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INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO  

KONCEPCJA PROGRAMU I ZARZĄDZANIA W LATACH 2019-2023 

 

Instytut Teatralny to placówka, łącząca różnorodne aspekty życia teatralnego  

i rozmaite formy aktywności: dokumentację, badania naukowe, projekty społeczne  

i edukacyjne, a także poszukiwania artystyczne. Tak został zaprojektowany piętnaście lat 

temu i konsekwentnie, codzienną  działalnością zapracował na wysoką pozycję, którą dzisiaj 

zajmuje. Doceniana jest szczególnie swoista holistyczność działalności Instytutu,  

który łączy rozdzielane na ogół aspekty życia teatralnego i badań nad teatrem, przede 

wszystkim „praktykę” i „teorię”, sztukę i refleksję nad nią, scenę i archiwum, prezentując 

różne optyki i punkty widzenia, różne sposoby rozumienia i uprawiania teatru. Doceniana  

w kraju i za granicą, ponieważ działalność IT stanowi inspirację zarówno dla pracy 

europejskich instytutów teatralnych zrzeszonych w sieci ENICPA (European Network  

of Information Centres for the Performing Arts), jak i międzynarodowych instytucji 

reprezentowanych w światowej sieci SIBMAS (International Association of Libraries, 

Museums, Archives and Documentation Centres of the Performing Arts). Na wzór Instytutu 

Teatralnego powstaje właśnie nowa instytucja na Ukrainie.  

To jest dorobek, który chciałabym przez najbliższe pięć lat nie tylko pielęgnować,  

ale zdecydowanie powiększać. W szczególności poprzez dążenie do integrującego 

środowisko teatralne dialogu. Funkcjonując jako swoista interdyscyplinarna, niepartykularna  

i ponadlokalna „przestrzeń wspólna”, powinien – tak jak dotąd – zajmować się 

wypracowywaniem innowacyjnych projektów i metodologii zdolnych  odpowiadać na 

pojawiające się wyzwania, związane nie tylko z artystycznymi i naukowymi, ale także 

społecznymi kontekstami, w jakich można postrzegać działanie teatru. I być – tak jak dotąd – 

organizatorem ogólnopolskich konkursów i programów wspomagających harmonijny jego 

rozwój.  

Podstawą prezentowanego przeze mnie programu jest przekonanie, że dotychczasowy 

sposób działania Instytutu Teatralnego – dobrze oceniany i przyjmowany – powinien być 

kontynuowany i rozwijany. Znam tę instytucję od początku jej istnienia, a nawet miałam swój 

udział w jej powstaniu. Wiem, co można zrobić sensowniej i skuteczniej, zarówno w sferze 

organizacyjnej, jak i merytorycznej. Konsekwentnie chcę utrzymać formułę Instytutu jako 

miejsca codziennej, być może nie efektownej, ale efektywnej pracy, otwartego i reagującego 

na potrzeby zgłaszane przez różnych przedstawicieli środowiska. Proponuję teatralny 

pozytywizm skupiony na konsekwentnie rozwijanej pracy u podstaw, ujmowanej wprawdzie  

w określone ramy programowe i potrafiącej świętować, ale nie dbającej nadmiernie  

o fajerwerki spektakularnych kulminacji. 

  

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU 

Przez piętnaście lat Instytut Teatralny sukcesywnie rozwijał swoją działalność  

i formował zespół. W ostatnim pięcioleciu wzmocnieniu uległa struktura organizacyjna oparta 

na działalności odrębnych działów merytorycznych: Naukowo-Wydawniczego, Pedagogiki 

Teatru, Zagranicznego, Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej, 

Biblioteki. Wspierają je w wykonywaniu poszczególnych zadań działy Organizacji, 

Komunikacji i Promocji oraz Redakcja witryny e-teatr i Księgowość. W ostatnich latach 

działy uzyskały dużą autonomię (jest to związane z konstrukcją budżetu zadaniowego,  

na podstawie którego IT jest zobowiązany działać), prowadzą je samodzielni merytorycznie 

kierownicy. Wypracowany został też własny, instytutowy system kolegialny (odbywające się 
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regularnie spotkanie dyrekcji z wszystkimi kierownikami działów), dla efektywnego 

planowania i organizowania pracy bieżącej.  

Racjonalnym więc – zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej – 

usankcjonowaniem tych już wprowadzonych do struktury IT zmian, będzie zmiana kolejna,  

polegająca na likwidacji stanowiska zastępcy ds. programowych. To stanowisko nie wydaje 

się w obecnej sytuacji konieczne. Zaproponuję odpowiednią zmianę w statucie. 

