybucji80.
Obecnie zespół Robot Gentleman tworzy kilkanaście wszechstronnie utalentowanych osób
i stale zatrudnia kolejne. Jest także częścią kolektywu Pyramida Hub tworzonego przez
poznańskich twórców gier. Jego siedziba składa się z dwóch pięter. Na pierwszym piętrze
codziennie pracują twórcy gier oraz artyści niezależni. Kolektyw tworzy 5 stałych zespołów
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oraz 6 osób pracujących w przestrzeni kołorkingowej, w której biurka można wynająć na
miesiąc. Obok twórców gier pracują w nim także artyści: komputerowi i malarze czy twórca
komiksów. Drugie piętro to otwarta przestrzeń wydarzeń: wystaw, warsztatów czy spotkań.
To piętro stoi puste, ale jak jest jakaś inicjatywa to montujemy tam wystawę czy jakiś event.
Mieliśmy tam między innymi wystawę Noriakiego czy prac chłopaków z kołorkingu81.

Opis partnera
Fundacja Malta to organizacja pozarządowa ufundowana w 2003 roku przez Michała
Merczyńskiego oraz Piotra Voelkela, Jana Kulczyka i Karola Działoszyńskiego, jednak jej
korzenie sięgają 1991 roku i pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
Malta82. Celem fundacji jest upowszechnianie kultury oraz wspieranie działań twórców kultury
i sztuki83. Swoje cele fundacja osiąga prowadząc działania edukacyjne m.in. w ramach Szkoły
widza (Akademia Miasta czy Sztuczki publiczne) 84 oraz organizując koncerty, spektakle
i festiwale, z których najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym jest odbywający się co
roku w czerwcu Malta Festival Poznań. Realizowany przez fundację festiwal to dla wielu
poznaniaków nadal, pomimo zmian w profilu prezentowanych działań, najważniejsze
wydarzenie kulturalne każdego roku.

Co się wydarzyło?
W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego,
Festiwalowi Malta odmówiono wypłaty dotacji w wysokości 300 tys. zł na realizację 27. edycji
festiwalu. Decyzja Ministra łączyła się bezpośrednio z osobą kuratora Malty 2017 Oliviera
Friljicia. W mediach podano, że będziemy jako ministerstwo finansować Frljića jako kuratora
Malty. Mogę powiedzieć, że choć nasza umowa z Maltą jest trzyletnia, to w tym roku jej nie
podpiszę, jeżeli Oliver Frljić będzie tam kuratorem. Boleję nad tym, bo temat - Bałkany zapowiada się ciekawie. Ale bez tego pana - powiedział minister kultury Piotr Gliński
w rozmowie z miesięcznikiem "Wpis”85.
W odpowiedzi na decyzję ministra zespół Malty postanowił zainicjować publiczną zbiórkę
środków, które pozwoliłyby zrealizować planowany program bez ministerialnej dotacji.
Zbiórka prowadzona była wieloma kanałami. Przez portal Wspieram Kulturę wpłaciło ponad
1800 osób. Akcja wystartowała pod koniec maja. Pierwszy próg - 40 tys. udało się uzbierać
w osiem dni86. Reżyser filmów animowanych Mariusz „Wilk" Wilczyński, zainicjował aukcję na
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rzecz festiwalu „Malta"87. W ślad za jego decyzją o przekazaniu na aukcję pracy Psy szczekają,
karawana idzie dalej poszło wielu artystów i ludzi kultury. Przekazane dary licytowane były za
pośrednictwem portalu charytatywni.allegro.pl oraz na żywo na scenie na Placu Wolności.
Wsparcie okazali także poznańscy przedstawiciele biznesu, w tym między innymi Robot
Gentleman. Nam się to nie spodobało. To był ewidentnie przykład cenzury i próba wymuszenia
czegoś na słabszym przez silniejszego. Bardzo cenimy niezależność i nie podobają nam się tego
typu sytuacje, zwłaszcza jeśli dotyczą takiej instytucji jak Malta88 mówi Dominik Gotojuch. Tak
się złożyło, że w 2017 roku mieliśmy jeszcze dosyć niewielki zespół, a nasza pierwsza gra
sprzedawała się ciągle całkiem dobrze. To też była nasza pierwsza duża inicjatywa skierowana
na zewnątrz. Skontaktowaliśmy się z Maltą, kiedy rozpoczęła zbiórkę crowdfundingową
i zaproponowaliśmy im, że pokryjemy dużą część tej zbiórki bez żadnych pytań. Chyba nie
spodziewali się bezinteresownej pomocy. Było duże zdziwienie, że nie chcemy w zamian działań
marketingowych, które oczywiście miały potem miejsce, ale na trochę innych zasadach. My
przyszliśmy do nich ze świata zawieszonego pomiędzy profesjonalnym biznesem a kulturą. Dla
nas to, co się wydarzyło to była po prostu pomoc innym artystom89.
Robot Gentleman udzielił wsparcia finansowego Fundacji Malta w 2017 i 2018 roku. 29 edycja
festiwalu rozpoczęła nowy etap relacji. Teatr jest fajną sztuką. Okazuje się też, że jest bardzo
dużo twórców teatralnych i twórców gier, którzy zainteresowani są łączeniem obydwu tych
światów. Po dwóch latach rozmów i poznawania się z Maltą udało nam się ich przekonać do
tego, że wcale tak daleko od siebie nie jesteśmy. Zaproponowaliśmy, że w naszej przestrzeni
na drugim piętrze pokażemy wystawę ok. 20 gier, która wpisze się w przewodni temat
festiwalu. Ekipa z Malty wsparła nas wtedy wolontariuszami, którzy dbali o wystawę i
odwiedzającą ją publiczność. Na „Konflity. Wystawę gier” nie przychodziły tłumy, ale
odwiedzający zatrzymywali się przy poszczególnych tytułach na dłużej, dzięki czemu mogli
poznać naszą przestrzeń i doświadczyć w tych grach tego, co dla nas było w nich
najważniejsze90.

Czynniki sukcesu:
- potrzeba społecznego zaangażowania obydwu stron wychodząca swoim zakresem poza ich
podstawową działalność,
- niezależność jako jedna z najważniejszych wartości; sprzeciw przeciwko sytuacji
ograniczającej niezależność, w tym przypadku twórczą,
- otwartość, dobra komunikacja i brak partykularnych oczekiwań,
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- bezinteresowna pomoc skierowana w stronę organizacji, która tego potrzebuje w obliczu
zewnętrznego zagrożenia buduje wzajemne zaufanie,
- różny rodzaj działalności (działalność biznesowa i działalność społeczna) nie oznacza, że jej
przedmiot nie jest podobny lub tożsamy; zarówno firma produkująca gry jak i festiwal
dostarczają swoim odbiorcom wrażeń, w tym także przeżyć artystycznych,
- inwestowanie w budowanie dobrych i stabilnych relacji może zaowocować nowymi,
głębszymi i dającymi większy efekt synergii działaniami,
- każda relacja jest niepowtarzalna i budowana w unikalny sposób w oparciu o współdzielone
wartości,
- zadowoleni ze wspólnego działania partnerzy chętniej angażują się w nowe projekty.
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Teatr Usta Usta Republika
Adres siedziby: Gwarna 11, 61-702 Poznań
Adres www: www.ustausta.pl
Partnerzy: IBB Andersia Hotel oraz Wydawnictwo Media Rodzina
Nazwa wydarzenia: Akcje teatralne dla firm

Opis organizacji
Teatr Usta Usta Republika obecny jest na teatralnej mapie Poznania od 20 lat - pierwsza
premiera teatru - spektakl „A” na podstawie „Trylogii nowojorskiej” Paula Austera zrealizowana została w 2000 roku.
Przez dwie dekady powstawały kolejne spektakle, które w niekonwencjonalny sposób
podejmowały grę z przyzwyczajeniami widzów, m.in. „Cadillac”, „Driver”, „Alicja 0700”,
„Ambasada”, „System”, „Stream”, „Szepty, szmery, krzyki czyli glosolalia”, „Ukryte”,
„Procesy”, „Uczta”, „Geometria”, „Zryw”, „Tymczasem pa, kochany Skarbunieczku”, zawsze
według autorskich scenariuszy, niekiedy luźno inspirowanych dziełami literackimi
(np. tekstami Franza Kafki).
Wizytówką grupy stały się eksperymenty z przestrzenią i angażowanie widzów w akcję podczas
przedstawienia. Wiele ze zrealizowanych przedsięwzięć odbywało się w nietypowych
miejscach, jak choćby „Driver” - car-play dla 4 widzów rozgrywający się w samochodzie. „777”
- tajemnicze kasyno, zorganizowane na najniższym poziomie parkingu podziemnego pod
Placem Wolności czy „Ambasada” wykorzystująca w zaskakujący sposób rozległe przestrzenie
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Dla spektakli często kluczowa była również interakcja
z widzem - począwszy od chęci udziału w wydarzeniu (np. wypełnienie na stronie
www.ambasada.com wniosku o wizę), przez podejmowane przez telefon decyzje w spektaklu
interaktywnym „Alicja 0700”, kończąc na rozlicznych wyborach podejmowanych przez widzów
w trakcie przedstawień. Spektakle tworzone przez Teatr Usta Usta Republika bliskie są akcjom
performatywnym czy twórczości typu site-specific. W przedstawieniach wykorzystywane są
również projekcje multimedialne, ważną rolę odgrywa w nich muzyka, często komponowana
przez poznańskich artystów.
Przez wiele lat teatr nie miał stałej siedziby i miejsca prezentacji Od 2013 roku przedstawiciele
teatru są gospodarzami Republiki Sztuki Tłusta Langusta - przestrzeni przyjaznej artystom
i sztuce mieszczącej się w oficynie budynku przy ul. Gwarnej 11 w Poznaniu, której działalność
wspierana jest przez Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W zeszłym roku zainaugurowano drugą scenę, przy ul. Ratajczaka 44.
Trzon zespołu Teatru Usta Usta Republika tworzą: Wojciech Wiński (założyciel i reżyser), Ewa
Kaczmarek (scenarzystka i aktorka). Stale współpracują Grzegorz Ciemnoczołowski, Marcin
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Głowiński, Artur Śledzianowski, Roman Andrzejewski, Łukasz Pawłowski, Mikołaj Podworny,
Artur Śledzianowski, Przemysław Zbroszczyk, Dominik Złotkowski.
Teatr środki na kolejne realizacje pozyskuje z dotacji oraz ze współpracy z innymi podmiotami,
w tym podmiotami biznesowymi.

Co się wydarzyło?
Teatr Usta Usta Republika dwukrotnie podjął się realizacji przedsięwzięcia teatralnego
o charakterze komercyjnym na zaproszenie agencji reklamowej, poszukującej dla klienta
niestandardowych, oryginalnych i „spersonalizowanych” działań artystycznych. Pierwszy raz
miał miejsce przy okazji otwarcia w Poznaniu budynku „Andersia Tower” oraz IBB Andersia
Hotel w 2007 roku. Współpracę zainicjowała agencja Tequila, która zgodnie z briefem
przedstawionym przez klienta poszukiwała artystów gotowych podjąć się realizacji spektaklu
w przestrzeniach hotelu podczas wieczoru otwarcia. Przedstawienie miało zaprezentować
wnętrza hotelowe przybyłym gościom, stanowić jedną z atrakcji wieczoru otwarcia i wpisywać
się w narrację opartą na motywie przygód agenta 007. W oprawie muzycznej wieczoru znalazły
się aranżacje piosenek znanych z filmów, w lobby ustawiony został samochód Jamesa Bonda Aston Martin, a podczas wieczoru serwowano koktajle na bazie Martini. Otwarcie „Andersia
Tower” oznaczało zakończenie trwającej cztery lata inwestycji, pierwszej rozpoczętej
w Poznaniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Na imprezę zaproszeni zostali
przedstawiciele biznesu, znani artyści oraz władze miasta.
Teatr Usta Usta Republika podjął się realizacji oprawy teatralnej wieczoru. Działania
artystyczne podzielone zostały na dwie części: najpierw powstały nagrania video w różnych
przestrzeniach hotelowych, które później zostały wykorzystane w ramach akcji artystycznej,
towarzyszącej ceremonii otwarcia. Teatr stworzył autorski scenariusz inspirowany przygodami
Superagenta (na wzór Jamesa Bonda), co pozwoliło zarówno na atrakcyjną prezentację wnętrz
na filmach - projekcje pokazywane były podczas otwarcia i wprowadzały gości w klimat akcji,
jak i na realizacje wielkiego finału w postaci inscenizacji kradzieży cennych klejnotów podczas
wydarzenia z udziałem Anety Kręglickiej. Akcja artystyczna, zawierające tak charakterystyczne
dla Teatru Usta Usta Republika elementy, jak gra z przestrzenią i interakcja z widzem, daleka
była od sztampowych programów artystycznych realizowanych przy okazji tego typu
wydarzeń. Pozwoliła wyróżnić się organizatorom otwarcia, jednocześnie spójnie wpisując się
w zaplanowaną narrację wyjątkowego wieczoru.
Drugim wydarzeniem, podczas którego Teatr Usta Usta Republika zrealizował akcję teatralną
były urodziny poznańskiego wydawnictwa Media Rodzina, przygotowane we współpracy
z agencją Modus Vivendi. Spektakl „Uwierz w siłę wyobraźni (Urodziny Media Rodziny)
wykorzystywał rozmaite anegdoty z historii wydawnictwa (w tym biografie założyciela
- Roberta Davida Gamble i redaktora naczelnego Bronisława Kledzika) oraz potencjał postaci
literackich, które na przestrzeni lat stały się znakiem rozpoznawczym Media Rodziny. Na scenie
spotkali się m.in. Pan Kuleczka z Panem Tadeuszem, pojawił się Pinokio czy Harry Potter, etc.
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Działania aktorskie zostały uzupełnione animacjami oraz wypowiedziami dokumentalnymi
założycieli i pracowników wydawnictwa Media Rodzina, pojawiającymi się na ekranach w
formie projekcji. Całość w roli narratora, występującego w nagraniach video, spinał Jerzy
Stuhr, przyjaciel wydawnictwa, zaangażowany w proces powstawania spektaklu.
Przedstawienie wywołało śmiech i wzruszenie podczas jubileuszu. Miało dla ludzi
z wydawnictwa ogromną wartość emocjonalną i sentymentalną.
Warto podkreślić, że Teatr Usta Usta Republika realizował też akcje site-specific dla
instytucji/podmiotów związanych z kulturą, w tym Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego
Widza Ale Kino (happening „Alekiniaki wracają do kina” 2018 oraz „Alekiniaki nakręcają
miasto” 2019, obejmujący konferencję prasową, działania w przestrzeni miejskiej oraz social
media); Centrum Kultury Poznania Zamek (spektakl „Glosolalia” poświęcony historii Zamku
i przygotowany na obchody jego 100-lecia); Centrum Turystyki Kulturowej Trakt (widowisko
„Miasto za murem” oraz „Symfonia mostu”); Interaktywne Centrum Historii Ostrowa
Tumskiego (spektakl „Luminaria”).

Czynniki sukcesu
- zrozumienie swojej roli we współpracy z partnerem - podporządkowanie się wizji/zadaniu,
z którym ktoś przychodzi, podjęcie współpracy związanej z konkretnym tematem, zrozumienie
wzajemnych oczekiwań,
- zrozumienie języka, którym posługuje się partner, w tym przypadku agencja reklamowa (np.
sformułowań w stylu „Wyzwanie, idea, egzekucja”),
- wzajemny szacunek; godne warunki prezentacji wydarzenia artystycznego, zapewnienie
profesjonalnej techniki, potraktowanie spektaklu jako ważnego punktu programu, sensowne
wkomponowanie go w przebieg całego wieczoru,
- wolność twórcza, brak nacisków na artystów (Był temat, była okoliczność, ale scenariusz
należał do nas. Nie było ingerencji w część artystyczną, żadnego przerywania mowami
dziękczynnymi, dodatkowymi wystąpieniami. Spektakl stanowił spójny, zamknięty element
w układance wieczoru, który sprawiał, że była ona wyjątkowa),
- odwaga i wyobraźnia - partner, który ma wyobraźnię, odwagę i nie boi się wyjść poza przyjęty
schemat eventowy,
- właściwe oszacowanie budżetu - wzięcie pod uwagę znacznej różnicy kosztów i nakładów,
która pojawia się, gdy rozmawia się o prezentacji gotowego spektaklu lub przygotowaniu
autorskiej realizacji (Jeśli ktoś myśli o produkowaniu wydarzenia, to powinien zakładać budżet
produkcyjny, a nie budżet prezentacji/wystawienia gotowego spektaklu),
- wspólne wartości - w przypadku współpracy z wydawnictwem znaczenie miała misja
wydawnictwa, która jest bliska artystom Teatru Usta Usta Republika,
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- budowanie wartości promocyjnej dla każdego z partnerów, budowanie wizerunku - akcje
pomagały nagłośnić zarówno dane wydarzenia i ich organizatorów, jak i działania teatru,
- dla teatru wartością we współpracy z partnerami była możliwość przełamania wizerunku
teatru funkcjonującego w niszy, budowanie rozpoznawalności, poszerzenie grona odbiorców
i zdobycie nowej publiczności,
Wynagrodzenie - uszanowanie, że dla teatru zlecenia miały charakter komercyjny
i zaproponowanie godnego wynagrodzenia,
- pilnowanie granic - refleksja nad odwiecznym tematem „Jak się sprzedać, żeby się nie
sprzedać” - realizacja wydarzenia komercyjnego z poszanowanie dla własnych wartości
i w godnych warunkach współpracy.

Stary Browar - strategia marketingowa oparta na kulturze
Adres: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań
Adres www: starybrowar5050.com
Partnerzy: Galeria Miejska Arsenał, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Poznań
Design Festival, Wydział Kultury Miasta Poznania, Wydawnictwo Poznańskie i inni

Opis firmy
Dla Starego Browaru kultura od początku stanowiła jeden z fundamentów jego
funkcjonowania. Centrum zostało stworzone przez Grażynę Kulczyk zgodnie z „ideą 50 50”
- w przypadku tej inwestycji rozumianej jako 50% sztuki, 50% biznesu. Od momentu
rozpoczęcia prac nad projektem w 1998 roku oficjalna nazwa brzmiała: Centrum Biznesu
i Sztuki Stary Browar 50 50. Warto przypomnieć, że w czasie oczekiwania na budowę teren, na
którym stanął browar, udostępniany był artystom na potrzeby pokazów spektakli teatralnych.
Pierwsza część centrum oficjalnie otwarta została 5 listopada 2003 roku, a 29 kwietnia 2004
roku nastąpiło otwarcie Dziedzińca Sztuki. W 2005 roku Stary Browar po raz pierwszy zdobył
przyznawany przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) tytuł najlepszego
centrum handlowego świata. Podejmując decyzję jury brało pod uwagę „unikatowe
połączenie aktywności kulturalnej z działalnością komercyjną”91.
Kultura była nie tylko częścią idei założycielskiej, ale również ważnym elementem budowania
marki Starego Browaru. Od początku istnienia centrum założenia związane z marketingiem
91
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uwzględniały działania z zakresu kultury finansowane z budżetu, na który składały się opłaty
od najemców lokali. Osoby decydujące się na wynajęcie lokalu w Starym Browarze
przyjmowały zatem pewien określony styl myślenia o kulturze jako elemencie działań
promocyjno-marketingowych.
Stary Browar stał się też domem fundacji zajmującej się wspieraniem rozwoju kultury i sztuki,
założonej w 2004 roku jako Kulczyk Foundation, a od 2008 roku funkcjonującej pod nazwą Art
Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Organizacja ta realizowała dwa programy:
wystawienniczy i performatywny, a jej działania najczęściej odbywały się w galerii sztuki Art
Stations oraz w budynku Słodowni, gdzie powstała scena programu Stary Browar Nowy Taniec
(program performatywny działa do dziś). Oba programy określić można było jako nowatorskie,
czy wręcz pionierskie, prezentujące poznaniakom zjawiska z zakresu sztuki
współczesnej/najnowszej i tańca współczesnego - dziedzin sztuki często uważanych za
elitarne, hermetyczne i niedostępne dla wielu odbiorców. Dzięki funkcjonowaniu galerii sztuki
oraz sceny w Słodowni Stary Browar realnie pełnił funkcje nie tylko centrum handlowego, lecz
również stał się niejako prywatną instytucją kultury. Działania realizowane przez Art Stations
Foundation były unikalnymi propozycjami na mapie Poznania - trudno było gdzie indziej
doświadczyć podobnych zjawisk ze świata kultury czy spotkać międzynarodowej sławy
artystów sztuk wizualnych, tancerzy i choreografów. Ważnym elementem współpracy ze
środowiskiem kultury był i jest również realizowany co roku w ramach Festiwalu Malta (Malta
Festival Poznań) program Stary Browar Nowy Taniec na Malcie, który przyciągał tłumy widzów,
nie tylko z Wielkopolski. Spektakle prezentowane w jego ramach często wyrastały na jedne
z najważniejszych festiwalowych wydarzeń.
Ważnym kontekstem działań Art Stations Foundation były również plany związane
z powstaniem w Poznaniu muzeum prezentującego kolekcję sztuki Grażyny Kulczyk, które,
mimo licznych zabiegów ze strony biznesowej, nie doszły do skutku.
Zmiana właściciela w 2015 roku zakończyła pewien rozdział w życiu Starego Browaru. Został
zamknięty program wystawienniczy Art Stations Foundation. Wpływy idei 50 50 wciąż jednak
są widoczne, a kultura nadal odgrywa ważną rolę w budowaniu strategii marketingowej tego
miejsca i wyróżnia centrum spośród coraz większej konkurencji na rynku obiektów
handlowych w Poznaniu. Zmienił się jednak charakter organizowanych wydarzeń,
przeznaczonych teraz dla szerokiej publiczności. Na stronie Starego Browaru możemy
przeczytać, że jest on „współczesnym centrum handlowym, które jest autentycznym centrum
kultury i edukacji”.
Po zmianie właściciela Stary Browar postawił kontynuować działania związane z kulturą, które
od początku stanowiły o jego unikalności. Warto podkreślić, że nie zmienił się zespół
zarządzający centrum, dlatego kontynuacja wcześniejszej strategii marketingowej
zakorzenionej w kulturze mogła nastąpić w naturalny sposób. Nowy właściciel oraz zarząd,
czujnie obserwując rzeczywistość, niejako „ściągnęli kulturę z piedestału”, stawiając na formy
bardziej dostępne, związane ze światem popkultury, realizowane dla większej ilości odbiorców
(np. koncerty w parku). Stary Browar nadal utrzymuje mocną pozycję na liście inspirujących
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miejsc związanych ze współpracą sektora kultury i biznesu, realizując nie tylko własne
pomysły, ale również nawiązując kolejne relacje i podejmując działania w partnerstwie
z instytucjami kultury (np. wystawa „Co zmalował Ryszard Kaja” organizowana w partnerstwie
z Galerią Miejską Arsenał i Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu) czy
organizacjami pozarządowymi (np. cykl spotkań „Punkty Zwrotne” realizowany we współpracy
z Fundacją Explore the Dots). Osoby zarządzające centrum i odpowiadające za jego marketing
nieustannie podkreślają niesłabnące zainteresowanie kulturą i z ciekawością śledzą nowe
zjawiska i trendy z tego zakresu, utrzymując dzięki temu przewagę na coraz trudniejszym
rynku.
W jednym z wywiadów Magdalena Kowalak, prezes spółki zarządzającej Starym Browarem,
mówiła: Zdecydowaliśmy, że jeśli chcemy być prawdziwi w tym, co robimy, nie możemy
wymyślać wystaw podobnych do tych, jakie działy się wcześnie, tylko musimy znaleźć obszary,
w których moglibyśmy się realizować z naszymi kompetencjami. Szukaliśmy przestrzeni,
w której będziemy mieć coś ciekawego do zaoferowania. Wspólnie z nowym właścicielem
podjęliśmy bardzo świadomą decyzję, która z punktu widzenia odbiorcy zewnętrznego może
nie od razu była widoczna, ale dla nas była zasadnicza. Wystawy organizowane przez
Art Stations Foundation często prezentowały sztukę wysoką, elitarną, trudniejszą w odbiorze,
związaną z prezentacją w Poznaniu artystów z całego świata. Fundacja miała kompetencje,
żeby prowadzić działania i edukację w tym obszarze. My zdecydowaliśmy się to odwrócić
i postawić bardziej na artystów, którym bliżej do popkultury oraz artystów lokalnych i lokalne
wydarzenia. Teraz częściej współpracujemy z poznańskimi i krajowymi instytucjami
kulturalnymi. Zachowaliśmy styl związany z zapraszaniem do współpracy przy poszczególnych
projektach osób czy instytucji z zewnątrz. Nadal mamy odwagę mierzyć wysoko – mam tu na
myśli wystawy Björk i Davida LaChapella - ale założyliśmy, że prezentowana sztuka ma być
bardziej demokratyczna. Widzimy, że czasy się zmieniają, obserwujemy, jak zachowują się
muzea, jak organizują wystawy - zdecydowanie bardziej otwarte, przeznaczone nie tylko dla
wielbicieli sztuki. Poszliśmy tym tropem i stwierdziliśmy, że w takim nurcie będziemy
zdecydowanie lepiej się czuli, lepiej realizowali i że dzięki temu nasze wydarzenia będą bardziej
jakościowe. Wydaje mi się, że to nam się udaje. Bardzo nas cieszy, że nasza galeria coraz
częściej jest nazywana galerią popkultury.

