Tisková zpráva
Galerijní tramvaj s fantaskním tvorem míří do libereckých ulic
(Liberec, 5. 9. 2011) – Od pondělí 5. září mohou Liberečané na jedné z tramvají zahlédnout prapodivnou
„příšeru“, která hlásá motto Oblastní galerie v Liberci „Umění probouzí fantazii“. Reklama na tramvaji
vznikla v rámci projektu Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie v Liberci
podpořeného Evropskou unií. Pro hravé a zvídavé je přichystaná soutěž o identifikaci zmíněného
zvláštního výjevu.
O grant z Regionálního operačního programu na PR a marketingové aktivity, ale také na novou grafickou
prezentaci či nový informační systém zažádala liberecká galerie v lednu 2010. Na projekt s celkovým
rozpočtem 2 168 000 Kč přispěla Evropská unie celkem 2 005 400 Kč. „Bez této pomoci bychom tyto aktivity
vůbec nemohli realizovat, to by bylo zcela mimo naše reálné možnosti,“ říká ředitel galerie Jan Randáček a
hodnotí prozatímní situaci: „Výsledky se určitě dostavují a věřím, že i díky marketingovým aktivitám nám v
prvním pololetí výrazně stoupla návštěvnost.“
Výběr vizuálu a umístění reklamy Randáček zdůvodňuje takto: „Záměrně jsme zvolili jednoduchou a
neagresivní formu reklamy na tramvaji. Jako motiv jsme vybrali detail z obrazu jednoho významného
českého surrealisty. Myslím, že tento výřez plně koresponduje s heslem „Umění probouzí fantazii“, které
zdobí tramvaj. Každý může přemýšlet, co fantaskní tvor vlastně představuje, jaké pocity v něm vzbuzuje. A
určitě bude zajímavé potkávat ho v různých částech města, v různých situacích…“
K příležitosti vypuštění „příšery“ do volné přírody přichystala Oblastní galerie soutěž o její identifikaci.
Otázkou tedy je, z jakého obrazu a od kterého autora byl tento fragment vybrán. Jako významná nápověda
může posloužit návštěva galerie, ve které bude po celou dobu soutěže obraz vystaven. „Pro tři vylosované
jsme přichystali poukaz na 500 Kč na výběr katalogů a pohlednic vydaných libereckou galerií a také volný
vstup do galerie pro dvě osoby. Výběr je k dispozici na galerijním e-shopu,“ doplňuje Randáček. Odpovědi
s kontaktními údaji lze až do 30. 9. 2011 zasílat na emailovou adresu oblgal@ogl.cz.
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