Częściowo funkcję całościowej weryfikacji kierunku, w jakim zmierza działalność 

Instytutu oraz oceny jego dokonań pełnić będzie Rada Programowa, która zgodnie ze statutem 

jest organem opiniującym i doradczym dla dyrektora. Planuję wystąpienie o powołanie jej na 

lata 2019–2023 w składzie: Anna Augustynowicz, prof. Magdalena Raszewska, prof. SGH 

Rafał Kasprzak, prof. Tomasz Kubikowski i Adam Ziajski. Wszyscy wymienieni potwierdzili 

chęć podjęcia pracy w Radzie. Każdy z członków Rady, zgodnie ze swoją specjalnością 

będzie dla mnie ekspertem w określonym obszarze działań IT.  

 

II. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU 

Merytoryczna działalność IT (bardzo zróżnicowana i bogata) planowana  

i organizowana jest w samodzielnych działach, których obecnie jest dziewięć. Ponieważ 

przewiduję zachowanie dotychczasowego rozdziału zadań pomiędzy poszczególnymi 

działami, a także kontynuację ich pracy, zgodnie z podstawowymi wypracowanymi dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu kierunkami, przedstawię je w formie możliwie syntetycznej, 

ewentualne poszerzenia i rozwinięcia poszczególnych programów i projektów przenosząc  

do załączników. Zadania działów na najbliższe lata zostały skorelowane z ogólnymi 

kierunkami programowymi IT.  

 

A. Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej 

Najnowocześniejsza placówka tego typu w Europie, gromadząca i opracowująca  

bieżącą dokumentację teatralną, zarządzająca największym w Polsce zbiorem archiwaliów 

współczesnego teatru i związanych z nim artystów wszystkich zawodów. Prowadzi 

elektroniczne rejestry i bazy danych, cyfryzuje dokumenty i artefakty, przygotowuje  

i udostępniająca archiwa wirtualne. Dostarcza codziennie nowe materiały do elektronicznej 

Encyklopedii Teatru Polskiego (załącznik nr 1). Prowadzi specjalistyczny Rejestr 

Archiwów Teatralnych (załącznik nr 2), pozostając w stałym kontakcie z niemal wszystkimi 

888 teatrami i zespołami teatralnymi w Polsce. Podejmuje działalność statystyczną oraz 

metodologiczną, propagującą dobre praktyki dokumentowania teatru. Przygotowuje 

monumentalny rocznik „Teatr w Polsce” (załącznik nr 3). Pod opieką Pracowni znajduje się 

również Galeria Instytutu Teatralnego (plany rozwojowe Pracowni w załączniku nr 4). 

 

B. Dział Naukowo-Wydawniczy  

We współpracy ze środowiskiem naukowym w Polsce i za granicą prowadzi badania 

własne oraz inicjuje lub koordynuje badania wspólne nad historią i współczesnością teatru. 

Projektuje i prowadzi wieloletnie projekty naukowe finansowane ze środków MNiSW. 

Organizuje konferencje naukowe i debaty. Jego działania, prowadzone w imię stałego 

unowocześniania metodologii badań nad teatrem, zdiagnozowania miejsc „pustych”  

i inspirowania do ich wypełniania oraz odpowiadania, poprzez refleksje naukową, na potrzeby 

środowiska. Oprócz działań wysoko cenionego Wydawnictwa, prowadzi stałe projekty: 

Konkurs Wydawniczy IT, Konkurs na pracę magisterską, Nikt mnie nie zna – czytania 

sceniczne zapomnianych tekstów oraz anglojęzyczne pismo internetowe o polskim teatrze 

Polish Theatre Journal. (szczegóły z załączniku nr 5) 
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C. Dział Pedagogiki Teatru  

Tworzy, wdraża i rozszerza pionierskie w Polsce projekty związane z pedagogiką 

teatru, które mają na celu kształtowanie widza teatralnego, jako świadomego i aktywnego 

odbiorcy sztuki. Kształci pedagogów teatru - programowo współprowadząc Studia 

Podyplomowe na UW oraz nauczycieli i animatorów teatralnych pracujących z dziećmi  

i młodzieżą - poprzez warsztaty Szkoły Pedagogów Teatru i platformę Teatroteka Szkolna. 

Jest organizatorem programu Lato w teatrze - aktywizującego dzieci z mniejszych 

miejscowości. Prowadzi Konkurs im. Jana Dormana - wspomagający powstawanie 

wartościowych spektakli prezentowanych w szkołach. Zajmuje się opracowaniem i twórczym 

wykorzystaniem archiwum Jana Dormana. (szczegóły w załączniku nr 6) 

 

D. Dział Zagraniczny  

Prowadzi i koordynuje działalność międzynarodową Instytutu Teatralnego,  

w szczególności współpracę z krajami Grupy Wyszehradzkiej V4 i Partnerstwa Środkowo-

Wschodniego. Organizuje konferencje, sympozja i wizyty gości zagranicznych, w tym 

niewielkie przeglądy/festiwale teatrów zagranicznych. Koordynuje przygotowanie polskiej 

ekspozycji narodowej na Praskim Quadriennale. Uczestniczy w pracach  sieciowych 

organizacji ENICPA i SIBMAS oraz międzynarodowej organizacji pozarządowej ON The 

MOVE zajmującej się mobilnością artystów. Od kilku lat realizuje finansowany z różnych 