Co się wydarzyło?
Stary Browar kontynuując działalność kulturalną mierzy wysoko - w ostatnich latach
zorganizowane zostały wystawy takich twórców, jak: Björk, David LaChapelle, Zdzisław
Beksiński czy Daniel Lismore. Otwarcie na nowe estetyki idzie w parze z dbałością o wysoką
jakość kolejnych przedsięwzięć. Duże wystawy, ich ranga i związany z nimi prestiż są punktem
odniesienia dla innych projektów, które również wyróżnia profesjonalna realizacja.
Otwarcie najważniejszej w roku wystawy zazwyczaj ma miejsce jesienią. Oprócz tego
wydarzenia w centrum odbywają się liczne imprezy: koncerty, pokazy filmowe, mniejsze
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wystawy, część z nich o charakterze cyklicznym. W przestrzeniach Starego Browaru swoje
miejsce znalazł na przykład Poznań Design Festival, którego współpraca z centrum zaczęła się
od małych projektów, a teraz odbywa się tam całość przedsięwzięcia.
Jednym z ważnych wydarzeń realizowanych w Starym Browarze we współpracy z instytucjami
kultury i artystą była wystawa prac Ryszarda Kai, który współpracował z Browarem już na
etapie powstawania centrum. Przy okazji renowacji i zmiany designu części Atrium, w której
znajdują się restauracje, ponownie doszło do spotkania twórcy z przedstawicielami Browaru.
Współpraca z artystą jest przez nich wspominana, jako czas ciekawych i ważnych rozmów,
szukania nowych rozwiązań, pełnego porozumienia, który zaowocował myślą o wystawie
Ryszarda Kai w Poznaniu. Rozpoczęte rozmowy, zbieranie kolejnych pomysłów i przyjacielską
wymianę myśli przerwała śmierć artysty. Mimo jego odejścia pozostała jednak wielka wola
walki bliskich mu osób, w tym partnera życiowego, a także ludzi, którzy mieli okazję z nim
współpracować, aby wystawa w Starym Browarze doszła do skutku. Kuratorami wystawy
zostali: Leszek Jamrozik, partner Ryszarda Kai, Ewelina Muraszkiewicz, współpracująca
z artystą wcześniej przy okazji jego wystawy w Arsenale oraz Joanna Tupalska, dyrektor
marketingu Starego Browaru. Ważnymi partnerami wystawy były instytucje kultury: Teatr
Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, który wypożyczył kostiumy stworzone przez
artystę do spektakli operowych oraz Galeria Miejska Arsenał, która udzieliła zarówno wsparcia
technicznego umożliwiającego prezentację eksponatów (wypożyczenie ram), jak i wsparcia
merytorycznego. Partnerzy pracowali z wielkim zaangażowaniem, w duchu współpracy ponad
podziałami - cel, który sobie postawili łączył wszystkich. Ekspozycja powstała w kilka miesięcy,
a wraz z nią publikacja, którą wymarzył sobie twórca. Jak wspomina Joanna Tupalska katalog,
o którym rozmawiała z artystą i na którym bardzo mu zależało, stał się dla organizatorów
punktem honoru, jednocześnie pozwolił zebrać i uwiecznić wspomnienia dotyczące Kai.
Wystawa "Co zmalował Ryszard Kaja?” była ważnym wydarzeniem nie tylko dla
odwiedzających, ale również dla całej firmy, ponieważ wiele osób miało okazję współpracować
z artystą podczas budowy centrum i realizowanych w nim wydarzeń (pokaz musicalu „Skrzypek
na dachu” na dachu Browaru) i odnosiło się do projektu w osobisty sposób.
Kolejnym ciekawym przykładem współpracy Starego Browaru z podmiotami związanymi
z kulturą jest wystawa Konkursu 30/30, której wcześniejsze edycje odbywały się w Estradzie
Poznańskiej i Galerii Miejskiej Arsenał. Wystawa jest finałem konkursu 30/30 zainicjowanego
m.in przez Rosława Szaybo i Marcina Kostaszuka i prezentuje projekty najlepszych okładek
płytowych wyłonionych w trakcie konkursu. Z propozycją przeniesienia jej do Browaru w 2019
roku wystąpił Marcin Kostaszuk. Centrum udostępniło przestrzenie galeryjne i zadeklarowało
wsparcie w organizacji wydarzenia.
Koncept wystawy 30/30 świetnie pasuje do profilu naszej Galerii, bo łączy kilka dyscyplin:
ilustrację, grafikę, design i muzykę - mówiła Joanna Tupalska, dyrektor marketingu Starego
Browaru - Galeria na Dziedzińcu to otwarte miejsce, służące swobodnemu obcowaniu ze sztuką
w niezobowiązującej, przystępnej formule.
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Warto dodać, że w 2019 r. w czasie prezentacji ekspozycji w Browarze odbywały się też
wydarzenia muzyczne: Piano Day i koncerty w ramach Enea Spring Break. Wystawa Konkursu
30/30 skupia grono partnerów, do którego oprócz centrum należą: Wydział Kultury Miasta
Poznania (Marcin Kostaszuk, jeden z inicjatorów konkursu, odpowiedzialny za stronę
merytoryczną wydarzenia, jest zastępcą dyrektora wydziału), Wydawnictwo Poznańskie, które
jest głównym organizatorem/producentem konkursu/wystawy, a także osoby takie jak
Ewelina Muraszkiewicz, która jest odpowiedzialna za produkcję wystawy w Starym Browarze.
Inicjatywa ta łączy różnych ludzi i podmioty, przyciągając do galerii ludzi odwiedzających
Browar, nie tylko w poszukiwaczy muzycznych wrażeń. Umieszczenie jej w przestrzeni
centrum pozwoliło pokazać wystawę większemu gronu odbiorców, połączyć ją z giełdą winyli,
zdobyć nową publiczność.

Czynniki sukcesu
- wzajemne zrozumienie - otwartość na rozmowę, próba zrozumienia wartości ważnych dla
każdego z partnerów,
- szczerość w przedstawianiu wzajemnych oczekiwań,
- budowanie relacji, autentycznych więzi opartych na kolejnych, dobrych, satysfakcjonujących
dla wszystkich stron współpracach i związane z tym zaufanie „Łatwiej jest się otworzyć na jakiś
pomysł, gdy już z kimś pracowałeś, kiedy wiesz, ze za ludźmi stoi wiedza, jakość
i doświadczenie - to przeciwdziała barierom i obawom o to, co może się wydarzyć”,
- wspólnotowość („łączenie kropek”) - zaangażowanie do współpracy wspólnoty podmiotów
realizujących różne zadania, jednoczących się w konkretnym celu,
- kontekst osobisty - w przypadku wystawy prac Ryszarda Kai na rzecz współpracy mocno
zadziałało to, że artysta był znany, ceniony i szanowany przez osoby, które zaangażowały się
we współpracę,
- wpisanie się wydarzeń kulturalnych w program planowany przez Stary Browar na cały rok adekwatność, wysoka jakość, zbieżność tematyczna, szacunek dla rangi osiągniętej dzięki
organizacji dużych, prestiżowych wystaw, autentyczna chęć współpracy z poszanowaniem
partnera,
- ciekawość przedstawicieli Starego Browaru i podmiotów, z którymi nawiązana została
współpraca „Ciekawość na innych powoduje, że jesteśmy w stanie rozmawiać i otwierać się
na partnerów zewnętrznych, ewoluować w innych, nowych kierunkach”,
- ludzie; najważniejszym czynnikiem jest dobra współpraca z konkretnymi ludźmi.
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Concordia Design
Adres siedziby: Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań
Adres www: concordiadesign.pl
Partnerzy: Estrada Poznańska, Short Waves Festival, Festival Transatlantyk

Opis firmy
Ważnym obiektem związanym z myśleniem o biznesie i kulturze w Poznaniu jest Concordia
Design - pierwsze prywatne centrum designu w Polsce. Powstaniu tego miejsca towarzyszyły
perturbacje, które niejako wymusiły przyjęcie bardziej biznesowego modelu niż pierwotnie
planowany. Ewa Voelkel-Krokowicz, CEO Concordia Design wspomina:
Na początku mieliśmy być instytucją dofinansowaną przez struktury samorządowe pod nazwą
Wielkopolskie Centrum Designu, zajmującą się popularyzacją designu. Jeździliśmy na wizyty
studyjne i oglądaliśmy podobne centra zagranicą: w Cardiff, Bilbao, Eindhoven i Mediolanie.
Wszystkie wyprawy utwierdzały nas w przekonaniu, że takie miejsca muszą być
dofinansowane, bo biznes i przedsiębiorcy z różnych regionów boją się wejść na ścieżkę
innowacji, zmiany strategii, funkcjonowania, tworzenia kultury organizacji, zmiany myślenia wejścia w obszar, gdzie jest się w pełni odpowiedzialnym za swój produkt czy usługę i zupełnie
inaczej trzeba pracować w zespołach. Bez dofinansowania strukturalnego firmy mają duży
opór, żeby się zaangażować. Takie założenia towarzyszyły nam na początku. Rewitalizacja i
wyposażenie budynku dofinansowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej. Poznań miał być miastem designu… Ostatecznie
musieliśmy nauczyć się działać komercyjnie i reagować na potrzeby rynku.
Historia Concordii jest zatem historią miejsca powstałego dzięki inicjatywie środowiska
biznesowego, które musiało zmienić model biznesowy leżący u podstawy jego założeń i zacząć
działać w sposób komercyjny. Co ważne, w nowym modelu znalazło się jednak miejsce dla
inicjatyw związanych z kulturą. Dzisiaj Concordia Design to nie tylko miejsce promujące
i propagujące nowoczesne myślenie o designie, ale również miejsce prezentacji artystów,
organizacji wystaw i innych wydarzeń kulturalnych.

Co się wydarzyło?
Concordia Design działa w sferze kultury niekomercyjnie. Przyjęty model biznesowy zakłada,
że centrum finansuje się z działań komercyjnych (centrum eventowe, konsulting), a część
dochodu przeznacza na działania misyjne - edukacyjne, związane z projektowaniem i z kulturą.
W swojej historii Concordia ma wiele przykładów współpracy z instytucjami kultury, opartej
na wzajemnej wymianie korzyści.
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Współpraca z Estradą Poznańską
W ramach współpracy z Estradą zrealizowaliśmy m.in. projekt „TOTEMY” Alicji Białej.
Totemy to dużych rozmiarów rzeźby, które stanęły na stałe w Przystani Sztuki (przestrzeń
plenerowa przy Concordii), które są uosobieniem różnych problemów związanych z ochroną
klimatu i środowiska - zwracają uwagę na wyzwania przed którymi obecnie stoimy. W ramach
współpracy Estrada w dużej mierze pokryła koszty produkcji Totemów, Concordia natomiast
użyczyła miejsca na ekspozycję i była odpowiedzialna za promocję projektu.

Współpraca z Short Waves Festiwal
Concordia nieodpłatnie udostępnia przestrzeń na pokazy filmów krótkometrażowych
w ramach Festiwalu – są to pokazy Urban View tematycznie związane z architekturą obszarem zainteresowań Concordii.
W lecie natomiast wspólnie z Fundacją Ad Arte, która stoi za Festiwalem, organizowane są
pokazy kina plenerowego w przestrzeni Przystani Sztuki (przy Concordii). Cykl nazywa się Art
of Life i w jego ramach pokazujemy filmy o tematyce związanej z różnymi dziedzinami sztuki.
W cyklu pokazywane były m.in. film dokumenty o Marinie Abramovic, film o tańcu gaga, czy
dokument, którego bohaterem był Ingmar Bergman. Partnerzy wymieniają się świadczeniami
promocyjnymi (partnerstwo, ekspozycja logotypów, informacje o programie).

Współpraca z Festiwalem Transatlantyk przy organizacji Kina Łóżkowego
W ramach Festiwalu Transatlantyk w Poznaniu w wyniku wspólnej inicjatywy Festiwalu
i Concordia Design, działało Kino Łóżkowe. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała miejsce na
placu przy Concordii, kolejne – na Placu Wolności. W ramach Kina Łóżkowego widzowie mogli
oglądać filmy leżąc w dużych łóżkach. Celem projektu była popularyzacja kultury
i uatrakcyjnienie odbioru kultury. Concordia przy I edycji użyczyła przestrzeń i była łącznikiem
z marką VOX, która dała łóżka, zajmowała się również dystrybucją wejściówek na
wydarzenie. W kolejnych edycjach Concordia odpowiadała za dodatkowe punkty programu,
takie jak "sesja łóżkowa", czy "kolacja w łóżku" i nadal odpowiadała za dystrybucję biletów.
Miała też znaczny udział w promocji wydarzenia.
W ramach wzajemnych korzyści partnerzy świadczyli sobie wzajemnie usługi promocyjne
(Concordia Design była partnerem Festiwalu Transatlantyk, wzajemne informacje
o programie, logo Concordia Design na wejściu do kina łóżkowego, informacja o kinie
dystrybuowana kanałami komunikacyjnymi Concordii, materiały promocyjne Concordii
w Kinie Łóżkowym). Concordia była również organizatorem dodatkowych atrakcji w kinie,
m.in. fotograficznych sesji łóżkowych, co wpływało na uatrakcyjnienie konceptu.
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Czynniki sukcesu
- wzajemna chęć współpracy - fakt, że onie strony widzą korzyści we współdziałaniu,
- spójność z misją - Concordia Design ma misję edukacyjną, więc chętnie szuka partnerstw
związanych z kulturą i się w nie angażuje,
- partnerstwo, które polega na uzupełnianiu się i wymianie (Podmioty kulturalne zwykle
oczekują od nas nieodpłatnego udostępnienia przestrzeni. My tą przestrzeń chętnie
udostępniamy na wydarzenia, które mieszczą się w obszarze naszych zainteresowań. Dzięki
temu mamy ciekawe wydarzenia, które możemy umieścić w swoim programie.),
- wzajemne zaufanie niezbędne do realizacji wspólnych wydarzeń,
- możliwość wymiany korzyści promocyjnych i marketingowych.

Centrum Konferencyjna Młyńska 12
Adres siedziby: Młyńska 12, 61-730 Poznań
Adres www: mlynska12.pl
Partnerzy: Szymon Brodziak

Opis firmy
Centrum Konferencyjno-Biznesowe Młyńska12 powstało bez pretendowania do miana
centrum kulturalnego, ale pracujący w nim ludzie zainspirowali działania z tego zakresu.
Jak mówi Małgorzata Walczak, kierownik marketingu centrum:
„Na samym początku kultura nie była dla nas kluczowym punktem odniesienia, ale każde
miejsce z czasem zaczyna żyć, wypełniać się ludźmi, tworzyć niepowtarzalną atmosferę.
Na kształt Młyńskiej12 wpływ mają pracownicy i nasi goście - ze swoją energią, charakterem
i zainteresowaniami. Architektura budynku i historia jego powstania przemawiały za tym, żeby
rozpocząć działania kulturalne. Z biznesowego punktu widzenia jest to nieodłączny element
naszego funkcjonowania”.
Centrum mieści się w odrestaurowanej kamienicy z końca XIX wieku. Na kilku piętrach znajdują
się restauracje, sale konferencyjne, dziedziniec i coctail bar z tarasem na dachu budynku.
Organizowane tu są konferencje, kongresy, szkolenia, imprezy biznesowe, a także targi,
spotkania okolicznościowe, wesela i degustacje.
Oprócz wydarzeń kulturalnych o charakterze komercyjnym, jak np. cykliczne koncerty
czy imprezy muzyczne, Młyńska12 otworzyła swoje wnętrza dla artystów sztuk wizualnych
- regularnie organizowane są tam wystawy twórców fotografii i malarstwa, których partnerami
są przedstawiciele wielkopolskich czy ogólnopolskich firm. Centrum nie zajmuje się
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pośredniczeniem w zakupie dzieł artystów - jest tylko przestrzenią ekspozycji, ale wśród
pomysłów na przyszłość tego miejsca pojawiają się kolejne działania związane ze współpracą
z artystami. W organizację wernisaży kolejnych wystaw Młyńska12 włącza również innych
partnerów biznesowych. Wernisaże są otwarte i bezpłatne, skupiają przedstawicieli
środowiska artystycznego, biznesowego i przedstawicieli mediów.

Co się wydarzyło?
23 stycznia 2018 na dziedzińcu Młyńskiej12 odbył się wernisaż i oprowadzanie kuratorskie
w ramach wystawy fotografii Szymona Brodziaka „Ballerinas”. Pomysł na realizację wystawy
w tym miejscu wyszedł od artysty, a jego ówczesna menadżerka skontaktowała się z centrum,
żeby nawiązać współpracę. Szukali atrakcyjnego miejsca w Poznaniu na premierowy pokaz
prac. Do działań w przestrzeni Młyńska12 skłoniła ich architektura tego miejsca, dbałość
o każdy szczegół, elegancja i piękny design. Przygotowania trwały miesiąc. Temat wystawy był
z góry zaplanowany przez artystę, który postanowił pokazać na Młyńskiej12 limitowaną,
kolekcjonerską serię fotografii „Ballerinas” – wynik unikalnej sesji zdjęciowej, która odbyła się
w 2016 roku na terenie budowanej wówczas w Poznaniu galerii handlowej Posnania. Warto
podkreślić, że projekt ten zrzeszał grono lokalnych artystów - fotografie przedstawiały
utytułowane baletnice z poznańskiej Szkoły Baletowej, piękno ruchu na tle industrialnych,
powstających dopiero przestrzeni centrum handlowego.
Żeby zorganizować wystawę, trzeba było przemyśleć i zorganizować zarówno całą oprawę
ekspozycji, jak i komunikację (w tym zaproszenia i plakaty). Jak wspomina Małgorzata Walczak:
Szło pięknie ponieważ byliśmy bardzo spójni w naszych wizjach. Szymon osobiście uczestniczył
w przygotowaniach, jeszcze na dzień przed wernisażem ustawiał światło, chodził, poprawiał,
pilnował, a nawet czyścił - wszystko musiało być idealnie, nawet każdy najmniejszy drobiazg.
Podczas wernisażu artysta osobiście otworzył wystawę, opowiedział jej historię
i przedstawił kontekst powstawania sesji. Każda ze stron wniosła w to wydarzenie swój
potencjał i osiągnęła wymierne korzyści. Artysta miał okazję zaprezentować się szerokiej
publiczności w pięknym i prestiżowym miejscu, a Młyńska12 zaangażowała się w działania
kulturalne, które zawsze otwierają drzwi do nowych możliwości i relacji, pokazując inną
perspektywę miejsca.

Czynniki sukcesu
- potencjał artysty i miejsca - uznany artysta i wyróżniające się na mapie Poznania miejsce,
przyciągające ciekawe osobowości artystyczne i biznesowe,
- świadomość celu i sensu podjętych działań oraz ich odbiorców („Najważniejsze to od
początku wiedzieć, po co i dla kogo to robimy”),
- obustronne zrozumienie - poczucie realizacji tego samego celu, umiejętność odpowiedzi na
wzajemne oczekiwania,
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- osoba stojąca po stronie biznesu musi czuć, rozumieć i widzieć sens, w organizowaniu tego
typu wydarzeń,
- tożsama grupa docelowa dla artysty i odwiedzających centrum Młyńska12.

Studio Aktorskie STA
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie The Art
Adres: Ratajczaka 18, 61-891 Poznań
Strona www: studiosta.pl
Partnerzy: Collegium da Vinci / Aula Artis, Novotel

Opis organizacji
Studio Aktorskie STA prowadzone przez „Stowarzyszenie The Art”, którego liderem jest Łukasz
Chrzuszcz, aktor Teatru Nowego w Poznaniu, oferuje kurs kształcenia teatralnego dla
kandydatów do szkół teatralnych, miłośników sztuki scenicznej i osób szukających sposobu
podniesienia kompetencji w zakresie pracy teatralnej. Trzyletni kurs przygotowuje
do egzaminów wstępnych do państwowych szkół aktorskich i egzaminu eksternistycznego
ZASP, a także do samodzielnej działalności w zakresie produkcji widowisk. Program nauczania
zawiera również przedmioty przygotowujące do podejmowania samodzielnych inicjatyw
teatralnych, takie jak reżyseria teatralna, produkcja widowiska, pedagogika teatru, animacja
kultury, prawo autorskie.
Profil nauczania wzorowany jest na amerykańskich i rosyjskich szkołach aktorskich. Zajęcia
praktyki teatralnej uzupełniają warsztaty, spotkania, wykłady, projekcje. Kadrę STA tworzą
praktycy teatru: dyplomowani, czyni zawodowo aktorzy m.in Teatrów Polskiego i Nowego
w Poznaniu, pedagodzy teatralni, uznani artyści. Trzyletni kurs nauczania kończą spektakle
dyplomowe wystawiane na Scenie Teatru Nowego w Poznaniu.
Studio aktorskie STA realizuje także działania dla seniorów, osób poniżej 16 roku życia
i rodziców. Zachęca do udziału w kursach również osoby, które chcą rozwijać swój talent
i osobowość, nabrać pewności siebie, poznać ciekawych ludzi, ale niekoniecznie myślą
o zawodzie aktora. Kursy odbywają się w systemie weekendowym w siedzibie STA przy
ul. Ratajczaka w Poznaniu.
Organizatorzy Studio aktorskiego STA dużą uwagę przywiązują do wspierania indywidualnego
rozwoju studentów - mogą oni liczyć na odpracowanie czesnego, wynagrodzenie
w projektach, nocleg dla osób spoza Poznania. W studio działa również biblioteka, a sale studio
dostępne są poza godzinami zajęć dla oddolnych studenckich inicjatyw artystycznych.

