
 



 

P O S L Á N Í 
 
 
 
Motus je neprofitní nezávislá organizace založená mladými umělci,  
producenty a promotéry se záměrem podporovat, rozvíjet a propagovat  
nové umělecké práce a projekty. Snažíme se o kontinuální zlepšování  
podmínek pro práci umělců, o prosazování změn a o porozumění současným  
trendům ve vývoji českého kulturního prostředí, s vědomím neoddělitelnosti  
našich aktivit od směřování evropské kulturní  praxe. 
 
Občanské sdružení MOTUS bylo založeno v roce 2001 za účelem  
znovuotevření divadla Alfred ve dvoře. Projekt občanského sdružení  
MOTUS "Obnovení provozu a umělecké činnosti v divadle Alfred ve dvoře"  
získal finanční podporu Magistrátu Hlavního města Prahy  
pro sezónu 2001/2002. Prostor divadla Alfred ve dvoře byl jako scéna  
pro pohybové, vizuální a experimentální divadlo znovuotevřen v září 2001.  
 
Motus v současné době vytváří příležitosti ke spolupráci umělců, producentů,  
studentů a odborníků, ve kterých kombinuje performance, produkci,  
vzdělávání, poradenský servis, mentoring projektů, výzkum, praktický trénink, 
mezinárodní výměny, veřejnost, propagaci, média, dokumentaci,  
publikační činnost a práci s informačními zdroji. 
 
Alfred ve dvoře jako scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní  
uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné  
trendy z oblasti živého umění s akcentem na pohybové, vizuální  
a experimentální divadlo. 
Alfred ve dvoře funguje jako produkční dům a poskytuje prostor umělcům,  
kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují  
projektovým způsobem. Koncepčně podporuje vznik autorských prací,  
odvážné experimenty, podílí se na realizaci prvotin, zajišťuje prostory  
na zkoušení, pečuje o produkci a administrativní část koprodukčních projektů. 



 

C Í L E  
 
 
 
 

 dát prostor novým uměleckým myšlenkám  

 a podílet se na realizaci  tvůrčích experimentů 

 prezentovat progresivní uměleckou tvorbu a provokovat  

 kontinuální výzkum 

 zajišťovat prostory na zkoušení a přípravu nových projektů 

 poskytovat konzultace a mentorování projektů 

 organizovat dílny, kurzy, diskuse a konference na aktuální témata 

 poskytovat fundraisingové poradenství  

 předávat informace o tvůrčích, vzdělávacích  

 a grantových příležitostech umělcům  

 zajišťovat provoz a program divadla Alfred ve dvoře 
 přibližovat inovativní umělecké myšlenky a projekty  

 širší veřejnosti a divákům 

 vytvářet přesahy a spolupracovat s organizacemi 
          operujícími mimo uměleckou oblast 







AKTIVITY V ROCE 2008  
 
Dramaturgie divadla Alfred ve dvoře přibližuje divákům různorodý program  
z oblastí pohybového, tanečního, vizuálního, experimentálního a cross-over  
divadla, a to se zvláštním důrazem na vyhledávání nových tvůrců a podporu  
nové české autorské tvorby. Přináší tak vzdělání v oblasti současného živého  
umění dospělým i dětským  divákům. Česká veřejnost vnímá nové divadlo  
a tvorbu s ním spojenou jako okrajovou, a proto se Motus o.s. v divadle  
Alfred ve dvoře snaží systematicky přibližovat inovativní umělecké prvky  
a silné emocionální zážitky širší veřejnosti.   
 
Divadlo Alfred ve dvoře je ojedinělou divadelní institucí v ČR a hraje  
v tomto smyslu roli výzkumné a risku otevřené platformy s kreditem  
vysoce profesionálního produkčního zázemí. Chrání a opatruje tvůrčí svobodu  
a individuální uměleckou integritu v oblasti živého umění, a to jak samotnou  
podporou realizace jednotlivých uměleckých záměrů, tak i jejich propagací  
a zpětnou reflexí. Prezentovaná tvorba reflektuje současná témata, v kvalitním  
zpracování odpovídajícímu mezinárodní úrovni současného živého umění.  
I přes významné zkrácení dotací od Hlavního města Prahy a MKČR,  
které tvoří osu rozpočtu sdružení se nám podařilo zachovat rozsah činnosti  
jako v minulých letech. Dominantní diváckou cílovou skupinou projektu byli lidé  
ve věku od 16 do 50 let. Průměrná návštěvnost našich akcí v roce 2008  
dosáhla 67, 76%. Druhou největší cílovou skupinou jsou umělci, kteří na principech  
spolupráce a koprodukce tvoří  svá nová autorská představení za podpory  
produkce divadla Alfred ve dvoře.  V roce 2008 jsme dále rozvíjeli naše aktivity  
také směrem k dětskému publiku. Kromě sérií dopoledních představení pro školky  
a školy jsme pokračovali v pilotním provozu dětského divadelního studia –  
ALFRED JUNIOR,  výsledky své práce měli děti šanci předvést širší veřejnosti  
v rámci festivalu Tanec dětem na konci května.  
 





VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 
 
 
 
  

DOTACE %

MHMP - provozní celoroční 3 000 000,00 Kč 41,06%

MHMP - mladí umělci 1 000 000,00 Kč 13,69%

MHMP - provozní na vstupenku 57 772,00 Kč 0,79%

MČ Praha 7 - projekt Živá Sedmička 100 000,00 Kč 1,37%

MKČR - TANEC 1 280 000,00 Kč 17,52%

MKČR - DIVADLO 700 000,00 Kč 9,58%

MKČR - BIOGRAPH ALFRED 200 000,00 Kč 2,74%

IVF - Visegrad Artistic Residency 100 000,00 Kč 1,37%

JINÉ PŘÍJMY
Nová síť - spolufinanc. provoz kanceláří 70 800,00 Kč 0,97%

MOTUS VSTUPNÉ 344 169,00 Kč 4,71%

MOTUS Výnosy z vlastního hospodaření 449 000,00 Kč 6,15%

MOTUS Členské poplatky 4 400,00 Kč 0,06%

CELKEM 7 306 141,00 Kč 100,00%



 


