KULTUROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CCR
(CORPORATE CULTURAL RESPONSIBILITY),
CZYLI JAK PODNIEŚĆ PRESTIŻ I WIZERUNEK FIRMY, A JEDNOCZEŚNIE WESPRZEĆ ARTYSTĘ,
WYDARZENIE KULTURALNE LUB ORGANIZACJĘ WYSTAWY W GALERII SZTUKI.
rozwój społeczny ku wyższym potrzebom
kulturalnym? Oto misja dla ludzi i firm
z ambicjami, odpowiedzialnych społecznie
w każdej skali, także lokalnej. O ile wsparcie
inwestycji ekologicznych, środowiskowych,
prospołecznych np. lokalnej drużyny pił
karskiej przez miejscową firmę jest częstym
działaniem, to wsparcie instytucji kultury lub
jakiejś inicjatywy artystycznej jest rzadsze,
a sponsoring lokalnego artysty prawie
niespotykany.

Zaczęliśmy od siebie… Jako pracownia
architektoniczna PRO studio – architekci
balansująca na granicy twórczości artystycznej
i projektowania technicznego mieliśmy
przekonanie o konieczności i jednoczesnej
szlachetności obcowania z dziełami sztuki we
wnętrzach naszych domów, biur, gabinetów
i sal konferencyjnych, a także w otwartych
przestrzeniach publicznych. Wpływ sztuki
w otoczeniu, w którym realizujemy nasze
prywatne pasje i relaks, a także w miejscu
pracy, jest ogromny, a bardzo często nieznany
i niedoceniany. Z naszego osobistego
doświadczenia, a także z doświadczenia
naszych klientów wiemy, że sztuka ma
ogromną moc, którą możemy wykorzystać
we wspaniałych i konkretnych celach.

Możemy stworzyć kojący, uspokajający
klimat w naszym salonie, nadając mu
jednocześnie niepowtarzalny i oryginalny
charakter dzięki wyeksponowaniu kilku
unikatowych dzieł: obrazów, rzeźby czy
grafiki. W firmie, prócz niepodważalnych
walorów estetycznych, dobry obraz podkreśli
jej prestiż, wzmocni wizerunek. Odpowiedni
dobór obrazu lub rzeźby pozwoli wprowadzić
oczekiwaną energię do wnętrza, uregulować
wpływ na osoby pracujące lub goszczące
w pomieszczeniu.
Nie można też zapominać o inw es ty
cyjnym aspekcie sztuki. Myślenie o sztuce
i postrzeganie jej w tym kontekście jest
coraz częstsze i coraz bardziej obiecujące ze
względu na dynamiczny rozwój rynku sztuki
w Polsce i wciąż niezwykle konkurencyjne
ceny. Polscy artyści stają się coraz bardziej
znani i poszukiwani przez kolekcjonerów na
całym świecie.
Świadomość realizacji wyższych potrzeb
wśród dużej części naszego społeczeństwa
jest coraz wyższa, jednak wciąż daleko nam
w tej kwestii do społeczeństw zachodnich.
Choć większość z nas bez problemu zaspokaja
wszystkie swoje podstawowe potrzeby
i zaczyna sięgać po bardziej wysublimowane
usługi i towary, obiekty sztuki nieczęsto
znajdują się w tej grupie.
Co zrobić, aby to się zmieniło? Kto mógłby
mieć na to wpływ? Jakie działania mogą
pozytywnie odmienić stosunek do sztuki,

Zachęcamy, aby wprowadzić lub rozwinąć
CCR w Państwa firmie lub zupełnie prywatnie
stać się mecenasem sztuki i kolekcjonerem.
Z naszą pomocą okaże się to skutecznym
narzędziem marketingowym, z jednocześnie
niezwykle satysfakcjonującym efektem
estetycznym i intelektualnym. Ten nowy
obszar Państwa działania wzbudzi podziw
Państwa współpracowników, partnerów,
klientów i gości. Nasza pracownia archi
tektoniczna PRO studio – architekci i Vivid
Gallery jest tego przykładem. Dlatego z ra
dością zapraszamy Państwa do współpracy
projektowej w zakresie architektury, wnętrz,
doboru dzieł sztuki, tworzenia kolekcji sztuki
oraz budowania mecenatu.
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