44

Studio STA inicjuje współpracę z innymi podmiotami ze środowiska kultury (np. czytania
współczesnych dramatów dla dzieci i młodzieży dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
spektakle dyplomowe w Teatrze Nowym w Poznaniu) oraz projekty teatralne / filmowe /
reklamowe, współpracę z firmami producenckimi i przedstawicielami biznesu.

Co się wydarzyło?
STA podejmuje liczne działania artystyczne, w których wspierane jest przez partnerów.
Współpraca najczęściej polega na wymianie korzyści istotnych dla obu stron. Z roku na rok
przybywa partnerów, z którymi STA może się spotkać przy realizacji ciekawych projektów
- jednym z nich jest realizowana co sezon produkcja filmu, w którym biorą udział studenci STA.
Przykładem współpracy nawiązanej przy produkcji jest współpraca z Collegium Da Vinci, które
na zasadzie partnerstwa udostępnia Aulę Artis na premierę filmu. W zamian za udostępnienie
przestrzeni studenci CDV mogą uczestniczyć w planie filmowym STA i zdobywać
doświadczenie przy produkcji filmowej. Podczas pierwszego planu filmowego STA korzystało
również z pokojów hotelowych, lobby i restauracji hotelu Novotel, w zamian za zaproszenie
klientów i zarządu hotelu na oficjalną premierę filmu. A od dwóch lat BMW udostępnia
limuzynę, by aktorzy i twórcy z klasą podjeżdżali na premierę filmu. STA ma plany związane z
poszerzeniem grona partnerów, którzy mogliby pomóc w realizacji kolejnej produkcji filmowej
(m.in. Dragon Social Club, Księgarnia Barak Kultury, PKP). Zdobytą wiedzę dotyczącą
współpracy planuje również wykorzystać w kolejnych działaniach (współpraca przy akcjach
plenerowych i promocyjnych, akcje w przestrzeni miejskiej).

Czynniki sukcesu
- założenie STA, że wspólnymi siłami można organizować duże rzeczy,
- brak wielkich oczekiwań - jak mówi Łukasz Chrzuszcz: „We współpracy z biznesem nie
oczekujemy wielkich profitów, zależy nam przede wszystkim na promocji naszych studentów
i stworzeniu im pola ciekawych doświadczeń”.
- wzajemna promocja - partnerzy biznesowi mają darmową lub niedrogą promocję swojego
miejsca lub produktu w ciekawym środowisku, STA ma możliwość realizowania działań
i promocji studia,
- otwartość na współpracę i partnerstwo - w obecnej chwili STA ma ponad 20 partnerów,
z którymi współpracuje i projektuje kolejne wydarzenia,
- STA również bywa partnerem, który udostępnia swoje przestrzenie w zamian za promocję
marki studia (Zgłasza się do nas coraz więcej inicjatyw, którym pomagamy użyczając sal do
prób, działań, spektakli i koncertów w zamian za promocję miejsca i możliwość realizacji
wspólnych celów), dlatego doskonale rozumie mechanizm współpracy oparty
na obustronnych korzyściach i umie się nim posługiwać we współpracy z biznesem.
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Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej
Nazwa instytucji: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Adres: Pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz
Strona www: teatr.kalisz.pl

Opis instytucji
Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej, to najstarszy polski festiwal teatralny
odbywający się co roku w Kaliszu. W 2020 roku impreza będzie obchodzić jubileusz
sześćdziesięciolecia. Festiwal organizowany jest przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu, od 2018 roku programowany przez dyrektora teatru Bartosza Zaczykiewicza.
Każdorazowo motyw przewodni festiwalu stanowi sztuka aktorska, a jego program jest próbą
pokazania niezwykłego bogactwa współczesnej sztuki aktorskiej na najwyższym poziomie,
przekraczającej niekiedy własne granice oraz współtworzącej piękne, mądre, wzruszające
i ważne społecznie przedstawienia. Spektakle dobierane są tak, żeby objąć szerokie pole
twórczości: od aktorstwa mocno zakorzenionego w tradycji teatru dramatycznego po
przedstawienia, które próbują wytyczać nowe drogi albo odkrywają na nowo coś, co zostało
utracone, zapomniane, a warte jest wskrzeszenia, kontynuacji.
Festiwal odbywa się zazwyczaj w maju, na zakończenie sezonu teatralnego i gości spektakle,
które miały premierę w mijającym sezonie. Wydarzenie ma charakter konkursu - jury złożone
z teatralnych profesjonalistów: przedstawicieli krytyki i środowiska teatralnego przyznaje
nagrody i wyróżnienia tylko i wyłącznie aktorom, biorąc pod uwagę zarówno role główne, jaki
drugoplanowe, a także epizody. Najważniejszą nagrodą jest Grand Prix, które niekiedy bywa
przyznawane danemu zespołowi, a nie indywidualnie.
Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej to wydarzenie cieszące się w Kaliszu
prestiżem i popularnością, chętnie wspierane przez przedstawicieli lokalnego biznesu. Środki
na realizację festiwalu pozyskiwane są z dotacji i dofinansowań Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, Miasta Kalisza oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co się wydarzyło?
W przypadku takiej imprezy jak Kaliskie Spotkania Teatralne, najstarszy polski festiwal
teatralny, organizowany nieprzerwanie od 1961 roku współpraca z partnerami biznesowymi
ma głębokie korzenie. Dyrektor Bartosz Zaczykiewicz, który osobiście angażuje się
w budowanie relacji ze środowiskiem biznesu i pozyskiwanie wsparcia dla teatru i festiwalu,
mówi, że w swojej pracy czerpie z działań poprzedników, poniekąd od Wojciecha
Bogusławskiego począwszy. Według legendy Bogusławski odniósł swego czasu taki sukces
w Kaliszu, że kiedy na początku XIX w. wykupił konkurencyjnego niemieckiego antreprenera
- za dość znaczną kwotę - współcześni mu mieszkańcy grodu nad Prosną skrzyknęli się i zrobili
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zrzutkę, aby zwrócić ojcu polskiej sceny potężny wydatek. W Kaliszu wciąż się czuje jakiś rodzaj
tego dziedzictwa, co dyrektor Zaczykiewicz potwierdza jako człowiek, który w kilku miastach
w Polsce próbował współpracować z przedsiębiorcami na niwie kultury. Biznesmeni kaliscy są
bardzo otwarci, sztuka teatru wydaje się mieć wciąż istotny prestiż wśród Kaliszan i właściwie
można powiedzieć, że niemalże każdy właściciel miejscowej firmy współpracował i/lub
współpracuje i/lub będzie współpracował z Teatrem im. Bogusławskiego i Festiwalem.
Największy zakres współpracy dotyczy KST, jako najważniejszego zdarzenia kulturalnego
w regionie, choć biznesmeni wspierają teatr również z innych potrzebach. Dyrektor Bartosz
Zaczykiewicz podkreśla, że niezwykle satysfakcjonująca współpraca trwa, mimo braku
rozwiązań prawnych wspierających tego typu działania: „Trzeba zaznaczyć, że od lat w Polsce
nie zrobiono nic, aby stworzyć warunki dla pozyskiwania środków na kulturę. Nie ma ustawy
o sponsoringu nawet w śladowym stanie. Pytanie, dlaczego? Widocznie są powody, dla
których państwu polskiemu – niezależnie od tego, kto w nim sprawuje władze – jest to nie na
rękę. W każdym razie choć zwyczajowo nazywamy wspomagające kulturę podmioty
gospodarcze sponsorami – tak samo jest w przypadku KST – w zasadzie w realnym
ekonomiczno-prawnym rozumieniu słowa „sponsor”, mijamy się z prawdą. Firmy wspierające
kulturę są tak naprawdę wspaniałomyślnymi donatorami, czy też filantropami. Oczywiście,
taka forma wpierania kultury też powinna istnieć, ale powinna być też płaszczyzna do
sponsoringu rozumianego jako wspieranie kultury – czy sportu – w zamian za jakieś przywileje
od państwa, coś w rodzaju 1% podatku dochodowego, jaki można przeznaczyć na podmioty
pożytku publicznego. Takiego systemu od 1989 roku w Polsce nie stworzono, nawet w
zalążku”.

Czynniki sukcesu
- marka i prestiż festiwalu - najstarszy festiwal teatralny w Polsce, prezentujący
wyselekcjonowane spektakle i kreacje wybitnych aktorów,
- jasne sformułowanie idei Festiwalu, zaprogramowanie go w sposób zgodny z potrzebami
lokalnej publiczności – czyli stworzenie produktu, który jest lokalnie potrzebny i ceniony. Tylko
z takim produktem przedsiębiorcy mogą chcieć być kojarzeni - niezbędne jest, by produkt był
atrakcyjny,
- dobra koniunktura gospodarcza sprzyja nawiązywaniu współpracy,
- tradycja miasta Kalisza i pamięć o działaniach Wojciecha Bogusławskiego, patriotyzm lokalny,
- wynikające z tradycji poczucie, że teatr jest potrzebny, ma wpływ na rzeczywistość - kaliscy
przedsiębiorcy chcą się utożsamiać z teatrem i inwestować w działania artystyczne
kształtujące rzeczywistość,
- dojrzałość zarządów lokalnych firm - prezesi firm, osoby zarządzające nimi mają świadomość
społecznej roli swojej działalności, wynikających z ich sukcesu biznesowego zobowiązań
wobec lokalnej społeczności. Jak mówi dyrektor Zaczykiewicz: Dwadzieścia lat temu
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- przynajmniej w innych częściach Polski – bywało to problemem, holistyczne spojrzenie na rolę
przedsiębiorcy było raczej wyjątkiem. Dziś, nawet jeśli jakiś podmiot odmawia współpracy,
to często dlatego, że ma jasno sformułowaną misję i wizję działania społecznego w innej
płaszczyźnie niż nasz Festiwal. Osobiście cenię takie podejście.
- otwartość przedsiębiorców - chęć rozmowy, rozmaite zainteresowania i pasje, w tym
zainteresowanie kulturą i teatrem (Zdecydowanie łatwiej nawiązać współpracę
z przedsiębiorcami lubiącymi dziedzinę, którą się zajmujemy. Bez wyjątku wszyscy nasi
sponsorzy mają pozytywne skojarzenie z pojęciem „sztuka teatru”),
- zaangażowanie lidera - bezpośrednie zaangażowanie dyrektora w kontakty
z przedsiębiorcami, otwartość na ludzi ze środowiska biznesu, inicjowanie rozmów,
- jakość organizacyjna: propozycje dla sponsorów muszą być klarownie opisane,
a zobowiązania Teatru perfekcyjnie zrealizowane.

Volvo Firma Karlik promuje czytelnictwo wśród najmłodszych
Nazwa firmy: Volvo Firma Karlik
Adres: Baraniaka 4, 61-131 Poznań
Adres www: poznan.volvocarkarlik.pl
Partner: Wydawnictwo Zakamarki
Nazwa wydarzenia: Nie bądź łoś, przeczytaj coś

Opis firmy
Firma Karlik jest częścią grupy spółek Karlik, która działalność w branży motoryzacyjnej
rozpoczęła w 1988 roku. W portfolio grupy Karlik znajdują się marki takie jak Honda, Honda
motocykle, Volvo, Jaguar i Land Rover, Hyundai, Peugeot oraz Renault i Dacia.
Firma Karlik reprezentuje markę Volvo od ponad 15 lat i jej historia od początku związana była
z Wielkopolską. Na początku prowadziła salon przy poznańskiej Malcie, a następnie salon
w Baranowie. Od maja 2017 roku gości również w nowoczesnym showroomie w Zielonej
Górze.
Punktem wyjścia całej działalności firmy Volvo są ludzie. Misja Firmy Karlik, jako
autoryzowanego dealera marki Volvo naturalnie wpisuje się w misję Volvo - dążenie do
ułatwiania i polepszania życia ludzi oraz zwiększania ich bezpieczeństwa. Firma Karlik ma
ambicje stać się lokalnym liderem odpowiedzialnego biznesu w branży motoryzacyjnej, który
swoje cele realizuje poprzez trzy najważniejsze wartości: bezpieczeństwo, jakość i troska o
środowisko.
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Firma Karlik realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialnej biznesu, w centrum
których znajduje się dbanie o środowisko i działania proekologiczne (np. akcja Nadwarciańskie
sprzątanie petów i kapsli, akcja edukacyjna #razemdlaziemi, w ramach której mural stworzył
znany poznański graficiarz Noriaki). W ramach idei upcyklingu powstają torby ze zużytych
banerów oraz, we współpracy z Anną Orską, biżuteria ze zużytych części Volvo. Również
komunikacja firmy wpisuje się w ten nurt: pierwsza seria kampanii Karlik on tour z hasłem
#lagom, miała na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz równowagi i umiaru
w codziennym życiu, druga tworzona wokół pojęcia #omtanke przedstawia różne rodzaje
troski: o środowisko, człowieka, bezpieczeństwo. Firma Karlik wspiera też co roku Drużynę
szpiku w przygotowaniu Szpikowych Paczek oraz rozwiezienie tych paczek samochodami
Volvo, do potrzebujących.

Opis partnera
Wydawnictwo Zakamarki powstało na początku 2007 roku w Poznaniu. Początkowo należało
do szwedzkiej grupy wydawniczej Norstedts, a od 2011 roku jego właścicielkami są Katarzyna
Skalska i Natalia Walkowiak. Zakamarki specjalizują się w szwedzkiej literaturze dziecięcej,
przez 12 lat wydały 230 książek szwedzkich autorów i ilustratorów, a ponadto około 30 książek
francuskich. Podstawową zasadą wydawnictwa jest publikowanie książek z wartościową
treścią, dopracowanym językiem i dobrą, niesztampową ilustracją. Wydawane książki
tworzone są z pasją, humorem i indywidualizmem, nie pod dyktando komercyjnej mody.

Co się wydarzyło?
W 2019 roku Volvo Firma Karlik zainicjowała drugą serię rocznego projektu Karlik on tour,
którego pomysłodawcą i prowadzącym jest Grzegorz Urbański, PR&Communication Manager.
Tematem przewodnim tej serii było szwedzkie słowo omtanke, oznaczające „troskę, opiekę
i przemyśleć". Co miesiąc na blogu oraz w mediach społecznościowych prezentowany był
nowy odcinek. Każdy z nich podejmował inny wymiar troski, a jeden z odcinków poświęcony
został trosce o najmłodsze pokolenie i promocji czytelnictwa.
Volvo jest szwedzką marką, a projekt Karlik on tour ma na celu czerpanie z dziedzictwa
Skandynawii. Przy okazji powstawania odcinka promującego czytelnictwo nawiązano więc
współpracę z Wydawnictwem Zakamarki, które wydaje skandynawską literaturę dla dzieci. Nie
bez znaczenia był również fakt, że zarówno siedziba Firmy Karlik i Wydawnictwa Zakamarki
znajduje się w Poznaniu, bo w swoich działaniach dealer Volvo dużą wagę przywiązuje do
współpracy z lokalnymi partnerami.
Zorganizowane zostało wydarzenie „Nie bądź łoś, przeczytaj coś”, podczas którego aktorka
Ilona Wrońska, ambasadorka marki Volvo, czytała dzieciom książki wydane przez Zakamarki.
Jak podkreślała pomysłodawczyni i założycielka wydawnictwa Katarzyna Skalska, nawiązując
do kluczowego dla współpracy pojęcia „troski”: Szwedzkie książki dla dzieci tworzone są
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z troską, by przedstawiać świat z dziecięcej perspektywy, dzięki czemu dzieci mogą się w nich
przejrzeć jak w lustrze, a rodzice może trochę lepiej zrozumieć, jak myśli i czuje ich dziecko.
To książki, które świetnie nadają się do wspólnego głośnego czytania, ponieważ
nie tylko podobają się dzieciom, ale też nie nudzą dorosłych. To z kolei bardzo ważny element
troski o czytającego rodzica! Można powiedzieć, że książki te mają głowę na wysokości głowy
dziecka, ale jednocześnie puszczają oko do dorosłych. To książki wielowarstwowe zarówno
w obszarze tekstu, jak i ilustracji. Ich kolejne poziomy można odczytywać w zależności
od wieku, doświadczenia czy wrażliwości. Ważnym aspektem wydarzenia był jego walor
edukacyjny - wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności czytania dzieciom i zachęcanie
do stałej aktywności w tym zakresie. Temu zagadnieniu zostały również poświęcone
opublikowane artykuły, które zawierały przydatne dla rodziców wskazówki i polecenie
konkretnych książek.
W ramach współpracy Volvo Firma Karlik zaproponowała partnerowi promocję jego marki
oraz produktów w mediach społecznościowych oraz w mediach tradycyjnych. Wspólne
wydarzenie Nie bądź łoś, przeczytaj coś oraz jego promocja zostały sfinansowane ze środków
Volvo Firmy Karlik. Od partnera oczekiwano mocnego zaangażowania się we wspólną akcję,
zarówno pod kątem merytorycznym, jak i praktycznym, w tym wartościowego artykułu
na blogu MADE BY KARLIK, poruszającego tematykę czytelnictwa oraz czynnego udziału
w koordynacji i prowadzeniu wspólnego spotkania z dziećmi. Dzięki rekomendacji
wydawnictwa firma uzyskała kontakt do Fundacji Powszechnego Czytania, co zaowocowało
drugim, nie planowanym pierwotnie, artykułem, którego autorką była prezes fundacji Maria
Deskur.

Czynniki sukcesu
- kluczem do współpracy było dziedzictwo Skandynawii, wspólny obszar zainteresowań,
- zbieżne oczekiwania co do realizacji projektu - ustalenie oczekiwań i wywiązanie się ze
zobowiązań wobec partnera,
- wspólne wartości, a konkretnie wspólna chęć edukowania dzieci i młodzieży,
- chęć wzajemnej promocji obu marek,
- partnerska relacja, zaufanie - Grzegorz Urbański wspomina: Mimo tego, że ja reprezentuję
biznes samochodowy, a wydawnictwu zależy na sprzedaży książek, to wypracowaliśmy takie
zasady, które pozwoliły nam na partnerską relację, w której każdy wygrywał. Uważam, że
ważne było zaufanie, które budowaliśmy w trakcie kilku spotkań i dużej ilości rozmów
telefonicznych. Bez tego nie byłoby sukcesu. Musieliśmy się poznać i poczuć wspólną energię.
Wydaje mi się, że dla naszego partnera ważny był szerszy kontekst naszego projektu, który
pokazywał i pokazuje, że jesteśmy wierni swoim wartościom i nie jest to działanie chwilowe.
- lokalność - obie marki działają i są rozpoznawane na terenie Wielkopolski,
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- wpisanie wydarzenia związanego z czytelnictwem i promocją literatury dla dzieci w szerszy
kontekst pojęcia #omtanke (troski o to, co naprawdę ważne).

Jak Teatr Muzyczny w Poznaniu buduje relacje z biznesem?
Nazwa instytucji: Teatr Muzyczny w Poznaniu
Adres: Niezłomnych 1E, 61-894 Poznań
Adres www: teatr-muzyczny.pl

Opis instytucji
Początek historii dzisiejszego Teatru Muzycznego w Poznaniu sięga 1956 roku - powstała
wtedy Państwowa Operetka Poznańska, która została ulokowana w siedzibie Ligii Przyjaciół
Żołnierza (obecnie Liga Obrony Kraju). Inicjatorem jej utworzenia był Zbigniew Szczerbowski,
a pierwszym dyrektorem Jan Teresiński. W ówczesnym repertuarze dominowały klasyczne
operetki. Sytuacja zmieniała się wraz z kolejnymi dyrektorami, którzy przynosili do teatru
nowe mody, wprowadzali odmienne estetyki, preferowali rozmaite gatunki. Za dyrekcji
Henryka Olszewskiego, którego ulubionym gatunkiem były komedie muzyczne, nastąpiła
zmiana nazwy na Teatr Muzyczny w Poznaniu. Od 1989 roku przez 23 lata teatrem zarządzał
Daniel Kustosik. Przełom w historii tego miejsca nastąpił, gdy w 2013 roku dyrekcję przejął
Przemysław Kieliszewski - doktor nauk humanistycznych, prawnik z wykształceniem
muzycznym, badacz kultury, doświadczony menadżer, który, jak sam mówi, zarządza teatrem
jak firmą:
Po pierwsze oznacza to dla mnie pełne zaangażowanie - działam, jakbym prowadził firmę,
którą sam stworzyłem. W sektorze publicznym czy instytucjach kultury, które wcześniej miałem
okazję badać, misja czasami usprawiedliwia pewną nieracjonalność działania. Pod jej
płaszczykiem ukrywa się bezradność, niekompetencje, niechęć do uczenia się nowych rzeczy.
Nigdy nie mogłem się z tym zgodzić.
Po drugie - bardzo zależało mi na zmianie perspektywy. Skoro jako teatr działamy w obszarze
usług, to widz czy brzydko mówiąc klient, powinien być dla nas najważniejszy. Trochę się to
kłóci z tradycją teatralną, w której aktor podniesiony jest do rangi boga i wszystko kręci się
wokół artystów. Oczywiście: bez aktorów nie ma teatru, ale jednak bez publiczności nie ma
artystów. Dla mnie było ważne, żeby artyści zrozumieli, że nie wszystkie ich pomysły muszą być
realizowane, nie każda idea musi być przeniesiona na scenę, że przede wszystkim musimy
pomyśleć, kim są nasi widzowie, jacy są, co jest dla nich ważne. Nie znaczy to, że chcemy tylko
zaspokajać gusta publiczności. Nasz repertuar pokazuje, że robimy bardzo różne spektakle,
dbając o rozwój widzów.
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Pod dyrekcją Kieliszewskiego teatr zmienił kierunek artystyczny i zaczął budować markę jednej
z najlepszych scen musicalowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat Teatr Muzyczny w Poznaniu
przeszedł ogromną zmianę - repertuarową, wizerunkową, ale też zmianę zespołu, którego 70%
stanowią nowi pracownicy. W repertuarze pojawiły się tytuły takie jak: Jekyll & Hyde, Evita w
nowej, kameralnej aranżacji, „Jesus Christ Superstar”, „Zakonnica w przebraniu”, „Nine”,
„Madagaskar”, „Footloose”, „Rodzina Addamsów” czy „Pippin, czyli historia prawdziwa
o poszukiwaniu szczęścia”.
Niezwykle ważnym momentem dla Teatru Muzycznego był również rok 2019, kiedy
rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby teatru, której
otwarcie planowane jest na 2023 rok. Muzyczny jest zatem instytucją w nieustannej zmianie,
przed którą stoją nowe, wielkie wyzwania. Dzięki umacniającej się pozycji teatru i wizji
świetlanej przyszłości do zespołu dołączają ludzie z całej Polski, którzy widzą swoją przyszłość
i możliwość rozwoju w Poznaniu. Dyrektor Kieliszewski otwarcie deklaruje, że ma zamiar
stworzyć w stolicy Wielkopolski najlepszy teatr muzycznym w Polsce.