źródeł długofalowy projekt dotyczący awangardy teatralnej Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

E. Dział Organizacji  

Zajmuje się organizacją i koordynacją ogólnopolskich programów teatralnych 

prowadzonych przez IT: Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej 

„Klasyka Żywa”, Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej, programu Teatr Polska, Konkursu Fotografii Teatralnej, przygotowaniem 

Dnia Teatru Publicznego („bilet za grosze”), organizacją Teatroteki FEST, Placówki, 

Spacerownika Teatralnego, Ruchu w IT, pokazami spektakli z cyklu Teatroteka WFDiF. 

Zajmuje się też koordynacją i organizacją poszczególnych wydarzeń odbywających się  

w siedzibie IT. (szczegóły w załączniku nr 7) 

 

F. Dział Promocji i Komunikacji  

Odpowiada za serwisy informacyjne (newslettery), stronę domową IT, obecność na 

portalach społecznościowych i w mediach tradycyjnych. Koordynuje stronę informacyjno-

promocyjną wszystkich programów i projektów IT oraz wydarzeń niecyklicznych, 

przygotowuje i wydaje miesięczny zin repertuarowy.  

 

G. Biblioteka  

Już dziś najlepiej wyposażona biblioteka teatrologiczna w kraju, prowadząca oprócz 

działalności konwencjonalnej, także cieszące się dużym powodzeniem spotkania „Książka  

w teatrze”. Zbiór Biblioteki obejmuje 35 tys. pozycji, w tym około 6 tys. woluminów 

znajdujących się w czytelni w wolnym dostępie. Unikalną działalnością Biblioteki jest 

prowadzenie specjalistycznych kwerend na życzenie użytkowników i udostępnianie ich 

efektów.  
 

H. Księgarnia  

Jedyna w Polsce księgarnia teatralna z bogatą ofertą tematyczną dla klientów 

poszukujących często niszowych i nieoczywistych wydawnictw – książek, czasopism, nagrań 

krajowych i zagranicznych. Prowadzi sprzedaż także w systemie on-line.  
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I. Redakcja witryny e-teatr.pl   

E-teatr.pl jest największą na świecie witryną tematyczną o hybrydycznej formule. 

Łączy w sobie funkcję informatora o bieżących wydarzeniach teatralnych, wirtualnego 

archiwum i środowiskowego portalu społecznościowego. Skupia swe działania na bezstronnej 

publikacji wszelkich materiałów dotyczących teatru w Polsce, pochodzących  

ze zidentyfikowanych źródeł. Umożliwia zintegrowanie rozproszonych informacji.  

           Zmodernizowana – zarówno od strony technologicznej, jak i wizualnej - wersja 

działającego od 2004 roku serwisu zostanie zaprezentowana w grudniu bieżącego roku.  

Z witryny korzysta codziennie ponad 20 tys. użytkowników. 

 

J. Dział Księgowości   

Zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw finansowych i kadrowych, obsługą 

bieżącej działalności Instytutu, programów własnych, programów naukowych MNiSW  

oraz projektów unijnych, w których IT uczestniczy. 

 

Wobec pozytywnej oceny dotychczasowej działalności Instytutu przez większość 

środowiska teatralnego i teatrologicznego w Polsce zachowanie ciągłości między 

kończącym się i rozpoczynającym okresem wydaje się racjonalne i pożądane. Wobec 

tego chciałabym zachować i rozwijać wszystkie organizowane i prowadzone obecnie 

przez Instytut Teatralny ogólnopolskie konkursy i programy oraz cykliczne wydarzenia, 

choć oczywiście zależy to w dużej mierze od możliwości budżetowych. 

           Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że sama kontynuacja to za mało, a zmieniająca 

się i rzucająca nowe wyzwania rzeczywistość domaga się odpowiedzi. Dlatego  

w załącznikach zostały również opisane plany rozwojowe, w tym kilka zupełnie nowych 

projektów, które chcielibyśmy rozpocząć i kontynuować w następnych latach np.: 

 

TEATRALNY KLASTER  

W ostatnich latach Instytut Teatralny intensywnie włącza się – współpracując  

z instytucjami i badaczami różnych dziedzin (ZASP, ZZAP, Obserwatorium Żywej Kultury, 

SGH, SDT, UT, UW, Fundacja im. Kaleckiego, AT, ZAiKS, Teatr Animacji w Poznaniu, 

Ogólnopolska Offensywa Teatralna) - w prace nad innowacyjnymi narzędziami 

metodologicznymi i praktycznymi rozwiązaniami, pozwalającymi w istniejących w Polsce 

warunkach prawno-finansowo-organizacyjnych wypracowywać koegzystencję różnorodnych 

form i zjawisk teatralnych, zarówno  instytucjonalnych, jak i tych, które żywiołowo powstają 

wokół i obok instytucji. Chcielibyśmy, aby ta współpraca przełożyła się na jeszcze bardziej 

praktyczną korzyść dla środowiska teatralnego w postaci tworzenia wspólnego BANKU 