Co się wydarzyło?
Dyrektor Kieliszewski osobiście angażuje się w budowanie relacji z przedstawicielami biznesu.
Korzysta z wielu spotkań z przedsiębiorcami, uczy się ich filozofii, myślenia o biznesie.
Rozumie, że dla instytucji kultury niezwykle cennym kapitałem jest wiedza związana z
zarządzaniem, gospodarowaniem i nawiązywaniem relacji. Sam stara się ją pozyskiwać i
stwarzać również swojemu zespołowi okazje do takich działań.
Na zaproszenie jednego z prezesów znaczącej firmy dyrektor brał udział w licznych
szkoleniach, m.in. z Brianem Tracy. Sam natomiast przeprowadził w tej firmie wykład
dotyczący zarządzania talentami. Kiedy Kieliszewski podjął próbę rozmowy dotyczącej oferty
sponsorskiej, okazało się, że firma, której przewodził prezes ze względu na strukturę
działalności nie dysponuje w ogóle budżetem na takie działania. Ale ze względu na
wcześniejsze rozmowy prezes wiedział, że teatr przeprowadzał badania kultury organizacyjnej
i zaproponował inną formę współpracy.
Pracownicy teatru zostali zaproszeni na szkolenie, dzięki któremu mogli się skonfrontować
z odmiennym sposobem pracy i mieli okazję zdobyć nową wiedzę. W zamian za to podzielili
się z pracownikami firmy informacją zwrotną na temat ich działań podczas szkolenia. Dla ludzi
biznesu była ona cenna, ponieważ uzyskali informację od osób z innego środowiska, które
podzieliły się z nimi swoimi doświadczeniami. W szkoleniu udział wzięło dwanaście osób
z kadry zarządzającej instytucji wraz z dyrektorem.
Zespół brał też udział w kolejnych szkoleniach, między innymi w spotkaniu z Pawłem Motylem,
długoletnim szefem Harvard Business Review Polska, na które został zaproszony przez firmę
Nagel Polska. Warto dodać, że dyrektor Kieliszewski z rozmysłem inwestuje w rozwój swoich
pracowników. Aktorzy mają możliwość indywidualnych lekcji śpiewu i zajęcia związane
z rozwojem kompetencji aktorskich, na przykład warsztaty szekspirowskie z kanadyjskim
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reżyserem Johnem Weisgerberem. Osoby tworzące administrację oprócz szkoleń mogą też
wziąć udział w coachingu.

Czynniki sukcesu:
- dobre przygotowanie do współpracy z biznesem i do każdej rozmowy z potencjalnym
partnerem, zdobycie informacji na temat partnera Jeśli idę na spotkanie do banku, to staram
się zobaczyć, dowiedzieć, jaka jest jego strategia, do jakiego klienta się zwraca, jakie ma albo
jakie może mieć cele biznesowe - pytam o to,
- osobiste zaangażowanie lidera w budowanie relacji ze środowiskiem biznesu, stawianie na
tworzenie długofalowych, satysfakcjonujących dla obu stron kontaktów,
- brak zunifikowanej, standardowej oferty instytucji kultury dla wszystkich sponsorów,
otwartość na oczekiwania poszczególnych partnerów Nie mamy standardowej oferty, którą
wysyłamy wszędzie, tylko staramy się zbudować relację i zobaczyć, gdzie nasze interesy mogą
się spotkać,
- wyznaczenie celów, które każda ze stron może osiągnąć przez współpracę,
- współpraca nie zawsze musi mieć charakter finansowy - dla instytucji kultury ważnym
kapitałem są wiedza i umiejętności jej pracowników,
- filozofia „dopieszczania partnerów” we współpracy z biznesem - rozpoznania, zrozumienia
i uszanowania potrzeb partnerów Nie idę do partnera i nie mówię mu, co ma lubić, tylko pytam
go, co on lubi,
- wzajemny szacunek partnerów - zaproszenie do świata artystycznego, który jest otwarty, nie
wywyższa się, nie przyjmuje pozy niedostępnej „świątyni sztuki” dla wtajemniczonych,
- świadomość, że ludzie mają dziś zaspokojone większość potrzeb, żyją w natłoku wrażeń,
dlatego szukają we współpracy rzeczy unikalnych, niedostępnych gdzie indziej,
gwarantujących pozytywne przeżycia, emocje i skojarzenia (spektakle, na które trudno dostać
bilety, spotkania z artystami, kontakt ze środowiskiem artystycznym),
- misja teatru uwzględniająca, że odbiorcy mają opuszczać instytucję odczuwając pozytywne
emocje - produkowanie spektakli poruszających wrażliwość widzów i powodujących
pozytywne odczucia.
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Nowe otwarcie „Kina Pomorzanin” w Bydgoszczy
Nazwa organizacji: Grupa Moderator
Adres: Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz
Adres www: kinopomorzanin.pl
Partner: Grupa Moderator

Opis firmy
Grupa Moderator (od stycznia 2020, wcześniej Moderator Inwestycje) to jeden z bydgoskich
deweloperów, którego hasło brzmi „Zmieniamy Bydgoszcz”. Na rynku nieruchomości obecny
od ponad 20 lat. W dorobku firmy znajduje się remont blisko 50 kamienic oraz realizacje
nowoczesnych osiedli i inwestycji deweloperskich, realizowanych w Bydgoszczy i w gminie
Osielsko. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest stałym elementem strategii Grupy
Moderator, która wspiera kulturę (m.in. Kino Pomorzanin, produkcje i projekty filmowe), sport
(główny sponsor sekcji piłkarskiej Chemika Bydgoszcz), lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz
rodzinne domy dziecka. Pracownicy Moderatora bezpłatnie angażują się również w akcje takie
jak odnowienie sal dla pacjentek oddziału porodowego w Szpitalu Miejskim. Grupa Moderator
użycza również fundacji Czarny Karzeł halę po byłym kolejowym dworcu celnym na studio
filmowe. Są tam nagrywane filmy i teledyski, organizowane spotkania i warsztaty.
Na stronie Grupy Moderator można przeczytać: „Realizując założenia społecznie
odpowiedzialnego biznesu dbamy o dobre relacje z otoczeniem, które są dla nas źródłem nie
tylko osobistej satysfakcji. Jesteśmy przekonani, że przyczynią się również do rozwoju naszej
firmy. Uważamy, że Bydgoszcz ma potencjał, który trzeba wspierać. Ważne, aby nie ograniczać
się tylko do remontowania budynków i rewitalizację traktować kompleksowo, mieć pomysł na
coś więcej”.

Co się wydarzyło?
Właściciel bydgoskiej firmy Grupa Moderator - Adam Gudel, prezes Grupy Moderator, jest
Bydgoszczaninem z urodzenia. Jako biznesmen działa z miłością do rodzinnego miasta i z wizją
zmieniania go na lepsze. Kiedy w 2017 roku kultowe bydgoskie Kino Pomorzanin, nieczynne
od kilkunastu lat, zostało wystawione na sprzedaż, stwierdził, że chciałby coś po sobie zostawić
- zdecydował się na zakup zrujnowanego obiektu i reaktywację Pomorzanina.
Początki historii kina sięgają 1914 roku. Miejsce nazywało się wtedy Kristall-Palast
i zbudowane zostało z inicjatywy bogatego handlarza mydłem Otto Mixa. Obiekt zachwycał
luksusem i nowatorskimi jak na tamte czasy rozwiązaniami. Po wojnie przemianowano go na
Kino Pomorzanin, w którym odbywały się najważniejsze filmowe wydarzenia w mieście. Kino
działało nieprzerwanie do 2003 roku, powoli tracąc swoją pozycję na rzecz multipleksów.
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W 2003 odbył się ostatni seans i na drzwiach wywieszona została kartka „Przerwa urlopowa”
- okazało się, że trwała ona kilkanaście lat. Kolejni właściciele chcieli w kinie urządzić klub,
dyskont, przez jakiś czas był tam stragan z chińskimi produktami. Jeden z właścicieli zrobił w
sali głównej odkrywkę, bo chciał sprawdzić, czy pod obiektem da się wybudować parking
podziemny. Kiedy okazało się, że nie ma takiej możliwość kino zostało zdewastowane.
Wyniesione zostały z niego wszystkie fotele, nagłośnienie, główna sala kinowa została pusta,
w kinie działały dwa gniazdka/włączniki.
W takim stanie w 2017 roku Kino Pomorzanin trafiło w ręce firmy Moderator Inwestycje.
Na ogłoszenie dotyczące poszukiwania osoby odpowiedzialnej za rewitalizację obiektu
i przywrócenie mu dawnej świetności odpowiedział Michał Orzechowski. Wielbiciel i znawca
muzyki barokowej, który nigdy nie pracował w instytucji kultury, miał kilkunastoletnie
doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach i szukał nowego sposobu na życie.
Został przyjęty i z pasją poświęcił się projektowi rewitalizacji Pomorzanina.
Prace nad rewitalizacją przebiegają dwutorowo - z jednej strony trzeba się zatroszczyć
o infrastrukturę, z drugiej stworzyć społeczność wokół miejsca, które ponownie pojawiło się
na mapie Bydgoszczy. Kiedy w 2018 (??) roku po styczniowej odwilży okazało się, że dach nie
wytrzymał próby czasu Moderator Inwestycje sfinansował remont, który zabezpieczył
budynek. W ciągu następnych miesięcy odbyło się kilkanaście wydarzeń kulturalnych. Ludzie
zaczęli interesować się tym, co dzieje się wokół Pomorzanina i zgłaszać własne pomysły na
działania. Żeby można było organizować większe wydarzenia, poczyniono inwestycje
pozwalające na realizację przedsięwzięć: założono nową, tymczasową instalację elektryczną,
zadbano o warunki BHP, oświetlenie i drzwi awaryjne, zdjęto starą boazerię i wstawiono
fotele. Choć nie są to jeszcze profesjonalne fotele kinowe, można było zacząć myśleć
o większych imprezach. Przygotowanie obiektu na każde z nich zajmuje kilka dni pracy,
bo budynek, który nie był używany przez kilkanaście lat wymaga za każdym razem
gruntownego posprzątania.
2019 rok otworzył kolejny rozdział w historii Pomorzanina - odbyło się w sumie ponad 40
wydarzeń, w tym prolog Festiwalu Filmowego Przeźrocza i Festiwal Baśni i Bajek Pozytywka.
Regularnie odbywają się również oprowadzania po kinie, które cieszą się dużą popularnością i
są dla wielu mieszkańców miasta sentymentalnym powrotem do przeszłości.
Szczególnym wydarzeniem była niesamowita repremiera filmu „Sąsiedzi” w reżyserii
Aleksandra Ścibora Rylskiego, która odbyła się dokładnie w 50. rocznicę premiery w Kinie
Pomorzanin. Wydarzeniu towarzyszyło wydanie książki, opowiadającej o kulisach
powstawania filmu. W jego efekcie udało się nawiązać współpracę z zagranicą i trwają
przygotowania do prapremiery filmu w Niemczech.
Zainicjowane zostały również projekty festiwalowe, z dużym potencjałem rozwoju.
We współpracy ze stowarzyszeniem Akademia Muzyki Dawnej zorganizowana została
pierwsza edycja festiwalu Bydgoska Scena Barokowa. Jego realizacja możliwa była dzięki
dotacji MKiDN, Miasta Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego oraz wsparciu Moderator Inwestycje. Co ciekawe, środki na festiwal
udało się również pozyskać od innych firm, w tym nawet konkurencyjnej firmy budowlanej.
Okazało się, że projekt łączy przedstawicieli różnych środowisk i przedsiębiorstw.
W podziękowaniu wszyscy sponsorzy zostali zaproszeni na prywatny koncert sponsorski
- kilkunastu muzyków z Akademii Muzyki Dawnej zagrało tylko dla nich. Za pieniądze od
darczyńców sfinansowany został również prolog festiwalu - z Gdańska przywieziony został do
Bydgoszczy carillon, największy mobilny instrument na świecie. Kilkadziesiąt dzwonów
obwieściło Bydgoszczanom, którzy wylegli na ulicę, rozpoczęcie festiwalu.
Plany dotyczące Pomorzanina są niezwykle ambitne - ma on pełnić nie tylko funkcję kina.
Planowana jest również sala teatralna, koncertowa, kawiarnia artystyczna, przestrzeń
warsztatowa, wystawiennicza i konferencyjna.
Obecnie poszukiwane są fundusze na dalsze etapy remontu i z sukcesami zdobywane kolejne
środki na wydarzenia artystyczne. Założona została również fundacja, bo część
odwiedzających dopytywała, w jaki sposób mogą wesprzeć rewitalizację i deklarowała chęć
zostania darczyńcami. Wydarzenia w Kinie Pomorzanin robione są z pasją przez ludzi
skupionych wokół inicjatywy i kolejne osoby dołączające do grona sympatyków tego
wyjątkowego projektu.

Czynniki sukcesu
- budowanie pozytywnego wizerunku marki dewelopera w lokalnym środowisku,
- świadomość wartości działań z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu
i odpowiedzialności biznesu za kulturę (Prezes Grupy Moderator rozumie, wspiera i inicjuje
takie działania),
- lokalność i rozpoznawalność - ludzie z Bydgoszczy czują się z kinem związani, mają
wspomnienia związane z tym miejscem, bo przez lata było to największe kino w Bydgoszczy wszyscy marzyli, żeby usiąść tam w loży,
- wartość sentymentalna - odwiedzający mają swoje historie związane z Pomorzaninem działa zatem nie tylko magia miejsca, ale też kontekst osobisty - możliwość spotkania
z przeszłością, wspomnieniami i swoją własną historią,
- pasja i zaangażowanie - osoby związane z procesem rewitalizacji żyją tym projektem i potrafią
swoją pasją i przekonaniem zwerbować partnerów kolejnych działań,
- otwartość na współtworzenie - w kinie odbywają się wydarzenia inicjowane przez Michała
Orzechowskiego i osoby związane z Grupą Moderator, ale głównym założeniem
towarzyszącym rewitalizacji jest otwartość - każdy, kto ma coś do powiedzenia i chce podjąć
działanie może zgłosić się ze swoim pomysłem. W Pomorzaninie odbywają się wydarzenia dla
różnych odbiorców - od promocji książki konserwatywnego historyka po after party na
zakończenie bydgoskiej Parady Równości,
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- otwartość na współdecydowanie o projektach - planowane w 2020 roku Święto Kina
Rodzinnego będzie współtworzone przez mieszkańców, którzy będą mogli przyczynić się do
wyboru filmów,
- twórcza zazdrość - grono sympatyków i osób współpracujących z Pomorzaninem poszerza
się, ponieważ sukcesy i ciekawe projekty przyciągają kolejne osoby, które też chciałyby
zaistnieć w przestrzeni Pomorzanina.

Działania Teatru Śląskiego w Katowicach:
Rada Mecenasów Teatru Śląskiego
Nazwa instytucji: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Miejsce: Rynek 10, 40-003 Katowice
Adres www: teatrslaski.art.pl
Partner: członkowie Rady Mecenasów Teatru
Nazwa działania: Rada Mecenasów Teatru Śląskiego

Opis organizacji
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego jest największą sceną dramatyczną na Górnym
Śląsku. Funkcjonuje jako instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego. Głowna
siedziba teatru w Katowicach mieści się w budynku otwartym w 1907 roku jako Teatr Miejski
(Stadttheater). W październiku 1922 roku, dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Teatru
Polskiego, zainaugurowana została działalność Teatru Polskiego w Katowicach. W latach
międzywojennych znaczące miejsce zajmowały najważniejsze dzieła z repertuaru klasyki
polskiej od „Dziadów” Adama Mickiewicza, aż po dramaty Stanisława Wyspiańskiego, którego
imię Teatr Polski otrzymał w 1936 roku. We wrześniu 1945 roku Teatr, działający już przez kilka
miesięcy pod kierownictwem Karola Adwentowicza i Wilama Horzycy, stał się przystanią dla
zespołu Polskiego Teatru Dramatycznego ze Lwowa. Przez lata z Teatrem współpracowali
wybitni reżyserzy, scenografowie i kompozytorzy, m.in. Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Jerzy
Jarocki, Kazimierz Kutz, Maciej Wojtyszko, Franciszek Starowieyski, Wiesław Lange, Barbara
Ptak, Jerzy Moskal, Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar. Wśród wielu pokoleń aktorów
w historii katowickiej sceny zapisały się takie osobowości, jak m.in. Tadeusz Łomnicki, Gustaw
Holoubek, Ignacy Gogolewski. Teatr stara się spełniać rolę sceny narodowej na Śląsku. W jego
repertuarze, przede wszystkim na Dużej Scenie, stałe miejsce zajmują wybitne pozycje klasyki
polskiej i światowej. W ostatnich latach swoje prapremiery miały też dramaty napisane
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w gwarze śląskiej. Od roku 1981 działa również Scena Kameralna teatru. Trzecim miejscem
prezentacji jest Scena w Malarni, utworzona w listopadzie 1992 roku w siedzibie dawnej loży
masońskiej. Oferta artystyczna Teatru poszerzana jest o różnorodne spotkania artystyczne,
prezentacje sztuki (Galeria Foyer) i muzyki. Realizowane są w ten sposób idee patrona
katowickiej sceny.

Opis partnera:
Teatr Śląski jest publiczną instytucją kultury, której budżet nie zawsze pozwala na realizację
wszystkich zamierzonych artystycznych przedsięwzięć. Dlatego, jeśli to możliwe, korzystamy
z pomocy (nie tylko finansowej) tych, dla których sprawy kultury nie są obojętne. Rada
Mecenasów Teatru Śląskiego to jedyne takie grono w kraju, zrzeszające strategicznych
przedsiębiorców wpierających katowicką scenę. Pomysłodawczynią Rady Mecenasów jest
Krystyna Szaraniec, wieloletni dyrektor TŚ, obecnie doradca dyrektora, która zainicjowała
tę działalność ponad 20 lat temu.
W roku 2016 minęło 20 lat działalności Rady Gospodarczej Teatru Śląskiego, przemianowanej
w roku 2007 na Radę Mecenasów Teatru Śląskiego. To ciało społeczne składa się z prezesów
i dyrektorów firm, które wspierają Teatr finansowo, doradztwem i usługami. Działalność Rady
Mecenasów na rzecz Teatru Śląskiego jest nie do przecenienia. Skupiła w swoim gronie ludzi
reprezentujących najważniejsze podmioty gospodarcze regionu, banki, firmy
i przedsiębiorstwa. Instytucje, które w aktualnej rzeczywistości ekonomicznej odnalazły już
swoje miejsce i mogą się dzielić doświadczeniem, wykorzystując dla dobra innych już zdobyte
umiejętności i osiągnięcia. To również dzięki Radzie Mecenasów Teatr żyje, przygotowuje
nowe premiery, wzrusza, bawi, edukuje i dostarcza ciągle nowych przeżyć.

Co się wydarzyło?
Członkowie Rady z własnej inicjatywy w sposób systematyczny pomagają Teatrowi oraz
propagują idee pomocy w środowisku gospodarczym regionu. Formuła pomocy Teatrowi,
która nie ma dotychczas tradycji w Polsce, z perspektywy ponad 20 lat jej funkcjonowania
przyniosła i przynosi nadal ogromne korzyści. Jest to jedyna taka Rada w Polsce. Żaden
z teatrów nie dostąpił do tej pory podobnego przywileju obdarzania ciągła dbałością przez tyle
firm, zakładów pracy, mimo zmieniającej się rzeczywistości. Rada Mecenasów to nie tylko
forma spotkań ludzi biznesu z teatrem, ale również ludzi biznesu ze sobą nawzajem. Teatr łączy
ich i sprawia, że mogą poznać kolejnych biznesmenów, prezesów i dyrektorów, z którymi być
może w przyszłości zdecydują się współpracować. Spotkania odbywają się regularnie, kilka
razy w roku, nie tylko w teatrze, ale też u członków Rady, w siedzibach ich przedsiębiorstw.
W pierwszym dziesięcioleciu działalności Rady środki sponsorów wspierały remonty
i wyposażenie Teatru. Natomiast w drugim dziesięcioleciu dzięki środkom mecenasów
możliwe było dofinansowanie wyjazdów zespołu na krajowe festiwale, zagraniczne występy
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oraz wspieranie projektów Artystycznych. Dofinansowano także zakup sprzętu
multimedialnego, m.in. projektorów, ekranu oraz jednego z najlepszych w Polsce systemów
nagłośnienia. W październiku 2015 r. podczas uroczystości 108. Urodzin Teatru Śląskiego Rada
Mecenasów ufundowała i wręczyła nagrody dla aktorów, którzy wyróżniali się w czasie
poprzedniego sezonu artystycznego. Cenne nagrody finansowe otrzymała jedna aktorka
i jeden aktor, którzy zostali wybrani w drodze głosowania członków Rady. Nagroda ta od tej
pory ma charakter cykliczny.
Teatr odwzajemnia pomoc, wspierając działania marketingowe i wizerunkowe sponsorów.
Informacje na ich temat umieszczane są w materiałach drukowanych, na stronie internetowej
oraz na reklamach wielkoformatowych.
Rada Mecenasów Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach to jedyna taka
instytucjonalnie działająca loża sponsorów w Polsce. Jest unikatowa w skali kraju. Przykład jej
działalności powoli zaczyna się upowszechniać w Polsce. W 2015 roku, jeden z członków Rady,
który objął stanowisko prezesa Koksowni Wiktoria w Wałbrzychu, postanowił upowszechniać
ten pomysł na terenie Wałbrzycha, a mówi o tym w ten sposób: „Czasami ten świat biznesu
zapomina, że oprócz zarabiania pieniędzy trzeba również spojrzeć na swoje duchowe
potrzeby. Osoby, które uczestniczyły w radzie taką potrzebę czuły. Obecnie pracując
na terenie Dolnego Śląska w Wałbrzychu nawiązałem kontakt z Dyrekcją Teatru
im. Szaniawskiego i przeniosłem pomysł Rady Mecenasów do Wałbrzycha. Ten pomysł już
dojrzewa i środowisko tamtejszego biznesu angażuje w życie Teatru. Koksownia Wiktoria,
którą
kieruję,
jest
głównym
sponsorem
sezonu
teatralnego
2015/2016,
w Teatrze im. Szaniawskiego w Wałbrzychu. W ten sposób przenoszę swoje katowickie
doświadczenia z Rady Mecenasów Górnego Śląska na Dolny Śląsk”.

Czynniki sukcesu:
- szerzenie idei mecenatu
- obustronne zaufanie
- przejrzystość i transparentność współpracy
- sieciowanie
- świadomość zmieniających się uwarunkowań rynku
- elastyczność
- obustronne zainteresowanie
- świadomość ważności idei mecenatu
- wzajemne przenikanie się środowisk gospodarczego i kulturalnego
- informowanie środowisk o wzajemnych wspólnych działaniach
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Współpraca teatru Teatru Śląskiego z kopalnią Wujek
Opis partnera:
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” zlokalizowana jest na terenie miasta Katowice. Historia
jej powstania sięga początków XIX wieku, węgiel kamienny wydobywany jest w tym miejscu
od 1900 roku. W roku 1911 w kopalni pracowało ponad 2100 górników, w roku 1922 kopalnia
otrzymała nazwę „Wujek”, w latach 1907 kopalnia należała do najbardziej wydajnych miejsc
wydobycia węgla kamiennego w Polsce. 1 września 1980 górnicy w „Wujku” rozpoczęli strajk,
wówczas rozpoczęła również swoją działalność zakładowa Solidarność. 16 grudnia 1981 milicja
z udziałem wojska i ZOMO dokonała pacyfikacji kopalni, masakry górników strajkujących
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, wyniku którego zginęło 9 górników a 23 zostało
rannych. Kopalnia „Wujek” jest w dyskursie publicznym miejscem symbolicznym dla
robotniczego oporu względem władz komunistycznych PRL. Od roku 2017 kopalnia
funkcjonuje jako część Polskiej Grupy Górniczej spółki akcyjnej z udziałem skarbu państwa,
największego przedsiębiorstwa górniczego w Europie i największego producenta węgla
kamiennego w UE.

Co się wydarzyło?
Współpraca Teatru Śląskiego z KWK Wujek trwa od wielu lat. W ramach współpracy Teatr
wielokrotnie korzystał z możliwości zorganizowania planu filmowego na terenie działającej
kopalni (wjazd ekip, organizacja planu, zdjęcia).
Prawdziwa orkiestra górnicza KWK „Wujek” występuje na Dużej Scenie teatru, grając muzykę
na żywo w przedstawieniu o wydarzeniach pacyfikacji kopalni w 1981 roku.
Dodatkowo mogą liczyć na siebie nawzajem w codziennym funkcjonowaniu: w pożyczaniu
strojów, kostiumów, rekwizytów, kopalnia dostarcza nam także bryły węgla, które stanowią
podstawę statuetek wręczanych każdego roku podczas urodzin teatru.

Czynniki sukcesu:
- chęć współpracy
- wzajemna życzliwość
- świadomość wspólnoty (miasto, region, dziedzictwo)
- wartości regionalne: etos pracy i pracowitości, świętość rodziny i domowego ogniska
- świadomość wspólnego dziedzictwa
- dbałość o wszechstronny rozwój regionu
- dbałość o pamięć, tożsamość i dziedzictwo
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Teatr Śląski w Szybie Wilson
Opis partnera:
Galeria Szyb Wilson jest firmą działającą na terenie byłego szybu kopalnianego KWK
„Wieczorek”, którego historia sięga 1826 roku. Dzisiaj ten zabytkowy obiekt stanowi m.in.
przestrzeń ekspozycyjną dla Galerii Szyb Wilson (powierzchnia blisko 2500 m2). Składają się
na nią trzy sale: Mała Galeria, Średnia Galeria i Duża Galeria.
Głównym celem Galerii jest promowanie młodych, zaangażowanych społecznie, odważnych
artystów malarzy, grafików, fotografików, performerów. Twórcy galerii Monika Paca i Johann
Bros, kontynuując propagowanie sztuki społecznej, powołali do życia Fundację Eko-Art Silesia,
której podstawowym zadaniem jest promocja utalentowanych dzieci oraz młodzieży.

Co się wydarzyło?
Teatr Śląski wystawił w Galerii Szyb Wilson dwie sztuki teatralne reżyserii Eweliny Marciniak:
„Morfina” Szczepana Twardocha (2014) i „Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci” (2016),
których realizacja wymagała ogromnej skali działań organizacyjnych i produkcyjnych. Rozmiar
tych działań przerastał możliwości jakichkolwiek scen teatralnych w regionie, nie mogły być
one wystawione w przestrzeni któregokolwiek z teatrów w województwie.
Galeria Szyb Wilson w ramach współpracy udostępniała przestrzeń dla realizacji przedstawień,
przechowywała scenografię i pomagała w szeroko pojętej produkcji przedstawienia na bardzo
korzystnych warunkach finansowych.

Czynniki sukcesu:
- zrozumienie i zaufanie, które doprowadziły do współpracy na bardzo korzystnych warunkach
finansowych. Ważne jest by dostrzec przy tym, że instytucja publiczna nie wymagała od
prywatnej sponsoringu, lecz wyłącznie uczciwych, partnerskich warunków współpracy,
uwzględniający nieuniknione, konkretne koszty, służące jakości realizacji przedsięwzięcia
artystycznego. Partner publiczny nie oczekuje od partnera prywatnego angażowania jego
środków finansowych, jednocześnie podmiot prywatny rezygnuje z osiągnięcia realnego
zysku. Potrzebuje jedynie środków na poniesienie kosztów,
- świadomość atutów oraz słabych obszarów i ryzyka w projekcie,
- obopólne zainteresowanie realizacją przedstawienia spektaklu w nietypowej przestrzeni,
- cenione przez obydwa podmioty podejście rewitalizacyjne dotyczące dziedzictwa postidustrialnego.
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Scena w Galerii Projekt Wyższy Poziom
Opis partnera:
Galeria Katowicka to jeden z najważniejszych obiektów handlowych zlokalizowany w stolicy
aglomeracji śląskiej zamieszkiwanej przez 2 miliony mieszkańców. Obiekt jest połączony
z dworcem kolejowym Katowice Główne. Na poziomie „-1” znajduje się funkcjonalny dworzec
komunikacji miejskiej, z którego codziennie odjeżdża ponad 800 autobusów. Tuż obok wejścia
głównego do galerii przebiega jedna z najważniejszych w regionie linia tramwajowa, która
umożliwia wygodny dojazd do miast sąsiadujących z Katowicami. Obiekt dysponuje
w podziemiu 1200 miejscami parkingowymi, przy galerii jest również miejsce dla 80 rowerów.
Galeria handlowa posiada ponad 250 sklepów i powierzchni handlowych, dwupoziomową
strefę restauracyjną, jest siedzibą pierwszego Multikina, multipleksu kinowego w Katowicach
oraz strefy co-workingowej.

Co się wydarzyło?
W ramach współpracy z podmiotem prywatnym powstała Scena w Galerii – pierwsza w Polsce
stała scena teatralna w centrum handlowym. Na ostatnim piętrze galerii handlowej scena
stanowi przestrzeń, gdzie teatr spotyka się z miastem. Tu, w miejscu załatwiania spraw, można
porozmawiać o sprawach codziennych – prywatnych i publicznych, lokalnych i globalnych.
Dzieje się to poprzez spektakle, warsztaty, debaty, spotkania, czytania tekstów, dyskusje.
Scena jest miejscem współpracy Teatru ze stowarzyszeniami, laboratoriami, ruchami
miejskimi, świetlicami, grupami – przestrzenią wspólnych projektów, sferą spotykania, do
którego pretekstem zawsze jest sztuka, działalność teatralna. Realizowane są tu działania
wokół teatru, angażującego tematy bieżące, ale wywołane sztuką. Dyskusje realizowane są,
na scenie i na widowni, gdy granica między twórcą a odbiorcą ulega zatarciu, bez szklanej
bariery i bez pośredników.
Galeria Katowicka od jesieni 2015 r. udostępnia teatrowi przestrzeń sceny wraz z zapleczem
technicznym, udostępniane są także nośniki reklamowe. Teatr może też liczyć na inne
udogodnienia (możliwość korzystania ze sceny także w niedziele niehandlowe) i wzajemne
zrozumienie (np. wyciszanie muzyki i reklam na korytarzach centrum handlowego podczas
trwania spektakli). Od początku istnienia Sceny w Galerii zrealizowano kilka premier, w tym
ważne, doceniane na arenie ogólnopolskiej tytuły (m.in. „Sztuka mięsa” Weroniki Murek,
„Kamienie” Grażyny Jagielskiej, „Korfanty. Hotel Brześć i inne piosenki” Przemysława
Wojcieszka, „Spójrz na mnie” Adama Ziajskiego, „On wrócił” Timura Vermesa), prowadzone
są cykliczne zajęcia dla seniorów z historii sztuki „Sztukowanie” (bierze w nich każdorazowo
blisko 200 osób), odbył się tu przegląd muzyczny „Zrób hałas!”, organizowane są spektakle
w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Open The Door”, który kładzie nacisk na szeroko
pojęty temat wykluczenia.
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Scena w Galerii jest profesjonalną sceną teatralną z bogatym zapleczem technicznym
- dźwiękowym, świetlnym i multimedialnym, widownia umożliwia układ jedno-, dwu-, lub
trójstronny, dając nawet 200 miejsc dla widzów. Na miejscu działa kasa biletowa.

Czynniki sukcesu:
- wzajemne zrozumienie potrzeb i celów, wzajemne zaufanie,
- prestiż obu podmiotów,
- siła obu marek i ich ogromna rozpoznawalność,
- lokalizacja podmiotów – ścisłe centrum miasta,
- nowatorski pomysł – pierwsza w Polsce scena teatralna w centrum handlowym,
- wspólne działania wizerunkowe, reklamowe, promocyjne,
- trwałość projektu – wrośnięcie na stałe w tkankę miejską,
- przepływ informacji i nieutrudniony kontakt po obu stronach,
- budowanie obrazu Katowic jako nowoczesnego miasta, w którym kultura i gospodarka blisko
współpracują,
- wiara w nowoczesne rozwiązania i zaufanie w doświadczenie partnera,
- dotarcie do jak najszerszej grupy z ofertą obu podmiotów – informacje, reklamy, wspólne
działania,
- wzajemna widoczność i rozpoznawalność,
- spójna komunikacja,
- połączenie dwóch grup docelowych,
- zainteresowanie ludzi ofertą drugiego podmiotu.
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Teatr na wodospadzie Rjukan
Nazwa instytucji: VisitRjukan - Rjukan Turistkontor
Miejsce: Rjukan, Norwegia
Adres www: www.marispelet.com/english.html
Partner: Norsk HYDRO
Nazwa działania: Marispelet ved Rjukanfossen (Historia o Marii). Teatr na wodospadzie
Rjukan

Opis organizacji:
VisitRjukan - Rjukan Turistkontor jest organizacją zajmującą się promocją turystyki
i aktywności kulturalnej gminy i małego miasta Rjukan, położonego nieopodal Oslo
w południowej Norwegii, w sąsiedztwie obrębie Parku Narodowego Hardanger,
u podnóża Gaustatoppen (1883 m) będącego najwyżej zlokalizowanym punktem widokowym
w Norwegii. Miasto, którego promocją zajmuje się organizacja ma status miejsca wpisanego
na listę światową UNESCO ze względu na swój układ urbanistyczny i architekturę (pierwsze
i jedyne w Norwegii miasto zaprojektowane jako całość przez jednego architekta). Norweskie
Muzeum Pracowników Przemysłu zlokalizowane w budynku elektrowni, w Vemork, na terenie
gminy Rjukan jest istotną instytucją na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.
Rjukan jest również miejscem istotnym ze względu na upamiętnienie bohaterów Telemarku
z Vemork z okresu II Wojny Światowej. Organizacja jest również współorganizatorem
Marispelet – widowiska plenerowego, realizowanego przez społeczność lokalną Rjukan - latem
każdego roku wodospad Rjukan staje się naturalną scenografią widowiska gromadzącego
mieszkańców gminy, regionu i turystów z Norwegii oraz wielu innych krajów.

Opis partnera:
Norsk Hydro ASA to norweskie przedsiębiorstwo produkujące aluminium i energię odnawialną
z siedzibą w Oslo. Jest jednym z największych producentów aluminium na świecie. Działa
w około 50 krajach. Państwo norweskie jest właścicielem 34,3% spółki za pośrednictwem
Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. Szczególnie istotne w tym przypadku jest to,
że Norsk HYDRO zajmuje się również energetyką wodną, zarządza m.in. zabytkową
elektrownią wodną zbudowaną przy wodospadzie Rjukan. Miejscowość słynie z tego obiektu,
który stanowi istotne miejsce na liście dziedzictwa przemysłowego Norwegii. Norsk HYDRO
jest w tym zakresie organizacją zaangażowaną w życie lokalne oraz działania w regionie
a osoby pracujące w firmie wspierają również wiedzą i działaniem istotne dla tożsamości
lokalnej inicjatywy kulturalne oraz inicjatywy związane z ochroną przyrody. Wśród takich osób
jest m.in. Eivind Reiten, były dyrektor generalny Norsk Hydro oraz były członek zarządu
Ministerstwa Ropy i Energii, który jest m.in. członkiem rady Parku Narodowego Hardanger.
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Co się wydarzyło?
Norsk Hydro zarządza jedną z najstarszych elektrowni wodnych w Norwegii zlokalizowanej
w Rjukan. Każdego roku w tym miejscu, w lokalizacji wodospadu, niegdyś naturalnego,
obecnie wpuszczonego w system hydroenergetyczny prowadzony rurami, odgrywana jest
widowisko teatralno-muzyczne „Marispelet”. Jest to romantyczna historia zakazanej,
nieszczęśliwej miłości Marii i Øystein, pokrewna toposem z Szekspirowskim dramatem
„Romeo i Julia” (przedstawienie to realizowane jest siłami lokalnymi, ale trafia do szerokiej
publiczności odwiedzającej latem to bardzo atrakcyjnie turystycznie miejsce). Przedstawienie
wieńczy scena samobójstwa bohaterki, lokalnej „Julii” o imieniu Maria, która skacze do
wodospadu. Realizacja przedstawienia w ostatnich dniach lipca każdego roku jest już lokalną
tradycją, ma stałą publiczność, realizowana jest w pobliżu krawędzi klifu ponad Vemork,
w sąsiedztwie znanego wodospadu.
HYDRO każdorazowo na w końcowej scenie przedstawienia otwiera wrota do wodospadu,
przywraca jego naturalny bieg w pełni jego mocy, czyniąc go na chwilę dramatyczną częścią
scenerii przedstawienia. To przywraca publiczności autentyczne, historyczne otoczenie tego
miejsca. To przedsięwzięcie i decyzja otwarcia wrót do zamkniętego systemu rur na czas
realizacji fragmentu przedstawienia teatralnego, czyli de facto czterokrotnie w lipcu każdego
roku czyni stratę energii, której wartość szacowana jest przez spółkę na ok. 20 000 EUR. Tym
samym przedstawienie stanowi nie tylko wydarzenie kulturalne wystawiane tylko 4 razy
w roku, ale również atrakcję turystyczną, która przyciąga osoby chętne zobaczyć wodospad,
który drzemie w rurach przez całą pozostałą część roku. Hydro ze względu na wykonanie sztuki
teatralnej przywraca na chwilę dostęp do wodospady, który przed epoką przemysłową w XIX
wieku był atrakcją odwiedzaną przez turystów z norweskich wyższych sfer społecznych.
Turystyczna atrakcyjność miejsca wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zaplecza
logistycznego (transport autobusowy, parking, toalety, siedziska itd.) dla celów realizacji
przedstawień, co również zapewniane jest w porozumieniu między lokalnymi organizatorami,
w tym samorządem gminy a lokalnym oddziałem globalnej norweskiej spółki przemysłowej.
Po przedstawieniu publiczność ma wyjątkową możliwość zobaczenia wodospadu oraz
widoków ze fiordu.

Czynniki sukcesu:
- do znaczących czynników sukcesu współpracy należy zdecydowanie długa tradycja więzi
między elektrownią a lokalną społecznością, także w pewnej części dawnymi lub obecnymi
pracownikami firmy. Traktuje ona elektrownię prowadzoną obecnie przez Norsk Hydro nie
tylko jako pracodawcę, narzędzie wzmacniania koniunktury ekonomicznej dla miasta, ruchu
turystycznego, ale również istotny, być może jeden z najtrwalszych i najważniejszych
składowych lokalnej tożsamości mieszkańców, wspólnoty,
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- firma angażuje się na swoim terenie, w sąsiedztwie własnej infrastruktury, na terenie
i w kontekstach, które świetnie zna, czuje się bezpiecznie angażując się we współpracę,
- Norsk Hydro poprzez bycie podmiotem zarządzającym obiektem zabytkowym,
a jednocześnie czynnym przemysłowo, jest istotnie już włączony w tematykę związaną
z Europejskim Szlakiem Dziedzictwa Przemysłowego. Wspieranie współpracy
międzysektorowej, zwłaszcza działań kulturalnych tworzonych lokalnie, siłami mieszkańców
gminy, w której działa firma, wzmacnia ofertę turystyczną miasta, zachęca odwiedzających do
poznania również zabytkowej elektrowni i jej muzeum, poświęconego pracownikom
przemysłu.
- bycie jednym z głównych obiektów w bliskości z miejsce wpisanym na listę światowego
dziedzictwa UNESCO również wzmacnia poczucie odpowiedzialności firmy za środowisko
społeczne miasta, jej zaangażowanie, które warto wspomóc i nagłaśniać.

„Wieża Babel” na terenie dewelopera
Nazwa instytucji: Rooftoptiger
Miejsce: Slachthuissite, Antwerpia, Belgia
Adres www: rooftoptiger.com
Partner: Podmioty współtworzące rewitalizację Slachthuissite, w tym firma deweloperska
Triple Living

Opis organizacji:
Rooftoptiger jest kolektywem artystycznym w Antwerpii. Organizacja tworzy partycypacyjne
i performtywne instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej. Jest podmiotem
zogniskowanym na współpracy artystów zajmujących się instalacjami artystycznymi
o charakterze ‘utopii’, inspirowanych nurtem myślenia, który wyraża myśl krytyczną
w odniesieniu do wielu kwestii współczesnego życia społecznego. Ich instalacje
są zaskakującymi, intrygującymi, mobilnymi scenografiami, przygotowywanymi
i umiejscawianymi w relacji do konkretnej lokalizacji. W praktyce zmierzają one ku
zmniejszeniu lub całkowitemu usunięciu dystansu między ich twórcami a publicznością.
Te obiekty tworzą możliwość intensywnego spotkania publiczności z twórcą.
Instalacje artystyczne Rooftoptiger wchodzą w grę z widzem oraz generują iskrzenie pomiędzy
sztukami wizualnymi a performatywnymi, zmierzają ku zmieszaniu praw obydwu dziedzin
sztuki. Są ulokowane i przygotowane dla konkretnej przestrzeni, lokalności. Wchodzą w relację
z otoczeniem, kontekstem miejsca, próbuję wciągnąć ludzi do działania, podjęcia akcji jako
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zaangażowany w grę projektujący i krytyczny uczestnik, zajmujący się problematyką istotną
dla danej okolicy. Instalacje powstają z materiałów i przedmiotów z odzysku, recyklingu, jako
znalezione nieopodal, z miejsc pochodzenia podkreślających różnorodną aktywność
człowieka.
Zespół Rooftoptiger to zmieniające się grono osób, artystów, performerów, poetów, myślicieli
i rzemieślników. Produktem końcowym ich aktywności są dzieła współtworzone w procesie
z dużą liczbą i grup ludzi. Twórcy kolektywu koncentrują się na praktykach w miastach
przypominających dżunglę z dachami (w nawiązaniu do nazwy organizacji rooftop) jako
rozprzestrzeniającymi się, przybywającymi gniazdami.

Opis partnera:
Triple Living jest deweloperem, który jest zaangażowany w inwestowanie, sprzedaż i wynajem
powierzchni obiektów mieszkalnych, obecnie około 30 lokalizacji (projektów) wielopiętrowych
budynków w kilkunastu miastach Belgii. Jedną z lokalizacji, w ramach której Triple Living
prowadzi proces inwestycyjny jest obszar poprzemysłowy Antwerpii - Schlachthuissite.

Co się wydarzyło?
Artyści z kolektywu Rooftoptiger wraz poetką Maud Vanhauwaert, przy współpracy z lokalną,
miejską instytucją Antwerpia Miasto Literatury łączą siły i latem 2019 roku wspólnie na terenie
postindustrialnej przestrzeni Schlachthuissitee, na której inwestycję prowadzi firma Triple
Living i miasto Antwerpia, w trzy miesiące budują (niedokończoną) Wieżę Babel na terenie
poprzemysłowym przeznaczonym na nowy projekt deweloperski, w przyszłym miejscu
powstania osiedla mieszkaniowego na terenie Antwerpii. Razem chcą udowodnić, że
Antwerpia, dzięki wielu różnicom, może dojść do magicznej wieży, w której śpiewają wszystkie
języki i spotykają się kultury. Według biblijnej historii budowa wieży Babel nigdy się nie
zakończyła, ludzie mówili co raz bardziej różnymi odrębnymi językami i nie mogli się już
zrozumieć. Rooftopiger wraz poetką związaną z miastem, w którym powstaje nowa Babel,
odwracają historię: wraz z Antwerpią chcą udowodnić, że dzięki różnicom można dojść do
naprawdę magicznej wieży, w której wędrują wszystkie języki i kultury, choć można ją
pozostawić w formie nieskończonej. W napięciu między pomieszaniem języków a poezją
powstaje wieża, która zbliża przedstawicieli społeczności zamieszkujących Antwerpię, miasto,
w którym codzienni mówi się w ponad 170 językach. Duża wieża zostaje postawiona
z bambusa i drewna. Jej obecność w przestrzeni przyszłej prestrzeni nowej rewitalizowanej
części miasta daje początek życia tej przestrzeni dla mieszkańców okolicznych części miasta
jak również potencjalnych nowych mieszkańców – wydarzenie (Dni otwarte budowli).
W stworzonym w ramach budowy wieży pomieszczeniu (Salonie rozmów) wewnątrz obiektu
od sierpnia w soboty realizowana była seria warsztatów dotyczących tematyki
wielojęzyczności, poezji i dalszego kształtowania wieży, tu będzie się też umożliwiało
przygotowanie i próbowanie kuchni różnych kultur. W każdą niedzielę sierpnia i września
67

Maud Vanhauwaert organizuje w przytulnym pokoju rozmów spotkania z gośćmi
i podsumowanie tygodnia zachęcające kolejnych uczestników do włączenia się do projektu –
budowy wieży. Co tydzień publikowany jest także fragment nowego wiersza miejskiego, który
rośnie wraz z wieżą. Ponadto wieża będzie również dźwiękową grafiką opartą na wierszach w
wielu językach, które zebrano od początku projektu – nazwano to Radio Babel. Działania wokół
Wieży Babel i wiersza miejskiego są szeroko dostępne dla każdego, bezpłatne. Inwestorzy
Triple Living oraz miasto Antwerpia zachęcają do udomowienia, ożywienia przestrzeni, na
której wkrótce stanie nowa część miasta.

Czynniki sukcesu:
- działanie jest przekonujące i dobrze zaprojektowane jako inspirujące do przemyśleń
w obszarze procesów rozwoju miasta z uwzględnieniem jego różnorodności kulturowej,
języków, którymi porozumiewają się mieszkańcy,
- działania artystów jak i deweloperów tworzą nowe miejsca, przestrzenie symboliczne
i prawdopodobnie docelowo również realne, ukierunkowane na spotkania sąsiedzkie w danej
miejscowości lub dzielnicy. Dotyczy to w szczególności wzmacniania przestrzeni dla relacji
pomiędzy osobami z różnych sfer, grup, klas społecznych, o różnym pochodzeniu etnicznym,
tak by promować wzajemną świadomość i zrozumienie. Wspólna budowa wieży jest próbą
oswojenia przestrzeni, która mimo powstających nowych budynków stanie się
ogólnodostępna,
- jednym z celów działań, choć pewnie dość wielostronnie rozumianych jest zadbanie o dobry
standard życia, podwyższenie standardu tkanki mieszkaniowej miasta, jakość przestrzeni
mieszkalnej powstałej w miejscach opuszczonych, nieprzyjaznych, zaniedbanych,
nieużywanych.