PROGRAMÓW I POMYSŁÓW, czyli środowiskowej pomocy i samopomocy, w celu 

ustawicznego podtrzymywania i doskonalenia umiejętności zawodowych dla różnych profesji 

teatralnych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Dziś wiemy, że takiej pomocy 

potrzebują dokumentaliści i archiwiści teatralni, rzemieślnicy, dramatopisarze, recenzenci, 

kierownicy sceny, specjaliści obsługi sceny, organizatorzy widowni. W ramach Klastra 

będziemy próbowali jej sukcesywnie udzielać lub znajdować rozwiązania znoszące trudności. 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania wspólnych aplikacji do różnych funduszy w związku  

z badaniami nad sytuacją aktorów pozostających bez stałego zatrudnienia. Na konkurs 

badawczy Narodowego Centrum Nauki złożony został wniosek dotyczący pilotażowego 

projektu opracowania metody jakościowej oceny pracy instytucji artystycznych. Na każdy 

Dzień Teatru Publicznego przygotowujemy z socjologami i ekonomistami badania dotyczące 

teatrów – publiczności, repertuaru, zarządzania i ekonomii. Chcemy też stopniowo 

uruchamiać pomoce praktyczne. W 2019 roku ruszą zajęcia cykliczne Głos w IT - program 
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pracy z głosem na wzór prowadzonego od dwóch lat przez młodych choreografów Ruchu  

w IT oraz Teatralne Pogotowie Archiwalne (dla skuteczniejszego ratowania przed 

zniszczeniem archiwaliów znajdujących się w rękach prywatnych – szczegóły w załączniku nr 4). 

Będą szkolenia dla dokumentalistów opiekujących się archiwami artystycznymi w teatrach. 

Udostępnimy teatrom narzędzia do samodzielnego profilowania informacji na portalu e-teatr.pl. 

Program badań nad krytyką teatralną pozwoli jeszcze intensywniej wykorzystać Nową Siłę 

Krytyczną, żeby wspomóc warsztatowo i merytorycznie borykające się z wieloma 

trudnościami środowisko osób piszących o teatrze (szczegóły w załączniku nr 5). Chcielibyśmy 

też kontynuować współpracę przy organizacji Szkoły Konstruktorów Lalkowych.    

 

AGORA – TRZEBA ROZMAWIAĆ 

Comiesięczny spór na tematy istotne dla środowiska teatralnego możliwy do 

realizowania przez Instytut Teatralny w ramach tzw. przestrzeni partycypacyjnej. Chcesz 

podyskutować? Zgłoś temat, zaproś oponentów. IT udostępni miejsce i czas.  

 

KONGRES SIBMAS 

Instytut Teatralny ma też zobowiązanie – podjęte w 2012 roku, bo z takim 

wyprzedzeniem planowane są wydarzenia międzynarodowe – zorganizowania w roku 2020 

Kongresu SIBMAS-u w Warszawie (kongresy odbywają się co cztery lata). Jego tematem 

będą nowe idee  narracyjnego i afektywnego muzeum oraz performatywność archiwów,  

które coraz częściej stają się nie tylko miejscem pracy badaczy, ale także terenem działań 

artystów. Do Warszawy przyjedzie ponad 120 badaczy, muzealników i archiwistów z całego 

świata. Będzie to wyjątkowa możliwość promocji polskiej kultury teatralnej, a także rodzimej 

refleksji dotyczącej dziedzictwa teatru.  

 

III. PROGRAM SPECJALNY 

Ceniąc codzienną prace u podstaw, staram się jednak wzbogacać ją o szczególne 

ramowe propozycje programowe, pozwalające scalić poszczególne istniejące działania,  

a także zainspirować nowe. Taką ramą i wyznacznikiem na najbliższe pięć lat byłby program 

specjalny osnuty wokół teatralnej niepodległości, budowanej w Polsce przed stu laty. Program 

taki mógłby wykuwanie się owej „teatralnej niepodległości” na początku XX wieku nie tylko 

wydobyć z mroku dziejów, ale także dać szansę na znalezienie - w pionierskich  

i awangardowych projektach tamtych lat - energii i inspiracji dla teatru przyszłości.  

Z perspektywy czasu równie ważne wydaje się bowiem przyjrzenie się niezwykłym 

osiągnięciom pierwszego dwudziestolecia niepodległości, jak i programom i planom, czasem 

marzeniom, wówczas przez środowisko teatralne niezrealizowanym. Tym bardziej, że Instytut 

Teatralny w swojej działalności do wielu tych idei się odwołuje. 