Kling og Bang i największy bank w Islandii
Nazwa organizacji: Kling og Bang
Miejsce: Reykjawik, Islandia
Adres www: https://youtu.be/l9kdmVE5-UQ ; http://this.is/ausgot/thisTwo/writings.pdf
Partner: Landsbanki / Landsbankinn
Nazwa działania: KlinK & Bank
Opis organizacji:
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Galeria Kling & Bang została założona przez 10 artystów w roku 2003. Misją tej inicjatywy było
wprowadzenie, przypominanie lub wypromowanie najciekawszej twórczości artystów
w sztukach wizualnych (przede wszystkim) do obiegu dyskusji krytycznej w Islandii. Organizacji
zależy na zwracaniu uwagi na islandzkich i zagranicznych twórców i ich pracach, które
stanowią wyzwania dla kontekstu i treści myślenia kreatywnego. Organizacja często
współpracuje z zewnętrznymi kuratorami i galeriami realizując kolejne projekty wystaw.
Kling & Bang służyć ma również temu, by realizować projekty kulturalne, które mają zachęcać
bezpośrednio, do uczestniczenia w procesie tworzenia sztuki, powstawania artefaktów,
zakładając możliwość współtworzenia dzieła przez artystę, prezentującego swoją twórczość
w obiekcie oraz publiczność.
Opis partnera:
Landsbankinn, największy bank w Islandii, komercyjna instytucja bankowa o szerokim
spektrum usług i największej ilości placówek bankowych, działająca od 2008 roku, następca
banku Landsbanki, który zbankrutował w wyniku kryzysu finansowego w 2007.
Co się wydarzyło?
Landsbankinn – islandzka instytucja bankowa przekazała do używania przez galerię „Kling og
Bang” opuszczone hale fabryczne. Celem tego pomysłu było wypełnienie przestrzeni, którą
instytucja bankowa otrzymała w swój zarząd po istniejącej tam wcześniej fabryce, działaniami
twórczej młodzieży. Klink oznacza po islandzku „zmiana”. Przez dwa lata (2004-2005) galeria
o nazwie - KlinK & BanK działała na 5000 m2 przestrzeni po-przemysłowej, tworząc faktyczną
bazę artystyczną o nazwie KlinK and BanK, w ramach której 137 artystów, projektantów,
twórców filmowych, muzyków, spośród 500 osób, które odpowiedziało na ogłoszenie
prasowe, oferujące darmową przestrzeń do pracy artystycznej. Na co dzień mogli oni
wykorzystywać ten obiekt jako przestrzeń pracy twórczej, warunkiem narzuconym przez bank
było nieprowadzenie działalności komercyjnej. W ramach niej na trzech piętrach budynku
dostępne były pracownie artystyczne, studio nagrań, przestrzeń koncertowa, teatralna,
pomieszczenia do prób Realizowano tu, również wystawy, wykłady, prezentacje teatrów oraz
wielu projektów kulturalnych, co tworzyło przynajmniej trzy wydarzenia na tydzień. Decyzja
banku spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów i opinii publicznej, która bardzo
pozytywnie odebrała podejście instytucji finansowej do oddawania przestrzeni twórcom,
która stała się bardzo modnym, odwiedzanym przez młodych artystów miejscem
w Reykjawiku.
Czynniki sukcesu:
- motywem przewodnim początku współpracy była z jednej strony chęć wykorzystania pustej
przestrzeni na obrzeżach miasta, pustostanu, z którego bank chciał po prostu uczynić pożytek,
przy okazji zyskując pozytywny wizerunek, wzmacniający reputację jako instytucji wspierająca
młodych artystów, twórców, eksperymentatorów,
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- od początku jasne było, że bank ma potrzebę by artyści, zarządzający przestrzenią możliwie
szeroko informowali o zaangażowaniu banku we współpracę z galerią. Bank zaangażował się
również w działania rekrutacyjne, w ramach których wybrano nowych „mieszkańców” hali
fabrycznej. Ostatecznie roczne oddanie do użytku zostało przedłużone o pół roku,
- bank obdarzył zarządzających obiektem, twórców z galerii nieograniczonym zaufaniem. De
facto było to miejsce o charakterystyce dość anarchicznej i chaotycznej, co jednak tworzyło
najlepsze warunki do eksperymentów artystycznych i wzajemnej inspiracji artystów z bardzo
wielu obszarów aktywności twórczej, współpracujących przy swoich pomysłach,
- ogromna wspólna przestrzeń, nieograniczona niepotrzebnymi restrykcjami stworzyła szansę
na realną komunikację artystyczną, pomiędzy dziedzinami sztuki. Tę metodę kontaktu
interdyscyplinarnego, konkretne współdziałania i efekty współpracy artyści zabrali ze sobą po
wyprowadzce z hali oddanej im do użytku przez prywatnego partnera. Do dzisiaj wielu z
Twórców, którzy poznali swoje metody pracy dzięki wspólnej przestrzeni obecnie ma dalej
inne wspólne pracownie twórcze.

Muzeum Śląskie i Strefa kultury – kultura i relacje gospodarcze
Nazwa instytucji: Muzeum Śląskie w Katowicach,
Miejsce: Strefa Kultury, Katowice, Polska
Adres www: muzeumslaskie.pl
Partner: Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S. A.
Nazwa działania: Strefa kultury – współpraca międzysektorowa
Opis organizacji: Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją kultury współprowadzoną
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, zlokalizowaną na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice – jako
otwarta w 2015 roku nowa lokalizacja dla instytucji założonej w 1929 roku, której pierwsza
siedziba (nigdy nie otwarta) została zburzona przez hitlerowców w czasie II wojny światowej,
a instytucja została restytuowana w 1984 roku w tymczasowej siedzibie. Obecna siedziba o
powierzchni ponad 25000 m2 powierzchni użytkowej oraz działce zajmującej dominującą
część katowickiej Strefy Kultury stanowi ikoniczny przykład połączonego projektu rewitalizacji
terenów i budynków po-kopalnianych oraz realizacji budowy nowej architektury w większej
części zrealizowanej jako budynek podziemiach. Instytucja zatrudnia ponad 170 osób.
Interesującą historią działania na styku kultury i gospodarki jest sama geneza ulokowania
muzeum w miejscu byłem kopalni. Formuła i rozmach dzisiejszej siedziby instytucji oddanej
do użytku w 2015 roku jest wynikiem determinacji wielu osób. Muzeum dokumentuje ten
proces poprzez rejestracje video rozmów z osobami zaangażowanymi w historię powstania
instytucji w jej dzisiejszym kształcie. W proces ten zaangażowane były się władze
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samorządowe województwa śląskiego, władze Katowic, a także liczne grono liderów
społecznych. W ten sposób w 5 lat po zamknięciu kopalni skomplikowana mozaika
podmiotów: Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Katowice, Katowicki Holding
Węglowy, Spółka Restrukturyzacji Kopalń dokonały złożonej transakcji zamiany działek i
przekazania własności, które umożliwiło rozpoczęcie procesu budowy muzeum na terenie
byłej kopalni, mieszczącej się w centrum Katowic. We wrześniu 2006 roku Zarząd
Województwa Śląskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 i wpisał na priorytetową listę tzw. dużych projektów przedkładanych Komisji Europejskiej
budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zorganizowano pierwszy
międzynarodowy konkurs na projekt budynku, który miał być ulokowany w większej swej
części pod ziemią i w tkance zabytkowej infrastruktury dawnej kopalni. Autorem zwycięskiego
projektu była austriacka pracownia Riegler & Riewe Architekten, Graz. W tym czasie
dokonywały się zmiany na stanowisku dyrektorskim. Proces lokowania nowej siedziby
muzeum objął czterech kolejnych liderów instytucji, rozpoczęto działania za kadencji
dyrektora dr. Lecha Szarańca, działania inwestycyjne realizowane były przez dyrektora Leszka
Jodlińskiego, a końcowe procesy odbiorcze przez dr. Dominika Abłamowicza. Proces relokacji,
wyposażania oraz budowania ekspozycji i udostępniania dla zwiedzających miał miejsce za
czasów dyrektorki Alicji Knast. Oryginalny, ikoniczny, zwycięski projekt stał się jednym z
najlepszych budynków w konkursie Miesa van den Rohe w roku 2015 a także laureatem
najważniejszej polskiej nagrody dla muzeum w Polsce – Grand Prix Sybilla 2015. Wybór
lokalizacji pokopalnianej postrzegany jest jako technicznie trudny lecz symbolicznie ważny: Dla
wielu osób było bardzo cenne, że zdecydowano się na ulokowanie muzeum w miejscu tak
„symbolicznym dla Górnego Śląska, czy dla województwa, dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego,
osadzenie kluczowej instytucji opowiadającej o sztuce, w miejscu ciężkiej pracy”. Wedle osób
reprezentujących decydentów „Dawni pracownicy kopalni i osoby, które mieszkały bliżej
kopalni przyjęły tę wiadomość z radością, że ta kopalnia będzie nadal żyła, nie było jednak
ruchu oddolnego, typu ‘ratujmy kopalnię’, tutaj decyzje zapadały, na szczeblach wyższych,
bardzo świadomych tego, co chcemy osiągnąć i jak będziemy to robić”. Zwracano również
uwagę na to, że dzięki tej inwestycji nie została zerwana komunikacja pomiędzy centrum
miasta a dzielnicą Bogucice, która wcześniej było oddzielona od śródmieścia zamkniętym
terenem przemysłowym. Zdaniem przedstawicieli urzędu decyzja ta spowodowała, że wartość
tych gruntów wzrosła 6-o krotnie. Miasto postąpiło w sposób konsekwentny i kompleksowy
zdecydowało, że nie sprzeda tych gruntów pod „deweloperkę”. Zapewniło koncepcyjną ramę
i warunki dla budowy w tym miejscu siedzib instytucji kultury, NOPSR-u, centrum
kongresowego, żeby stworzyć tzw. Kwartał Kultury, co później zaczęto nazywać - Strefą
Kultury. Ma ona swoich wielkich fanów i zagorzałych przeciwników - jak każda inwestycja - ale
jest spójna, perspektywiczna i działa.
https://www.researchgate.net/publication/336058155_New_emplacement_of_public_cultu
ral_institutions_in_the_cultural_'ecosystems'_of_Polish_cities_Nowe_lokowanie_instytucji_
publicznych_w_miejskich_ekosystemach_kultury_w_Polsce_in_Polish
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Jak informuje muzeum, kluczową jego inspiracją jest dziedzictwo Śląska: jego intelektualny i
artystyczny dorobek oraz bogata tradycja wielokulturowości. Usytuowanie muzeum na
terenie związanym niegdyś z górnictwem przypomina także o znaczącej w regionie roli
przemysłu. Byłą kopalnię węgla zamieniono na unikatową kopalnię kultury, udostępniając
bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią terenu. W głębi
ziemi otwarto galerie sztuki polskiej dawnej i współczesnej, galerię śląskiej sztuki sakralnej
oraz jedyną w Polsce galerię plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie
wzbudza niezwykle ciekawa wystawa Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów.
Wyjątkową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej prezentuje Centrum
Scenografii Polskiej na wystawie Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w
teraźniejszości. Pod ziemią ulokowano również sale edukacyjne, bibliotekę z czytelnią,
audytorium na ponad 320 miejsc, kącik edukacyjny dla dzieci oraz przeznaczoną na wystawy
czasowe wyjątkową przestrzeń o wysokości 12,5 m. Na terenie muzeum znajduje się również
dawny szyb wyciągowy „Warszawa II”, który stanowi obecnie wieżę widokową o wysokości 40
metrów, z jej taras można podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę całych Katowic. W nowym
budynku muzeum znajduje się również bardzo duży podziemny parking dostępny dla
odwiedzających, muzealna kawiarnia, sklep z pamiątkami, przyjazne bistro oraz restauracja
zlokalizowana w byłej starej maszynowni kopalni pozostawionej jako zrewitalizowany obiekt
przemysłowy
zlokalizowany
na
terenie
muzeum.
Siedziba Muzeum Śląskiego wraz z otaczającym go parkiem stanowi doskonałą przestrzeń do
debat o regionie, działań edukacyjnych, ale również pokazów filmowych, festiwali
muzycznych, turniejów sportowych czy rodzinnych spacerów. Muzeum nazywa całą tę
przestrzeń oddaną w ręce mieszkańców współczesną agorą, gdzie możliwe jest każde
spotkanie.
Opis partnera:
Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S. A. określa siebie jako oferent
serwisu korporacyjnego. Główna działalności spółki realizowana jest w obszarze tworzeniu
zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów
prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a
także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń.
Spółka jest wydawcą Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, miesięcznika Farmer,
czasopism Rynek Zdrowia i Rynek Spożywczy, specjalistycznych portali biznesowych, m.in.
wnp.pl, farmer.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl,
propertynews.pl, propertydesign.pl, portalsamorzadowy.pl, oraz organizatorem spotkań
biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających
się w tej części Europy.
Według danych upowszechnianych przez spółkę każdego miesiąca do czytelników trafia ponad
60 tysięcy egzemplarzy specjalistycznych czasopism, blisko 5 milionów użytkowników
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odwiedza wydawane przez Grupę PTWP serwisy internetowe, a ponad 260 tysięcy osób
subskrybuje branżowe newslettery. W imprezach i szkoleniach organizowanych przez PTWP
każdego roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

Co się wydarzyło?
Celem współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym realizowanej w ramach
katowickiej Strefy Kultury było tworzenie płynnie funkcjonującego ekosystemu zarówno w
sytuacji jakiejś bieżącej potrzeby jednego z podmiotów jak i w celu osiągnięcia „efektu silni”
działań własnych. Strefa Kultury jest centrum wydarzeń o znaczeniu ponadregionalnym, o
różnej tematyce i zakresie od ogólnoświatowego szczytu klimatycznego aż po kongresy
ruchów miejskich. Instytucje kultury funkcjonujące w strefie, czyli Muzeum Śląskie oraz
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wspólnie z takimi podmiotami
wielofunkcyjnymi, jakim są Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek i Międzynarodowe Centrum
Kongresowe tworzą spójny obszar synergii oddziaływań.
Pierwsze doświadczenia w zakresie multilateralnych partnerstw ze strategicznym podmiotami
z obszaru gospodarki Muzeum uzyskało podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.
Muzeum Śląskie wynajmowało na potrzeby wydarzenia pomieszczenia (dla Kancelarii
Prezydenta RP, Ambasady Kanady, Ambasady Królestwa Niderlandów) oraz udostępniało swój
teren zewnętrzny (dla Ministerstwa Ochrony Środowiska) a także przygotowywało program
merytoryczny dopasowany do tematyki w ramach działań programowych instytucji a także
zorganizowało dyskusję panelową na terenie miasteczka COP24. W zamian za to Muzeum
Śląskie otrzymało ogromny pakiet świadczeń promocyjnych, które zaowocowały artykułami
medialnymi o ogromnych zasięgach, gdzie Muzeum było pozycjonowane jako symbol zmiany
w regionie. W czasie trwania szczytu każdy jego uczestnik mógł zwiedzić Muzeum Śląskie w
promocyjnej cenie.
Istotnym podmiotem, organizatorem najważniejszych spotkań gospodarczych w przestrzeni
miasta, a konkretnie Strefy Kultury jest Grupa PTWP S.A. Ich najważniejsze, doroczne
wydarzenia realizowane w Katowicach to Europejski Kongres Gospodarczy, podczas którego
partner tworzy relacje z Muzeum Śląskim oraz NOSPR. Podmiot prywatny postrzega w
instytucjach kultury ulokowanych w strefie, a szczególe w Muzeum Śląskim podmiot, z którego
korzysta w zakresie doradztwo merytoryczne i prowadzenie lub uczestnictwo w panelach w
bardzo szerokim spektrum tematów (kultura a biznes, partycypacja, rewitalizacja, ekonomika
instytucji kultury, itd.). Inne wydarzenie PTWP – 4 DD (Design Days) angażuje Muzeum również
w zakresie doradztwa merytorycznego oraz prowadzenia lub uczestnictwa w panelach w
bardzo szerokim spektrum tematów (dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami - universal design, kadry w instytucjach kultury, jakość przestrzeni
publicznej). Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw włącza Muzeum na poziomie
doradztwa merytorycznego oraz prowadzenia lub uczestnictwa w panelach w bardzo szerokim
spektrum tematów (poziom usług publicznych w miastach, sposoby na osiąganie efektów
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synergii pomiędzy przedsiębiorcami a kulturą). Grupa PTWP organizuje również dla potrzeb
instytucji takich jak Muzeum i NOSPR osobne spotkania „Biznes a Kultura”, gdzie w luźnej
atmosferze obie strony mogą wpracować więcej nowych sposobów współpracy
międzysektorowej (do końca roku 2019 odbyły się dwa spotkania). Obydwie instytucje kultury
wspólnie z PTWP wydało materiały promicyjne, które opisują potencjał wszystkich trzech
partnerów. Partnerstwa z tej relacji trójstronne układają się również przy tej okazji w
partnerstwa dwustronne - NOSPR ma kłopoty z dostępnością parkingu, w zamian za
świadczenia promocyjne Muzeum udostępnia swój parking po okazaniu biletu na koncert w
NOSPR.

Czynniki sukcesu:
Sukces współpracy podmiotów w tym przypadku zależy od skutecznego podtrzymywania
bezpośredniego kontaktu z liderami wszystkich organizacji zaangażowanych w partnerstwo.
W tym celu organizowane są systematyczne spotkania szefów i pracowników instytucji.
Relacja w tym sąsiedzkim partnerstwie oparta jest na wspólnej wartości liderów organizacji,
którą jest transparentność i wyrażanie wprost wszelkich wątpliwości, obaw, ocen – w
bezpiecznym środowisku wzajemnego zaufania i pewności dobrej woli.

Krakowskie Biuro Festiwalowe – balans kultury i przedsiębiorczości
Nazwa instytucji: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Miejsce: Kraków, Polska
Adres www: www.kbf.pl
Partner: Kraków Convention Bureau, podmioty gospodarcze uczestniczące w Kraków
Network
Nazwa działania: Kraków Network
Opis organizacji: Krakowskie Biuro Festiwalowe jest jedną z najmłodszych a jednocześnie
najbardziej dynamicznych i widocznych w mediach instytucji kultury Miasta Kraków,
organizacji o bardzo szerokim spektrum działalności. Instytucja jest nie tylko producentem i
organizatorem licznych wydarzeń festiwalowych w Krakowie, koncertów i konferencji ale
również operatorem Centrum Kongresowego ICE Kraków
Opis partnera: Kraków Convention Bureau oraz podmioty gospodarcze z branży MICE
(Meeting / Incentive / Conference / Exhibition). Kraków Convention Bureau jest Biurem
Kongresów Urzędu Miasta Krakowa, którego przedmiotem działań są 3 największe obiekty
MICE w regionie: ICE Kraków, TAURON Areną Kraków i EXPO Kraków, a także kluczowi
interesariusze małopolskiej branży spotkań i wydarzeń.
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Co się wydarzyło?
Pomysłodawcą i realizatorem inicjatywy jest Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator ICE
Kraków. Projekt od początku działalności jest realizowany we współpracy z Kraków Convention
Bureau – biurem krakowskiego urzędu miasta zajmującym się tym obszarem aktywności
gospodarczej w Krakowie. Projekt Kraków Network jest realizowany w Krakowie, cyklicznie w
Centrum Kongresowym ICE Kraków, gdzie odbywają się kwartalne spotkania wszystkich
członków inicjatywy oraz w ramach wydarzeń tematycznych w obiektach, których
reprezentanci należą do projektu, min.: w TAURON Arenie Kraków, EXPO Kraków, Urzędzie
Miasta Krakowa, Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Krakowskim Parku
Technologicznym oraz krakowskich hotelach i restauracjach. Projekt ma na celu rozwój
spójnej grupy podmiotów należących do branży MICE, która dzięki wzajemnym relacjom dąży
do zwiększenia liczby wydarzeń biznesowych i naukowych, konferencyjnych organizowanych
w Krakowie. Jednocześnie grupa ma na celu tworzenie wizerunku Krakowa jako silnej marki w
branży spotkań.
W charakter działalności Kraków Network wpisuje się analiza kierunków rozwoju branży,
skuteczności działań oraz monitoring ekonomicznych oddziaływań przemysłu spotkań na
koniunkturę miasta. Ta inicjatywa to również platforma dyskusji i wymiany doświadczeń,
wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkań, ich moderatorem jest instytucja
kultury, ale odbiorcami w dużej części przedstawiciele podmiotów biznesowych. Aktualnie
w bazie Kraków Network jest zrzeszonych 600 członków. Do tej pory odbyło się blisko 100
spotkań związanych z inicjatywą. Projekt ma już 5 lat, a wydarzenia – spotkania wszystkich
członków oraz spotkania grup tematycznych – odbywają się co kwartał. W organizację każdego
wydarzenia zaangażowanych jest 5 - 20 pracowników Krakowskiego Biura Festiwalowego. W
ramach projektu Kraków Network przedstawiciele lokalnej branży MICE spotykają się w
grupach tematycznych, omawiając interesujące ich zagadnienia i wypracowując dobre
praktyki. Ponadto raz na kwartał organizowane są wspólne spotkania wszystkich członków
projektu, na których pojawia się zazwyczaj 80-120 przedstawicieli krakowskiej branży spotkań.
Przedstawiciele obiektów będący członkami inicjatywy każdorazowo udostępniają bezpłatnie
miejsce na wydarzenia.
W Kraków Network działa 6 grup tematycznych: Grupa Ambasadorów Kongresów
współdziałająca z Krakowskim Klubem Ambasadora Kongresów ma za zadanie wypracować
dobre praktyki we wsparciu akademików przy pozyskiwaniu do Krakowa wydarzeń, zwłaszcza
międzynarodowych kongresów. Dzięki spotkaniom grupy możliwa jest integracja branży i
naukowców, kontakt z uniwersytetami, formalizacja wsparcia i pomoc w pozyskiwaniu
wydarzeń. Grupa Hotelowa jest platformą dialogu pomiędzy przedstawicielami krakowskiej
branży hotelarskiej z pozostałymi członkami Kraków Network. Celem grupy jest wypracowanie
zasad współpracy przy pozyskiwaniu kongresów oraz zwiększenie profitu po stronie branży
biznesowej. Poruszane zagadnienia to kontakt pomiędzy klientami obiektów branży MICE a
hotelami, analiza perspektywy rozwoju współpracy, wymiana informacji oraz wielkoskalowy
cross-selling angażujący organizatorów wydarzeń, obiekty i hotelarzy. Kraków Business Food
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(dawniej: Grupa Gastronomiczna) pogłębia integrację krakowskiej branży gastronomicznej.
Współpraca ma przedstawiać Kraków jako destynację atrakcyjną także pod względem
wysokiej i zróżnicowanej kultury kulinarnej. Jednym z celów grupy jest wypracowanie,
wspólnie z przedstawicielami branży gastronomicznej, oferty, która uzupełniałaby
i wzbogacała wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongresów i konferencji.
Aktywny udział branży gastronomicznej w dialogu z Kraków Network buduje świadomość
wspólnej potrzeby uczestnictwa w rozwoju rynku spotkań w Krakowie i uzgodnieniem
kluczowych konkluzji dotyczących jego kierunków. Grupa Eventowa zrzesza przedstawicieli
agencji eventowych, PCO i DMC, firmy zajmujące się produkcją wydarzeń od strony
technicznej, audiowizualnej oraz pozostałych dostawców usług eventowych. Tematy
podejmowane w grupie to m.in. bezpieczeństwo, etyka biznesowa czy oszacowanie udziału
krakowskich agencji na rynku krajowym. Ważnym elementem jest również wymiana
doświadczeń i miękkiego know – how. Grupa PR zajmuje się kwestiami wizerunkowymi i
marketingiem destynacyjnym. Zagadnienia te pełnią istotną rolę dla miasta Kraków,
aspirującego do miana lidera w regionie i konkurującego w pozyskiwaniu wydarzeń na arenie
międzynarodowej. Grupa pracuje nad analizą obecnej sytuacji miasta i rozwoju jego wizerunku
na rynku MICE. Grupa Future Lab we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym,
Inkubatorami przedsiębiorczości przy krakowskich uczelniach, Centrami Transferu
Technologii, Narodowym Centrum Nauki, Stowarzyszeniem ASPIRE oraz krakowskimi
korporacjami i przedsiębiorcami analizuje najważniejsze trendy przyszłościowe biznesu
spotkań. Dialog wewnątrz tej grupy ma na celu odpowiedzieć na pytania o przewidywaną
przyszłość wybranych technologii i rozwiązań wykorzystywanych w branży MICE, eventowej i
turystyce biznesowej.
Grupą docelową inicjatywy podjętej przez instytucję kultury Krakowskie Biuro Festiwalowe
jest sektor turystyczny i biznesowy zainteresowany budowaniem relacji w oparciu o
możliwości, które stwarza rozwijająca się infrastruktura obiektów MICE w Krakowie.
W szczególności są to: operatorzy obiektów, przedsiębiorstwa z branży restauracyjnej
i hotelarskiej z Krakowa, przedstawiciele firm PCO, DMC i agencji eventowych, a także branża
transportowa. Z uwagi na charakter branży MICE w Krakowie, silną podstawę grupy stanowią
przedstawiciele trzech największych obiektów w mieście: Centrum Kongresowego ICE Kraków,
TAURON Areny Kraków oraz Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO
Kraków. Działają one na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy, będącego
przejawem woli współdziałania dla dobra miasta. Obok grona ekspertów i przedstawicieli
branży przemysłu spotkań wchodzących w skład sieci Kraków Network, do grupy należą
również przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego, zainteresowani organizacją
kongresów naukowych w swojej dziedzinie. Stanowią oni grupę spotykającą się pod nazwą
Krakowski Klub Ambasadora Kongresów. Aktualnie w bazie Kraków Network jest zrzeszonych
600 członków.
Inną formą budowania relacji instytucji kultury z biznesem jest przyznawanie wyróżnienia dla
partnerów w postaci – w wypadku krakowskiej instytucji – Dźwigaczy Kultury. Wiele z tych
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firm realizuje współpracę z instytucją kultury właśnie poprzez pozafinansowe działania oraz
barter. Jedna z firm – Mediam - w sposób innowacyjny i nowatorski wspiera działania
realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (…) podczas tegorocznej edycji Krakowskiego
Salonu Sztuki, dzięki laureatowi Złotego Dźwigacza, fasada Pałacu Sztuki, w którym odbywało
się wydarzenie, zamieniła się w płótno malowane światłem i tworzyła niesamowite,
multimedialne widowisko. Drugim nagrodzonym złotym wyróżnieniem podmiot to Bank
Millenium. Wyróżniono również „Ambasadora Dźwigaczy Kultury: Cafe NOWA Księgarnia - za
skupienie wokół Zgody 7 społeczności krakowskiej Nowej Huty, a także za wypracowanie
nowej jakości relacji z lokalnym biznesem i współpracę z PGE EC – Mecenasem Punktu Zgody
7. Nagrody postrzegane są przez instytucję jako symboliczny sposób zwrócenia uwagi na
ważne procesy dla rozwoju kultury jakimi są działania wspierające ze strony biznesu i mediów.
Oprócz wspomnianych większych i mniejszych organizacji przedsiębiorczych wyróżnienia w
danym roku otrzymuje ponad 40 podmiotów. Wszyscy nagrodzeni otrzymali oprawione prace
autorstwa Alicji Wróblewskiej, artystki zainspirowanej postacią mitologicznego Atlasa
dźwigającego na własnych barkach sklepienie niebieskie, by świat mógł dalej istnieć. Dziś świat
wstrząsany jest falami kryzysów natury politycznej, ekonomicznej czy klimatycznej, a do
ludzkiej świadomości coraz bardziej przenika myśl, że zaradzić im możemy jedynie wspólnymi
siłami – mówi autorka. Symbolem takiej współpracy w skali Krakowa i Polski – w środowiskach
kultury i sztuki, biznesu i mediów KBF uczynił artystyczną wizję Atlasa powstałą w duchu
upcyklingu: obiekt na fotografii autorstwa Alicji Wróblewskiej został wykonany w całości z
odzyskanego plastiku. (https://telewizja.krakow.pl/?videos=poznalismy-dzwigaczy-kultury2019-roku)
Praktycznie wszystkie merytoryczne działania w ramach inicjatywy Kraków Network odbywają
się bez kosztów, przedsięwzięcie to nie ma również formy prawnej stowarzyszenia, fundacji
itp., wszystko dzieje się w oparciu o kilka regulaminów, które stworzono w ramach spotkań
sieci oraz o wzajemne zaufanie. Przykład tego działania, które zrodziło się bardziej z potrzeby
wewnętrznej organizacji niż z ich strategicznego nastawienia, pokazuje, że współpraca w takiej
formule podmiotów, które są od siebie zależne i równolegle są też często konkurencją jest
możliwa i działa. Choć nie każde z działań w tym obszarze ma bezpośredni związek z
aktywnością kulturalną, przez Krakowskim Biurem Festiwalowy, jako instytucją kultury oraz
jako operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków, postawiono to biznesowe i sieciowe
zadanie.