Zaplanowaliśmy więc – oprócz codziennej, stałej działalności IT, także pięcioletni 

program specjalny, odwołujący się do stulecia już nie odzyskania, ale codziennego budowania 

fundamentów niepodległości we wszystkich zakątkach kraju.  

 

TEATRALNA NIEPODLEGŁOŚĆ, CZYLI TEATR W KAŻDEJ GMINIE  

Program rozpisany na szereg animujących i upowszechniający sztukę teatru działań, 

których finalnym i trwałym efektem byłaby gęsta i mocna sieć teatralnych wydarzeń  

w każdym zakątku Polski.  

Wprawdzie środków z programu niepodległa.pl nie otrzymaliśmy, ale mimo to 

będziemy w miarę możliwości starać się zrealizować plany rozpisane na lata 2019-2023.  

Przygotowania i pierwsze działania już zaczęliśmy. W roku 2017, włączając się w Rok 

Awangardy,  zainicjowaliśmy oryginalny międzynarodowy projekt realizowany z partnerami 
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z Europy Środkowo-Wschodniej. Ma on na celu badawcze i artystyczne rozpoznanie dorobku 

awangardy w odniesieniu do przestrzeni scenicznej. Projekt spotkał się z dużym 

zainteresowaniem i współpraca międzynarodowa – do której dołączył Instytut Adama 

Mickiewicza – kontynuuje się i rozwija (szczegóły w załączniku nr 8). W tym samym roku, 

dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpoczęliśmy realizację 

trzyletniego projektu badawczego Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna  

i społeczna XX i XXI wieku. W jego ramach, poza badaniami naukowymi, pracą nad 

wydawnictwami, prowadzone są warsztaty i przygotowywana przekrojowa wystawa polskiej 

scenografii, która zostanie zaprezentowana w 2019 roku w Zachęcie, w ramach Salonu 

Jesiennego. Ważną część projektu stanowią badania nad scenografią dwudziestolecia 

międzywojennego. Rezultaty obu tych projektów będą służyć realizacji poszczególnych 

punktów naszego głównego programu specjalnego.  

Podjęcie tytułowego wyzwania, czyli upamiętnienie stulecia odzyskania 

niepodległości poprzez serię działań, które spowodują trwalszą obecność żywego teatru  

w każdej polskiej gminie, widzimy jako spełnienie marzenia działaczy i artystów teatralnych, 

którzy tworzyli teatr niepodległej Polski, na czele z ludźmi Reduty, twórcami pierwszego 

polskiego laboratorium teatralno-społecznego. Aby zrealizować to wyzwanie, zostaną podjęte 

działania naukowe, badawcze, organizacyjne i artystyczne, a cykliczne i wieloletnie programy 

IT będą miały w kolejnych latach swoje rozszerzone lub specjalne edycje. Każdy rok 

programu ma swój temat główny:  

 

2019: REDUTA  *   2020: PONAD FRONTAMI *  2021:WSPÓLNOTY  

2022: OBRAZY TEATRU  *  2023: TEATR W KAŻDEJ GMINIE 

 

Wszystkie podejmowane tematy stanowią etapy w drodze do realizacji założonego 

celu głównego – za pięć lat w każdej gminie powinien „dziać się teatr”.  

W pierwszym roku tematem głównym jest Reduta. 29 listopada 2019 roku przypada 

setna rocznica inauguracyjnego przedstawienia zespołu, którym kierowali Mieczysław 

Limanowski i Juliusza Osterwa. Z tej okazji, dla upamiętnienia, przypomnienia  

i zainspirowania współczesnych artystów i badaczy dorobkiem Reduty, rok 2019  

– w środowisku teatralnym – będzie Rokiem Reduty. Poszczególne punkty obchodów będą 

realizowane we współpracy Instytutu Teatralnego, Urzędu Miasta Krakowa  

i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz Polskiego Towarzystwa Badań 

Teatralnych. Wstępny projekt – jako inicjatywa autonomiczna - został już opracowany 

(szczegóły w załączniku nr 9).  

W roku 2019 rozpoczniemy wiele szczegółowych zadań, których realizacja będzie 

kontynuowana w kolejnych latach:  

 

1. TEATR POLSKA, LATO W TEATRZE, KONKURS IM. JANA DORMANA  

    – EDYCJE SPECJALNE  

Z okazji 100-lecia Reduty ze specjalną edycją programu Teatr Polska (w sposób 

bezpośredni wiążącego się z Redutą poprzez odwołanie do idei objazdów teatralnych) 

chcielibyśmy dotrzeć z teatrem z jednej strony tam, gdzie historycznie jeździła Reduta (być 

może powtórzyć któryś z objazdów), z drugiej strony pojechać tam, gdzie jeszcze nigdy, 

przez 10 lat trwania programu, z teatrem nie dojechaliśmy. To intensywniejsze „rozpoznanie 

bojem”, dotyczyłoby rozpoczęcia (kontynuowanego przez kolejne lata) „mapowania” życia 

teatralnego w Polsce poza wielkimi ośrodkami, rozpoznawania oddolnych potrzeb  

i szczegółowych problemów, które utrudniają pracę teatralną w konkretnych miejscach, 

wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem programu Teatr Polska. Swoje 
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„rozpoznanie” rozpoczęłaby też specjalna edycja Lata w teatrze, poprzez poszukiwanie 

lokalnych liderów teatralnych, warsztaty dla edukatorów (w ramach Szkoły Pedagogów 

Teatru), zwiększenie liczby prezentacji spektakli w namiocie cyrkowym oraz zwiększenie 

dofinansowania przyznawanego na produkcję i eksploatację spektakli prezentowanych  

w placówkach oświatowych w całej Polsce (w ramach Konkursu im. Jana Dormana), 

podjęcie jeszcze intensywniejszych działań popularyzujących zasób portalu Teatroteka 

Szkolna wśród nauczycieli pracujących z wykorzystaniem metod teatralnych, rozpoczęcie 

lobbingu na rzecz większej obecności zajęć teatralnych w szkołach.  

W następnych latach realizowane byłyby kolejne etapy „mapowania”, zapełniające białe 

plamy na mapie teatralnej sieci, czyli poszukiwanie i wspieranie lokalnych edukatorów  

i animatorów, kształcenie liderów/rzeczników pedagogiki teatru („Lider w każdym powiecie”), 

dzięki którym możliwe będzie skuteczne docieranie do (stymulowanie lub wspieranie) osób 

działających teatralnie w każdej gminie, współpraca z liderami Teatroteki. Akcja animacyjno-

edukacyjna byłaby wspierana nowym programem Instytutu Teatralnego – Off Polska.   

 

2. OFF POLSKA  

Off Polska to stopniowo rozwijany do pełnej wersji w kolejnych latach program 

wspierania lokalnych inicjatyw teatralnych poprzez regularnie ogłaszany konkurs na projekty, 

do którego aplikować mogłyby poszczególne gminy i działające w nich zespoły. Projekt 

takiego konkursu (podobnie jak Teatr Polska nawiązującego do idei Redutowych) jest już 

opracowany wspólnie ze stowarzyszeniem Ogólnopolska Offensywa Teatralna, grupującym 

niezależnie działające zespoły, stowarzyszenia i kolektywy twórcze. Konkursowi OFF Polska 

ze strony IT towarzyszyłyby różne formy wsparcia merytorycznego i organizacyjnego 

(warsztaty, konferencje, a także pomoc w zorganizowaniu specjalistycznych konsultacji). 

(szczegóły w załączniku nr 10) 

Mamy nadzieję, że dzięki programom stałym, nowym i specjalnym po czterech latach, 

27 marca 2023 roku, w Międzynarodowym Dniu Teatru, w każdej gminie „będzie dział się 

teatr”. Wspólnie z Polskim Ośrodkiem ITI i organizatorami akcji „Dotknij teatru!”, IT będzie 

koordynatorem oddolnie inicjowanych wydarzeń. Poprzez konferencje i ewaluacje 

poszczególnych programów, będziemy mogli sprawdzić, w jaki sposób teatralna mapa się 

wypełniła, a sieć zagęściła, jak będzie wyglądał pejzaż działań teatralnych w Polsce, jak 

będzie wyglądała „teatralna niepodległość”. Wnioski i rekomendacje dotyczyć będą także 

pracy Instytutu Teatralnego z okazji 20-lecia jego działalności.  

 

3. SŁOWNIK TEATRÓW (1989 – 2019)  

Dodatek do 10. tomu rocznika wydawanego przez IT - „Teatr w Polsce 2019”, 

wzorowany na Małym słowniku teatru polskiego (1944-64), przygotowanym przed laty przez 

redakcję „Pamiętnika Teatralnego”, opracowany z perspektywy trzydziestu lat, jakie upłynęły 

od zmiany ustrojowej w Polsce.   

 

4. KLASYKA ŻYWA – EDYCJA JUBILEUSZOWA W 2019 ROKU  

Regulamin 5. edycji Konkursu „Klasyka Żywa” mógłby zakładać przyznanie przez 

Komisję Artystyczną specjalnej nagrody dla teatru za szczególnie udane artystycznie 

sięgnięcie po dramat z repertuaru Reduty.  

  

5. BYRSCY – USTAWICZNE KSZTAŁCENIE LOKALNYCH LIDERÓW 

    I ANIMATORÓW TEATRALNYCH   

 Program wieloletni, inspirowany ideami społeczno-edukacyjnymi, które w swojej 

pracy głosili Irena i Tadeusz Byrscy, przygotowywany przez Dział Pedagogiki Teatru IT 
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wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Program przeznaczony dla amatorów, animatorów 

i edukatorów teatralnych, podnoszący umiejętności i kompetencje, poszerzający wiedzę  

o narzędziach i metodach pracy teatralnej (e-learning,  podręczniki, szkolenia, warsztaty).  