Czynniki sukcesu:
- zaangażowanie i dążenie do synergii potencjałów partnerów
- zaufanie i współpraca we współzawodnictwie
- wspólne cele i wizja – myślenie ekosystemem kultury
- nastawienie na wymianę doświadczeń i know-how oraz otwartość na dialog
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- traktowanie sieciowania podmiotów jako priorytetu aktywności

Kreatywne rezydencje artystyczne w przetwórni Ryba Košice
Nazwa instytucji: Creative Industry Košice
Miejsce: Koszyce, Słowacja
Adres www: www.cike.sk
Partner: Ryba Košice
Nazwa działania: Rezydencje artystyczne w przetwórni rybnej - Kreatwyność dla biznesu /
Creativity for Business
Opis organizacji:
Creative Industry Košice / Przemysły Kreatywne Koszyce (CIKE) jest organizacją ekspercką z
obszaru sektorów kulturalnych i kreatywnych. Podmiotem działającym w oparciu o działania
projektowe współfinansowa ze środków publicznych oraz grantów międzynarodowych.
Istotnym społecznym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju Koszyc I jego
sieciowana w twórczych strukturach i sieciach europejskich. Organizacja były silnie
zaangażowana w strategiczny plan Koszyc jako Europejskiej Stolicy Kultury 2013, oraz UNESCO
Creative City of Media Arts. Od początku istnienia organizacja tworzyła strategię rozwoju
sektorów kulturalnego i kreatywnego dla Koszyc. Specjalnością Creative Industry Kosice jest
tworzenie relacji współpracy kultury I biznesu na poziomie lokalnym oraz w wymiarze
międzynarodowym, zapewnianie narzędzi do realizacji projektów w obszarze aktywności
kreatywnych, związków działań artystycznych i przedsiębiorczych.

Opis partnera:
RYBA Košice – jest przetwórnią ryb i owoców morza, która działa w Koszycach od ponad 70 lat.
Pierwotnie firma funkcjonowała (od lat 40.) przedsiębiorstwo państwowe. W momencie
prywatyzacji w 1992 r. firma zatrudniała 78 pracowników, jej dynamiczny rozwój produkcyjny
i biznesowy sprawił, że obecnie zatrudnia 154 pracowników. Obecnie Ryba Košice ma pięć
centrów sprzedaży na Słowacji i jedno na Węgrzech oraz 6742 aktywnych punktów odbioru
produktów. RYBA Košice jest właścicielem centrum dystrybucyjnego i logistycznego Calmar.
Posiada własna flotę 40 klimatyzowanych ciężarówek. Główną działalnością firmy jest
przetwarzanie ryb morskich i słodkowodnych oraz produkcja tradycyjnych produktów
rybnych. Asortyment RYBA Košice obejmuje około 400 rodzajów produktów spożywczych. Od
2019 roku firma posiada jedyne na Słowacji rybne bistro w siedzibie sklepu firmowego Ryba.
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Co się wydarzyło?
Creative Industry Košice prowadzi program “Biznes kreatywny”, w ramach którego jednym z
ciekawszych działań jest zaangażowanie we współpracę firmy Ryba Košice, realizacja
rezydencji artystycznych w przetwórni ryb i owoców morza. W ramach tego działania wybrano
artystów i projektantów, którzy przez 3 miesiące pracowali z personelem zarządzającym firmą
po to by zrozumieć wszystkie istotne procesy zachodzące w firmie. Po tym okresie twórcy
zaproponowali konkretne rozwiązania dla realizacji końcowego projektu działań do realizacji
dla i w fabryce. Pierwotnie artyści mieli poświęcić swój czas na zaproponowanie i
wprowadzenie gadżetów promocyjnych na 70-lecie firmy – w tym celu dobrano konkretnych
artystów. Ostatecznym efektem współpracy po rezydencjach było jednak coś innego. Dyrektor
firmy zaproponował by artyści zajęli się zmianą sposobu funkcjonowania sklepu firmowego, w
którym dostępne są produkty Ryba Košice. Osoby zaangażowane w projekt rezydencji
zaproponowały przekształcenie sklepu w "fish fast food", projekt ten zaangażował znanego i
cenione artystę Viktora Fehera, który prowadził wszystkie działania w bezpośredniej
współpracy z dyrektorem firmy. Ostatecznym efektem było stworzenie koncepcji bistro, które
stało
się
bardzo
odwiedzanym,
popularnym
miejscem
w
Koszycach.
https://www.youtube.com/watch?v=zEQjY8dv2TQ;
https://www.asb.sk/architektura/interierovy-dizajn/rybacie-bistro-s-pribehom

Przemysły Kreatywne Koszyce (CIKE) podjęły również inne działanie w obszarze partnerstwa
wiedzy i doświadczania bez przepływów pieniężnych, projekt realizowano na terenie szpitala,
na oddziale dla osób z dysfunkcją narządów ruchu:
https://www.youtube.com/watch?v=2nOLQRZRlg8

Czynniki sukcesu:
- uważna opieka nad projektem i relacjami, moderowanie współpracy (CIKE była notorycznie
obecna w całym 3-miesięcznym procesie)
- działanie w logice procesu a nie zlecenia / zamówienia
- wspólne wartości partnerów – w tym empatia dla zrozumienia procesów działania
charakterystycznych dla działalności każdego z podmiotów zaangażowanych we współpracę.
- współdzielone wartości – w zakresie koncepcji współpracy, potrzeby innowacji oraz
zwracania uwagę na znaczenie doświadczenia (klienta / customer experience)
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Hrvatski Telekom w Muzeum Sztuki Współczesnej
Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu / MSU Muzej Suvremene
Umjetnosti Zagreb
Miejsce: Zagrzeb, Chorwacja
Adres www: http://www.msu.hr/en/ / https://www.t.ht.hr/en/Press/pressreleases/4105/Hrvatski-Telekom-continues-with-digitisation-of-culture-and-presents-a-newinteractive-app-Cultural-Places.html
Partner: Hrvatski Telekom, T-Mobile, Oroundo Mobile GmbH
Nazwa działania: THT Award
Opis organizacji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu
Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu jest jedną z najważniejszych instytucji sztuki w
Chorwacji, dynamiczną, aktywną instytucją dla twórczości, wystaw, interpretacji sztuki
współczesnej w jej wszelkich formach i mediach, jej opracowywania, dokumentowania,
ochrony. Istotnym celem działalności muzeum jest również aktywność edukacyjna,
popularyzująca sztuki wizualne, działania włączające publiczność z różnych grup i środowisk.
Muzeum to instytucja wielofunkcyjna (posiadająca również archiwum, bibliotekę, centrum
audio-wizualne) z różnorodnym programem łączącym sztukę współczesną, dziedzictwo, sztuki
performatywne oraz film jako żywe i krytyczne działania w relacji do społeczeństwa. Muzeum
funkcjonuje jako instytucja publiczna akcentująca wartość wolności ekspresji twórczej,
społecznego zaangażowania i odpowiedzialności sztuki, równego dostępu do sztuki. Instytucja
angażuje się w ułatwianie komunikację pomiędzy twórcami a publicznością. Zbiory muzeum
to ponad 12000 dzieł, nie tylko twórców z Bałkanów, ale również wielu innych krajów świata.
Prace gromadzone są od ponad 50 lat - od założenia Muzeum w 1954 roku - i obejmują okres
od połowy XX wieku do współczesności, jest to malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, fotografia,
wideo, film, instalacje, sztuka mediów interaktywnych. Muzeum od swojego początku
angażowało się w edukację i promocję twórczości ważnych nurtów sztuki XX wieku,
abstrakcjonistów, ówczesnej awangardy (m.in. grup artystycznych Exat 51, GORGONA). Od
2009 roku instytucja działa w nowym budynku, który umożliwia organizowanie różnych
działań multimedialnych, również z użyciem 90-metrowego ekranu LED, służącym do
projektowania dzieł z zakresu sztuki wideo oraz do interakcji z przechodniami. MSU stało się
nie tylko symbolicznym stykiem kontaktu sztuki Europy zachodniej i wschodniej – co ukazuje
jego kolekcja – ale również jednym z symboli Nowego Zagrzebia, tętniącym życiem i
rozpoznawalnym miejscem twórczości i interakcji w związku ze sztuką, wielogeneracyjnym
miejscem spotkań, w których codziennie odbywają się różne działania, od przedstawień
teatralnych i tanecznych, pokazów filmowych, spotkań z artystami, krytykami i kuratorami
poprzez koncerty, warsztaty kreatywne dla osób w każdym wieku aż po przyjęcia urodzinowe
dla dzieci. Serce instytucji – wystawa stała zaaranżowana została na przestrzeni 3500 m2 i daje
dostęp do panoramy sztuki współczesnej ostatnich pięciu dziesięcioleci.
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Opis partnera: Hrvatski Telekom jest spółką telekomunikacyjną, która powstała w 1998 roku
z przekształcenia własnościowego instytucji chorwackich z zakresu poczty i telekomunikacji, a
od 2002 funkcjonowała jako HT-mobilne komunikacije d.o.o. a później jako T-Mobile Croatia
d.o.o. Od 2008 jest spółką akcyjną notowaną na chorwackiej giełdzie jako Hrvatski Telekom.
Od 2016 roku 51% akcji posiada Deutsche Telekom co włącza przedsiębiorstwo do sieci firm
podległych globalnemu gigangtowi telekomunikacyjnego. Firma oferuje pełen zakres usług
przede wszystkim w obszarze telefonii oraz szerokopasmowego internetu. Oroundo jest firmą
– właścicielem i operatorem aplikacji Cultural Places, firmę założoną w Wiedniu, współtworzy
również wielu specjalistów z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz innych krajów z regionu
Europy południowo-wschodniej.

Co się wydarzyło?
Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu (MSU) współtworzy z Hrvatski Telekom inicjatywę
doroczną przyznawania prestiżowych nagród w zakresie sztuki współczesnej (HT Nagrada).
Jest to najważniejszy i największy konkurs dla profesjonalnych twórców z obszaru sztuk
wizualnych organizowana w Chorwacji. Przedmiotem współpracy HT (T-mobile) z muzeum w
tym działaniu jest nie tylko współfinansowanie nagród pieniężnych, ale również
współorganizacja wystawy pokonkursowej. Przy tej okazji działania partnerskiego o
charakterze niefinansowym, zaproponowano rozwiązania, które wydaję się być ciekawym
kierunkiem współpracy dla instytucji kultury i firm z branży technologicznych. Do konkursu 11.
edycji nagród HT w 2018 roku, zgłoszono 236 prac, z których wybrano do finalnego etapu
prezentacji 36 młodych artystów. MSU zorganizowało przy współpracy z HT uroczystą
końcową wystawę pokonkursowa dla laureatów nagrody, na którą firma telekomunikacyjna
przygotowała specjalną nową interaktywną aplikację mobilną, Cultural Places, za pomocą
której kolekcja MSU jest szerzej dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych. Aplikacja
jest multimedialnym przewodnikiem po kolekcji i wystawie zintegrowanym z innymi funkcjami
o charakterystyce turystycznej i kulturalnej, która pozwala w nowy sposób korzystać z ofert
kulturalnych. T-Mobile pozyskał to narzędzie w wyniku współpracy z operatorem i
pomysłodawcą aplikacji, firmą Oroundo Mobile GmbH, założonym kilka lat wcześniej w
Wiedniu podmiotem kreatywnym z oddziałami w Zagrzebiu, Banialuce i Dżakarcie. Zespół
firmy złożony z znaczącej większości z pracowników pochodzących z Chorwacji, a szef oddziału
w Zagrzebiu był wiele lat wcześniej pracownikiem MSU. Muzeum przyznając nagrodę
dokonuje jednocześnie zakupu dzieł do swojej kolekcji oraz do kolekcji partnera HT@MSU.
Prezentacji aplikacji mobilnej podczas otwarcia wystawy w MSU dokonała przedstawicielka
partnera muzeum, Nina Išek Međugorac (HT), której wypowiedź czytamy na stronie
internetowej firmy: "Hrvatski Telekom jest entuzjastą kultury, który zidentyfikował potrzebę
powstania platformy o treści kulturalnej, która stara się zapewnić wszechstronne
doświadczenie użytkownika (comprehensive user experience). Aplikacja została ostatecznie
stworzona by rozszerzyć doświadczenia z muzeów i galerii chorwackich na inne galerie, muzea
i wydarzenia kulturalne na całym świecie”. Warto wspomnieć, że T-Mobile realizuje również
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inne działania w tym projekt Telekom Art Collection realizowany od 2010 r. we współpracy z
muzeami i galeriami, zwłaszcza w regionie Europy Środkowej i Południowo Wschodniej: https://www.art-collection-telekom.com/en/about

Czynniki sukcesu:
- podzielane przez muzeum i firmę telekomunikacyjną wspólne wartości związane z promocją
sztuki współczesnej.
- relacje kadry muzeum z firmami z sektora kreatywnego działającymi na terenie Chorwacji
- włączenie partnera biznesowego nie tylko do współfinansowania prestiżowych nagród
artystycznych (co daje partnerowi bardzo konkretne możliwości promocyjne dla marki
partnera), ale również współorganizacji wystawy pokonkursowej oraz procesu zakupu dzieł do
kolekcji partnera. To daje szansę na poszerzanie współpracy o kolejne działania, które nie
ograniczają się do współpracy sponsorskiej – finansowej.
- realizacja projektów, narzędzi – zwłaszcza z obszaru cyfrowego np. aplikacji na urządzenia
mobilne), które są przedmiotem strategicznego rozwoju zarówno dla muzeum (cyfrowy,
mobilny dostęp do kolekcji i instytucji, oraz rozwój technologiczny w zakresie nowych mediów
służących sztuce) jaki i partnera (mobilne narzędzia i usługi z zakresu komunikacji cyfrowej
udostępniane w kolejnych obszarach – kultura, turystyka, rekreacja)
- partnerstwa podmiotów zainteresowanych artefaktami z zakresu zjawisk wizualnych:
muzeum sztuki jako uruchamiające głównie narząd wzroku, z drugiej strony telefonia mobilna
i usługi szerokopasmowego internetu, które w dobie smartfonów oraz kolejnych urządzeń
mobilnych angażują przede wszystkich oko ludzkie.
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TYPOLOGIA WSPÓŁPRACY
Przegląd wielu opowieści dotyczących efektów podmiotów przedsiębiorczych i organizacji
kultury skłania ku próbie dokonania typologii relacji zachodzących pomiędzy instytucjami
kultury, organizacjami kultury a podmiotami przedsiębiorczymi. Poniższy katalog nie ma
wszelako ambicji wyczerpania klasyfikacyjnych, nie ma możliwości wyczerpania dostępnej
różnorodności typów współpracy zachodzących między organizacjami artystycznymi i
kulturalnymi a przedsiębiorstwami, podmiotami biznesowymi o bardzo różnej charakterystyce
działalności. W przykładach przedstawionych w tym opracowaniu można odnaleźć pewne
tropy i inspiracje ku typologii współpracy kultruryi biznesu, możliwie replikowalnych modeli
relacji. Warto zastanowić się na ile poniższe charakterystyki stanowią speektrum takich
możliwości:
1. Instytucja kultury jako moderator networkingu i wymiany wiedzy dla gospodarki
(Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum Śląskie, Concordia Design),
2. Partner prywatny jako czasowy dawca oczywistej przestrzeni dla organizacji kultury
(PianoCity),
3. Niestandardowe pomysły na finansowanie działalności kulturalnej – inspirowane
doświadczeniami organizacji biznesowych (Robot Gentleman, Piwo Johannes, MoMA)
4. Partner prywatny jako czasowy (ale cykliczny) dawca nie-oczywistej przestrzeni dla
organizacji kultury (TŚl-Wilson, TŚl-Wujek),
5. Partner prywatny jako dawca stałej przestrzeni dla organizacji kulturalnych i
kreatywnych (Brotfabrik)
6. Partner prywatny jako dawca swoich usług, produktów adaptowanych do potrzeb
organizacji kultury (Dekoma)
7. Partner prywatny jako czasowy dawca oczywistej przestrzeni, która daje
nieograniczoną wolność ekspresji i szansę na eksperyment (Kling og Bang),
8. Partner prywatny jako cel rezydenci artystycznej / kreatywnej i miejsce pozyskania
wiedzy o praktycznych zastosowaniach twórczych rozwiązań przez artystę (RYBA
Kosice),
9. Instytucja budująca relację poprzez tworzenie dynamicznie funkcjonującej rady
eksperckiej w obszarze biznesu - pozyskiwanie wiedzy i wzajemna komunikacja świata
biznesu i kultury (TŚl-Rada),
10. Moderowanie przestrzeni przez instytucję kultury w obiekcie prywatnego partnera również realizując cele partnera (TŚl-Centrum Handlowe),
11. Parter prywatny jako podmiot adaptujący warunki dla realizacji projektu
kulturalnego (Norsk Hydro),
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12. Podmiot prywatny, który przyjmuje pod swoje skrzydła inicjatywę kulturalną w
sposób integralny (Kino Pomorzanin)
13. Podmiot prywatny budujący swój wizerunek na systemowym wspieraniu inicjatyw
kulturalnych w ramach działalności własnej przestrzeni (Stary Browar, Młyńska 12,
Mazda Opera)
14. Relacja instytucji kultury z biznesem oparta na empatii i pełnym wielozakresowym
zaangażowaniu lidera instytucji (Teatr Muzyczny)
15. Organizacja artystyczna jako podmiot przygotowujący warunki społeczne dla
rewitalizacji części miasta, w tym działań prywatnego inwestora (Wieża Babel).
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NARZĘDZIA
Zasoby instytucji / organizacji
Przeanalizujcie w instytucji/organizacji, jakimi zasobami dysponujecie i które z nich mogą być
interesujące dla potencjalnych partnerów ze środowiska biznesu. Możecie skorzystać z tabeli
poniżej, ale spróbujcie pomyśleć o zasobach w niestandardowy sposób i zastanowić się nad
tym, co wyróżnia Waszą organizację/instytucję.
ZASOBY
INFORMACYJNE
informacje i wiedza
znajdujące się w
posiadaniu organizacji
i tworzących ją osób

ZASOBY RZECZOWE
wszystkie czynniki
materialne znajdujące
się w posiadaniu
organizacji

ZASOBY LUDZKIE
ludzie niezbędni do
realizacji działań
i projektów, w tym
pozyskani już partnerzy
(osoby lub organizacje)

INNE
unikalne zasoby
organizacji

Podpowiedź: W kontekście zasobów warto przemyśleć, do jakich grup odbiorców macie
dostęp, jakimi kanałami komunikacji się posługujecie, jakimi danymi i jaką wiedzą na temat
różnych grup odbiorców dysponujecie, do jakich miejsc macie dostęp, kto jest już w gronie
Waszych partnerów i współtworzy Wasz wizerunek, kogo macie w swoich zespołach, co Was
wyróżnia spośród konkurencji, co macie takiego, czego nie mają inni.