 

6. ENCYKLOPEDIA TEATRU POLSKIEGO – PROJEKTY SPECJALNE  

W ramach Encyklopedii Teatru Polskiego podjęte zostaną prace specjalne, związane  

z Redutą, awangardą, dwudziestoleciem międzywojennym:    

REDUTA.NET 

podstrona gromadząca materiały i opracowania dotyczące Reduty i jej środowiska 

TEATR 1913-39 – KRONIKA 

przejrzyste kalendarium najważniejszych wydarzenia i wypadków teatralnych lat 1913- 

-39, jednego z najsłabiej zdokumentowanych a najobfitszych w zdarzenia okresów 

historii polskiego teatru, wyposażone w dodatkowe  hasła przedmiotowe i artykuły  

Teatr 1939-45 – kronika 

kontynuacja kalendarium obejmująca kolejne lata, prezentująca zebraną już w dużym 

stopniu wiedzę o bardzo bogatym życiu teatralnym w obozach jenieckich  

i koncentracyjnych oraz jawnym i niejawnym życiu teatralnym w okupowanej Polsce 

Polska Scenografia Teatralna 

podstrona prezentująca wiedzę o scenografii i jej twórcach, efekty merytoryczne  

i kwerendy projektu Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX  

i XXI wieku), a także zasoby archiwalne IT oraz innych instytucji.  

   

7. WYSTAWY WIRTUALNE NA PLATFORMIE GOOGLE ART & CULTURE 

Seria internetowych wystaw: polska awangarda teatralna lat 1913-1939, Związek 

Artystów Scen Polskich, fenomen polskiego kabaretu, Teatr Telewizji, teatry obozowe  

i jenieckie, Reduta, Henryk Tomaszewski (100-lecie urodzin), etc. 

 

8. HISTORIA AKTORSTWA POLSKIEGO – WIELOLETNI PROJEKT 

BADAWCZY  

W związku ze stuleciem powstania Reduty – pierwszego polskiego laboratorium 

teatralnego, skupionego zwłaszcza na sztuce aktorskiej – podjęte będą działania dotyczące 

zarówno samego zespołu kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława 

Limanowskiego, jak i tradycji, z której wyrastał, oraz jego wpływu na sztukę aktorską 

kolejnych pokoleń. Reduta potraktowana będzie jako swoisty punkt łączący przeszłość 

(aktorstwo XIX wieku i Młodej Polski) z przyszłością (aktorstwo wieku XX i XXI). Dzięki 

temu możliwe będą wstępne rozpoznania określonych tendencji rozwojowych polskiej sztuki 

aktorskiej. (szczegóły w załączniku nr 5) 

 

9. KRYTYKA TEATRALNA – WIELOLETNI PROJEKT BADAWCZY 

Kompleksowe opracowanie źródłowe, syntetyczne i metodologiczne. Projekt realizowany 

będzie w trzech etapach:  

• Dwudziestolecie międzywojenne. Krytyka teatralna w niepodległym państwie polskim 

• PRL. Krytyka teatralna w czasach kontroli prasy, publikacji i widowisk 

• Demokracja. Krytyka teatralna w dobie rewolucji medialnej 

Elementami projektu będą: pełne repozytorium tekstów źródłowych umieszczonych  

w hiperlinkowym środowisku Encyklopedii Teatru Polskiego i udostępnionych on-line, 

sylwetki biograficzne 50 krytyków, monografie poświęcone wybranym autorom  

– Konstantemu Puzynie, Marcie Fik, Janowi Kottowi, Jerzemu Koenigowi. Z projektem 

badawczym korespondować będzie kompleksowe wsparcie dla współczesnej krytyki 
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teatralnej, przeżywającej z racji zmian na rynku mediów szczególne trudności. Rozwinięta 

zostanie działalność Nowej Siły Krytycznej, wprowadzone regularne zajęcia warsztatowe 

prowadzone przez najważniejszych polskich i zagranicznych krytyków teatralnych oraz 

konferencje i debaty analizujące przemiany krytyki i projektujące jej możliwy rozwój. 

 

10.  SCENA NIEPODLEGŁYCH KOBIET 

Kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku projektu artystyczno-badawczego, w ramach 

którego odbędą się kolejne prezentacje dokonań kobiet w teatrze II RP, rozpoznanych  

w rezultacie realizowanego w IT projektu „HyPaTia”; to również forma przypomnienia,  

że wraz z odzyskaniem niepodległości polskie kobiety zdobyły prawa wyborcze, stając się 

pełnoprawnymi obywatelkami państwa. Na projekt składają się czytania sceniczne wybranych 

dramatów kobiecych dwudziestolecia międzywojennego oraz konferencja naukowa.  