85

Potrzeby instytucji / organizacji
Podążając za wzorem ćwiczenia nr 1 sporządźcie teraz listę Waszych potrzeb - czego
potrzebujecie do realizacji Waszych celów, zadań, projektów. Najczęściej pierwszą
pojawiającą się odpowiedzią są: pieniądze. Jeśli tak jest w Waszym przypadku, weźcie pod
uwagę tę potrzebę, ale postarajcie się również pomyśleć innymi kategoriami. Czego jeszcze
możecie poszukiwać we współpracy z biznesem?

POTRZEBY
INFORMACYJNE
informacje i wiedza,
które chcemy pozyskać

POTRZEBY RZECZOWE
czynniki materialne,
które chcemy pozyskać

POTRZEBY LUDZKIE
ludzie, których chcemy
pozyskać do współpracy

INNE
unikalne potrzeby
organizacji

Podpowiedź: Wypełniając tabelę z potrzebami przemyślcie, czego brakuje w Waszej
instytucji/organizacji (oprócz pieniędzy). Brakuje Wam mocy przerobowych w zespole, czy
może wiedzy na konkretny temat, który będzie ważny w następnym projekcie albo wiedzy
z zakresu zarządzania, która pomogłaby Wam lepiej prowadzić organizację? Może
najważniejsze jest znalezienie miejsca, w którym moglibyście realizować Wasze działania?
A może macie szczególną, unikalną potrzebę, związaną na przykład z koniecznością
wprowadzenia jakiegoś rozwiązania z zakresu IT w Waszej organizacji / instytucji?
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Ważne pytania
Po wypełnieniu tabeli z zasobami i potrzebami odpowiedzcie w Waszym zespole na
następujące pytania:
1. Dla kogo mogą być interesujące zasoby, którymi dysponujemy? Kto może potrzebować
naszych zasobów?
Przykład: Jeśli jesteście instytucją / organizacją, która zajmuje się pracą z konkretną
grupą docelową (np. studentami), to zdobyta przez Was wiedza może być interesująca
dla partnera, który ma tę samą grupę docelową.

2. Jakie firmy mogą być zainteresowane współpracą z Waszą instytucją/organizacją? Czy
takie firmy funkcjonują w Waszym lokalnym otoczeniu (np. w tym samym mieście, w
regionie)?
Przykład: Jeśli macie zbudowaną grupę odbiorców Waszych działań (np. studenci), to
mogą być zainteresowane współpracą z Wami firmy, które będą chciały dotrzeć do
Waszych odbiorców ze swoimi produktami/usługami.

3. Czy ktoś z Waszego zespołu zna działalność tych firm, które mogą być zainteresowane
współpracą z Waszą organizacją? Co o nich wiecie? Jaki macie do nich dostęp? Czy
znacie kogoś, kto pracuje w tych firmach?
Wskazówka: Postarajcie się zaangażować do odpowiedzi na to pytanie jak najwięcej
osób z Waszej instytucji/organizacji. Kto może Wam pomóc w pozyskaniu ważnych
informacji na temat Waszego potencjalnego partnera?

4. Jakie wspólne wartości łączą Was z tymi firmami? Jakie podobieństwa widzicie między
misją Waszej instytucji/organizacji a misją firmy?
Wskazówka: Nie polegajcie na domysłach - postarajcie się dotrzeć do informacji o misji
firmy, z którą chcielibyście współpracować. Może to również dobra okazja, żeby
przemyśleć misję instytucji/organizacji?

5. Jakie wspólne cele moglibyście realizować? Co dobrego moglibyście razem zrobić? Jaką
zmianę wprowadzić dzięki wspólnym działaniom w Waszym najbliższym otoczeniu?
Wskazówka: Odpowiadając na to pytanie nie myślcie jeszcze kategoriami konkretnych
działań, ale zastanówcie się, co dobrego może wynikać z Waszej współpracy
z potencjalnym partnerem dla Waszej dzielnicy/miasta/najbliższego otoczenia.
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6. Jakie działanie / współpracę, opartą na wspólnych wartościach i dającą korzyści obu
stronom możecie zaproponować partnerowi?
Wskazówka: Starajcie się myśleć realistycznie szacując zasoby i potrzeby Wasze
i potencjalnego partnera.

Po wykonaniu tego ćwiczenia wybierzcie spośród wszystkich potencjalnych partnerów, którzy
przyszli Wam na myśl 3-5 firm, z którymi chcielibyście współpracować i pozyskajcie wiedzę na
ich temat. Myśleliście już o swoich zasobach i potrzebach - teraz pomyślcie o zasobach
i potrzebach Waszych partnerów. Potem zastanówcie się, gdzie możecie się spotkać, jakie są
„punkty styczności” między Wami? O każdym z wybranych potencjalnych partnerów
dowiedzcie się jak najwięcej. Możecie stworzyć listę jego potencjalnych zasobów
i hipotetyczną listę jego potrzeb.

Możliwość kontaktu
Odpowiedzcie na poniższe pytania, korzystając z wiedzy Waszego zespołu i poszukując nowych
informacji, które mogą się okazać przydatne:
1. Gdzie możecie poznać przedstawicieli biznesu, który potencjalnie potrzebuje Waszych
zasobów?
Wskazówka: Postarajcie się pomyśleć, gdzie bywają reprezentanci firm, które chcecie
zaprosić do współpracy. Może biorą udział w konferencjach, kongresach, spotkaniach,
debatach, dyskusjach dotyczących wspólnie interesującego Was tematu? Kiedy i gdzie
odbywa się takie spotkanie w Waszym mieście/ w Polsce/ w kraju, w którym
chcielibyście działać?

2. Kto może Was poznać z przedstawicielami biznesu, potencjalnie potrzebującymi
Waszych zasobów?
Wskazówka: Może macie wśród dotychczasowych partnerów osoby, które mogą Was
poznać z przedstawicielem wybranej firmy? Może wśród Waszych pracowników są
osoby, które znają pracowników potencjalnego partnera?

3. Jak / gdzie / kiedy możecie umówić się na spotkanie z przedstawicielami biznesu,
potencjalnie potrzebującymi Waszych zasobów?
Wskazówka: Zawsze szukamy możliwości kontaktu z osobami decydującymi
o współpracy w firmach, które nas interesują. Jeśli korzystamy z osób pośredniczących
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w kontaktach, czasami pierwszy kontakt w danej firmie nie wystarczy - warto poprosić
o przedstawienie/polecenie nas osobom decyzyjnym.

Kalendarz organizacji
Po dyskusji i znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania stwórzcie kalendarz dla Waszej
organizacji na dany rok:
1. Wpiszcie do niego wszystkie wydarzenia / konferencje / spotkania, na których
powinniście być obecni, ustalcie, kto będzie reprezentował Waszą
organizację/instytucję.
2. Regularnie aktualizujcie kalendarz, dopisując do niego kolejne wydarzenia. Jeśli trzeba,
kupcie bilety z wyprzedzeniem.
3. Załóżcie, że Wasza instytucja/organizacja przynajmniej raz w miesiącu podejmie
działanie zmierzające do nawiązania relacji z biznesem. Na początku może to być udział
w wybranym wydarzeniu, np. konferencji, kongresie.
4. Załóżcie, że na każdym z tych wydarzeń nawiążecie kontakt z przynajmniej dwoma
przedstawicielami biznesu, który może chcieć z Wami współpracować - pozyskacie
bezpośrednie namiary i postaracie się doprowadzić do spotkania.

Wskazówka: jeśli chcielibyście wziąć udział w jakimś wydarzeniu, które jest dla Was
niedostępne ze względów finansowych (np. bardzo drogie bilety), skontaktujcie się
bezpośrednio z organizatorem danego wydarzenia, przedstawcie swój problem i poproście
o możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniu (lub bilet w zniżkowej cenie). Przedstawiciele
środowiska kultury często są mile widziani na różnych wydarzeniach - zaprezentujcie się od
najlepszej strony i poproście o pomoc.

Inicjowanie kontaktu
Wiele osób ma problem z zainicjowaniem kontaktu z przedstawicielami środowiska biznesu.
Nawet, gdy znajdzie się w pobliżu nie wie, jak rozpocząć rozmowę. Oto kilka przydatnych
podpowiedzi, co może być pretekstem do rozmowy z przedstawicielem interesującej Was
firmy:
- podziękowanie mu za udział w dyskusji/spotkaniu,
-

podziękowanie mu za konkretną wypowiedź, z którą się zgadzacie i która jest dla Was
ważna,
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-

poproszenie go o dopowiedzenie jakiejś kwestii, która nie została do końca omówiona
podczas dyskusji,

-

prośba o radę/opinię/spotkanie.

Pamiętajcie, że chwila, którą macie na rozmowę w takich okolicznościach jest zazwyczaj
bardzo krótka. Najlepiej jest zwrócić uwagę swojego rozmówcy, przedstawić się i poprosić
o coś, co będzie pretekstem do kolejnego kontaktu i spotkania. Po nawiązaniu rozmowy
i np. poproszeniu o opinię/spotkanie, poproście o wizytówkę. Nie musicie wręczać swojej
wizytówki, ale możecie to zrobić. Podczas rozmowy ważne jest pozytywne nastawienie,
opanowanie i swoboda. Starajcie się traktować przedstawiciela firmy uprzejmie i po
partnersku.
WAŻNE! Może się zdarzyć, że osoba, którą poznacie zapyta Was o to, co robicie, o Waszą
instytucję/organizację - musicie umieć przedstawić się w atrakcyjny, spójny, konkretny
sposób. (Patrz: ćwiczenie nr 7).
W ciągu 24 godzin od pozyskania kontaktu (najczęściej będzie to wizytówka) napiszcie
krótkiego, konkretnego maila z podziękowaniem za czas poświęcony podczas
konferencji/rozmowę/cenną wymianę doświadczeń (jeśli mieliście szansę porozmawiać
dłużej). Możecie od razu zaproponować spotkanie w konkretnym celu (np. prośba
o konsultacje w ważnej dla Waszej organizacji kwestii, zaproszenie na jedno z Waszych
wydarzeń w charakterze gościa, chęć porozmawiania o współpracy). Możecie też
zaanonsować, że np. przygotowujecie ważne wydarzenie i prześlecie zaproszenie w przyszłym
tygodniu/miesiącu.
Jeśli macie się czym pochwalić, np. Wasza organizacja wydała książkę/album/piękne karty
pocztowe - wyślijcie nie tylko maila, ale również przesyłkę pocztą tradycyjną. Jak dostaniecie
odpowiedź, nie zwlekajcie z ponownym odezwaniem się. Podziękujcie za maila, ustalcie termin
spotkania i dobrze się do niego przygotujcie.

Prezentacja organizacji / instytucji
W sytuacjach związanych z nawiązywaniem i budowaniem relacji bezcennym narzędziem jest
umiejętność przedstawienia siebie/swojej instytucji/organizacji i jej działań w krótki,
sensowny i atrakcyjny sposób, który może zainteresować potencjalnego partnera.
Przygotujcie cztery wersje prezentacji Waszej organizacji, biorąc pod uwagę, że możecie mieć
mniej lub więcej czasu na opowiedzenie o niej. Zapiszcie je wszystkie na oddzielnych kartkach
zgodnie ze schematem:
-

wersja 30 sekund,

-

wersja 1 minuta,

-

wersja 3 minuty,
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-

wersja 5 minut.

Ważne, by każdy, kto będzie reprezentował Waszą instytucję/organizację
w kontaktach z partnerami znał te prezentacje i posiadł umiejętność ich wygłaszania w sposób
naturalny, swobodny, ale jednocześnie z pewnością siebie.
Podpowiedź: Mówcie o swojej instytucji/organizacji tak, jakby Wasz odbiorca słyszał o niej po
raz pierwszy w życiu. Nawet bardzo znana w środowisku kultury instytucja/organizacja może
być zupełnie nie znana w innych środowiskach. Unikajcie tonu wyższości i protekcjonalności pamiętajcie, że chcecie być postrzegani jak potencjalni partnerzy.

Przed spotkaniem: materiały, przygotowanie
1. Przypomnijcie sobie raz jeszcze wszystko, co wiecie na temat potencjalnego partnera,
zaktualizujcie wiedzę na jego temat.
2. Przemyślcie, kto będzie Was reprezentował na spotkaniu. W kontaktach ze
środowiskiem biznesu nieocenione jest osobiste zaangażowanie dyrektora/prezesa
instytucji/organizacji lub lidera danego przedsięwzięcia. Ciekawym pomysłem może
być również zaangażowanie artysty, który z pasją opowie potencjalnemu partnerowi o
swojej twórczości i planowanych działaniach.
3. Przygotujcie się do spotkania - szczególnie osoba będąca głównym reprezentantem
powinna podjąć starania w tym zakresie. Mogą w ty pomóc odpowiedzi na następujące
pytania:
a. Czy potrafię zaprezentować partnerowi w sensowny, ciekawy sposób naszą
organizację/instytucję i pomysł współpracy?
b. Jakie działania chcemy podjąć w ramach współpracy?
c. Co mogę zaoferować potencjalnemu partnerowi?
d. Czego potrzebuję w ramach naszej współpracy?
e. Czego może potrzebować potencjalny partner?
f. Jakie wartości nas łączą, są dla nas wspólne?
g. Jakie grupy interesariuszy nas łączą?
h. Czy kierujemy nasze działania do tych samych/podobnych grup docelowych?
i.

Po co i dlaczego mamy podjąć współpracę?

j.

Jaki będzie nasz wspólny cel?

k. Co osiągniemy dzięki realizacji naszego celu?
l.

Jakie będą korzyści każdego z partnerów?
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m. Kto nas już wspiera w realizacji tego przedsięwzięcia?
n. Jaki jest budżet przedsięwzięcia, jak jest/będzie ono finansowane?
o. Jak będziemy komunikować nasze działania? Jak promowana będzie
współpraca?
Wskazówka: jakość organizowanych przedsięwzięć jest dla sektora kultury jedną
z najważniejszych zmiennych we współpracy z biznesem - trudno zachęcać kogoś do wsparcia
spektaklu, koncertu czy wernisażu, który nie przekonuje nawet samych twórców. Kategoria
„jakości” dotyczy też profesjonalizmu zatrudnianych artystów i dumy z zespołu, które
w rozmowach z biznesem są silną „kartą przetargową”. Kwestie związane z jakością są
niezmiernie istotne w kontekście budowania wiarygodności.
1. Przygotujcie atrakcyjną, estetyczną ofertę w formie pisemnej - przejrzystą, zawierającą
najważniejsze informacje, atrakcyjną graficznie, żebyście mogli ją zostawić po
spotkaniu potencjalnemu partnerowi. Bardzo ważny jest język, którego używacie
opisując Waszą instytucję/organizację/propozycję - komunikat powinien być prosty,
czytelny, poprawny, atrakcyjny.
2. Zastanówcie się, czy macie coś, czym możecie zainteresować potencjalnego partnera,
co może Wam się przydać podczas rozmowy (np. jeśli chcecie podjąć rozmowy
o współpracy przy kolejnej edycji festiwalu katalog poprzedniej edycji, w którym
w atrakcyjny sposób zaprezentowani są partnerzy może być przydatny w trakcie
spotkania).
3. Przemyślcie swój wygląd na spotkaniu - może się on różnić w zależności od tego, czy
będzie ono miało bardziej czy mniej oficjalny charakter, czy odbywa się w gabinecie
prezesa, czy umówiliście się na kawę. Niezależnie od okoliczności postarajcie się zrobić
dobre wrażenie.
4. Podejdźcie do spotkania z pozytywnym nastawieniem - jeśli naprawdę wierzycie w to,
co robicie i uważacie, że to jest wartościowe, pomyślcie o spotkaniu i zaproszeniu do
współpracy jak o dzieleniu się tym, co jest dla Was najważniejsze, stworzeniu komuś
szansy doświadczenia tego i przeżycia pozytywnych emocji.

Spotkanie
Spotkanie to czas realnej konfrontacji Waszych potrzeb z potrzebami partnera, dlatego
najważniejszą zasadą jest uważne słuchanie tego, co partner ma do powiedzenia. Idziecie na
spotkanie po to, żeby dobrze się zaprezentować, zafascynować partnera i przedstawić swoją
ofertę, ale przede wszystkim usłyszeć i dowiedzieć się bezpośrednio, czego on potrzebuje.
Słuchajcie uważnie i bądźcie otwarci na potrzeby partnera. Czasami okazuje się, że ma on
lepszy pomysł na współpracę niż ten, z którym do niego przyszliście.
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Pamiętajcie o kilku zasadach panujących na spotkaniach z przedstawicielami biznesu:
1. Zawsze przychodzicie punktualnie i jeśli był wcześniej ustalony czas spotkania
(a najczęściej jest) - przestrzegacie go.
2. Zawsze przychodzicie na spotkanie przygotowani - zdobywacie szczegółowe
informacje na temat firmy i osoby, którą spotykacie.
3. Zawsze macie profesjonalne materiały dotyczące Waszej organizacji i wizytówki.
4. Zawsze przychodzicie w konkretnym celu (np. rozmowa z prośbą o radę, propozycja
współpracy) i go realizujecie. Prezentujecie się jako wiarygodni, świetnie przygotowani
partnerzy.
5. Waszym nadrzędnym celem jest dać się poznać i rozpocząć budowanie relacji.
Wskazówka: Czasami warto najpierw spotkać się w celu zainicjowania współpracy
(np. prośba o radę w kwestii ważnej dla Waszej instytucji/organizacji), dać się poznać,
a dopiero na kolejnym spotkaniu/spotkaniach rozmawiać o potencjalnej współpracy.
Zdarza się również, że ktoś podczas spotkania powie od razu, że Wasza propozycja go
nie interesuje. Postarajcie się wtedy przekierować rozmowę na potrzeby Waszego
rozmówcy - może uda się zdobyć informacje, które pozwolą nawiązać współpracę
w przyszłości.
6. Spróbujcie skierować rozmowę na potrzeby Waszego partnera, wspólne wartości,
kwestie ważne dla obu stron - dajcie się zapamiętać od najlepszej strony.
7. Jeśli to możliwe, zaproponujcie podtrzymanie kontaktu, np. przynieście zaproszenie na
Wasze wydarzenie, stwórzcie okazję do kolejnego spotkania, jeśli sami nie
organizujecie wydarzeń, możecie zaprosić na wydarzenie innego Waszego partnera, na
które sami zamierzacie się wybrać.
8. Zawsze dotrzymujcie wszystkich ustaleń wynikających z partnerem, np. jeśli
obiecaliście, że po spotkaniu wyślecie mu materiały, zróbcie to.
9. Podziękujcie za spotkanie i możliwość rozmowy.
10. Podtrzymujcie kontakt, dbajcie o relacje, doprowadźcie do kolejnego spotkania.
Wskazówka: Pamiętajcie, że budowanie relacji jest procesem długotrwałym,
wymagającym czasu i uwagi. Jedno spotkanie może nie wystarczyć, by przekonać kogoś
do współpracy. Nie warto się zrażać ewentualnymi niepowodzeniami lub poczuciem,
że nie udało Wam się od razu osiągnąć zamierzonego celu. Dobrym sposobem na
budowanie relacji jest pozwolenie ludziom ze środowiska biznesu na doświadczenie
Waszego świata, zanim zdecydują się na współpracę - zaproszenie ich na
koncert/spotkanie/wydarzenie, podtrzymywanie kontaktu, informowanie o bieżących
działaniach i sukcesach, poznanie ich z partnerami i/lub ambasadorami, którzy już Was
wspierają. Myślcie o relacjach z biznesem, jak o budowaniu długoletnich,
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satysfakcjonujących związków, z których obie strony mają dużo korzyści, przyjemności
i o które warto się starać.

Podtrzymywanie relacji
Po zainicjowaniu relacji w dużej mierze od Was zależy, jak będzie się ona dalej rozwijać
- o relacje ze środowiskiem biznesu warto dbać, jak o każdą ważną relację w życiu.
W podtrzymywaniu relacji i jej rozwijaniu warto wziąć pod uwagę kilka czynników:
1. Warto myśleć o budowaniu autentycznego partnerstwa na podstawie tego, z czego
jesteście dumni - partnerstwo kultury i biznesu może być rozumiane jako wymiana
wiedzy, inspiracji, interakcji, kontaktów i know-how - w tych zakresach instytucje
i organizacje związane z kulturą mogą dużo zaproponować biznesowi.
2. Współpraca kultury i biznesu może być polem przełamywania schematów, wyjścia
poza stereotypy i kreowania innowacji.
3. Warto pamiętać, że zjawiska z zakresu współpracy kultury i biznesu nie istnieją
w odrębnej rzeczywistości - uwzględnienie czynników związanych z otoczeniem,
ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia lokalnego, może stanowić czynnik sukcesu.
4. Współpraca z sektorem kultury, jeśli jest dobrze przemyślana i realizowana, stanowi
silne narzędzie do budowania marki danego przedsiębiorstwa. W przypadku
organizowania wspólnie wydarzeń pozytywnie odbieranych przez odbiorców może
nastąpić „transfer wizerunku” z wydarzenia na firmę.
5. Działania z zakresu CCR (corporate cultural responsibility) stanowią dla przedsiębiorstw
jeden ze sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku i umożliwiają
wyróżnienie się spośród konkurencyjnych podmiotów.
6. Budowanie partnerstw wielostronnych, dywersyfikowanie źródeł finansowania
przedsięwzięć oraz możliwość wykazania się wkładem własnym najczęściej wpływa
pozytywnie na odbiór propozycji współpracy przez partnerów.
7. Wspólne wartości są silnym fundamentem przedsięwzięć realizowanych w ramach
autentycznej współpracy kultury i biznesu - począwszy od zainicjowania kontaktu,
pierwsze rozmowy przez budowanie porozumienia i chęci współdziałania, które mają
szansę przerodzić się w długotrwałe partnerstwo.
8. Warto inwestować, zarówno ze strony kultury, jak i biznesu, w profesjonalne kadry
zajmujące się działaniami z obszaru współpracy tych sektorów, ponieważ ułatwia
to budowanie współpracy i realizacji działań z tego zakresu.
Na zakończenie tego ćwiczenia zróbcie listę działań, które możecie podjąć wobec pozyskanego
już partnera/partnera, którego próbujecie pozyskać, żeby umocnić Waszą relację
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(np. zaproszenie go na ważne dla Was wydarzenie, zaproszenie go do grona panelistów
organizowanej przez Was dyskusji, itd. itp.). Po zrobieniu listy, zastanówcie się, kto z Waszego
zespołu podejmie konkretne działania, kiedy to zrobi i jak będziecie się nawzajem informować
o kolejnych etapach budowania relacji.
Wskazówka: Dbajcie o swoich partnerów tak, jak chcecie by dbano o Was jako
ludzi/instytucje/organizacje.
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PODZIĘKOWANIA
W trakcie przygotowywania tego opracowania bardzo wiele osób podzieliło się z jego
autorami swoimi obserwacjami z zakresu różnorodności współpracy organizacji kultury z
biznesem. Dziękujemy za inspirację: Małgorzata Długowska-Błach, Silvia Bovio, Rita De
Graeve, Michal Hladky, Bård Kleppe, Alicja Knast, Julia Korus, Njörður Sigurjónsson, Dea
Vidovic, Michał Zalewski, …
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