 

11. ODZYSKANA AWANGARDA - KONTYNUACJA PROJEKTU  

Kontynuacja prac międzynarodowego zespołu eksperckiego, złożonego ze specjalistów 

z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2019 grupa ekspercka stanie się 

teatralnym forum zajmującym się kolejnymi tematami - rozpoznaniem organizacyjnych  

i artystycznych rozwiązań, wprowadzanych w teatrach krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, które w roku 1918 odzyskały lub zdobyły niepodległość (SCENY 

NIEPODLEGŁOŚCI), związkami pomiędzy artystami i nurtami w sztukach awangardowych  

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (PONAD FRONTAMI), kolektywami artystycznym 

– tymi historycznymi i tymi działającymi współcześnie (KOLEKTYWY), przygotowaniem 

rezydencji artystycznych grup, które mogłyby pracować w wybranych polskich gminach (RE-

KOLEKTYWY), etc.  

 

12. PRZEGLĄDY NOWYCH TEATRÓW Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-

WSCHODNIEJ   

Po sukcesie mini festiwalu teatru ukraińskiego (który odbył się 2-5 listopada 2017), 

zaplanowaliśmy cykliczne pokazy młodych teatrów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

W roku 2019 będzie to Przegląd teatru białoruskiego (program jest już gotowy, 

przygotowujemy go ze współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim). (szczegóły  

w załączniku 11). W kolejnych latach planujemy organizację przeglądów teatru słowackiego, 

czeskiego, węgierskiego i krajów bałkańskich. 

 

13. POLSKO-GRUZIŃSKA PLATFORMA TEATRALNA – PILOTAŻ  

Projekt zainicjowany w roku 2017, w wyniku rozmów przedstawicieli polskiego  

i gruzińskiego życia teatralnego, które odbyły się w Tbilisi przy wsparciu Instytutu Adama 

Mickiewicza. W ramach projektu wypracowywane są wzorce współpracy możliwe do 

zastosowania w odniesieniu do relacji kulturalnych (nie tylko teatralnych) z innymi krajami. 

W perspektywie polityki kulturalnej, której celem jest umocnienie znaczenia Polski jako 

regionalnego lidera i zarazem wiarygodnego partnera w relacjach z krajami Europy 

Wschodniej, Platforma stanowić może istotne narzędzie przekładania politycznych deklaracji 

na konkretne wsparcie i wspólne budowanie  dwustronnych więzi poprzez intensyfikację  

i podnoszenie jakości współpracy kulturalnej. Dobrym pretekstem dla stworzenia pilotażu są 

setne rocznice ustanowienia niepodległych organizmów państwowych.  

 

14. NIKT MNIE NIE ZNA – CZYTANIA SCENICZNE  

Kontynuacja czytań scenicznych organizowanych od wielu lat w IT przez 

interdyscyplinarne zespoły badaczy i artystów. Istotą tej pracy jest badanie poprzez praktykę 
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sceniczną, realizowane w formie laboratorium teatralnego, możliwego do stworzenia jedynie 

w szczególnych warunkach, jaki oferuje Instytut. Efektem są rozwinięte szkice przedstawień 

prezentowane publicznie, stanowiące częstokroć pierwszy etap pracy kontynuowanej przez 

twórców w teatrach, a także seminaria publiczne i wydawnictwa naukowe, często wskazujące 

nowe możliwości interpretacyjne i inscenizacyjne opracowywanych tekstów. W roku 2019 

będą czytane niekanoniczne dramaty Gabrieli Zapolskiej, w latach następnych teksty 

Cypriana Kamila Norwida, dramaty społeczne międzywojnia, etc.  

 

15. JUBILEUSZ FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO   

Z okazji 30-lecia powstania Funduszu Wyszehradzkiego w 2021 roku planujemy zjazd 

w IT przedstawicieli instytutów teatralnych V4 (Divadelný ústav w Bratysławie, Divadelní 

ústav w Pradze, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet w Budapeszcie), z którymi  

od lat intensywnie współpracujemy, oraz przygotowanie i publikację piątego tomu wspólnego 

wydawnictwa „Visegrad Drama” z tomem dramatów odnoszących się do współczesnych 

transformacji ustrojowych i zmian politycznych (wydawnictwa ukazują się od 2002 roku). 

 

16. FESTIWAL HANOCHA LEVINA  

Światowy festiwal inscenizacji sztuk najwybitniejszego współczesnego izraelskiego 

dramatopisarza, organizowany „ponad granicami” wspólnie z Teatrem Habima w Tel Avivie, 

Ambasadą Izraela w Warszawie, Teatrem Dramatycznym m. st. Warszawy i Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN.  

 

17. POLSKA FOTOGRAFIA TEATRALNA  

Każdego roku wystawy finalistów KFT wędrują po Polsce. W roku 2023 chcemy 

dodatkowo przygotować dużą retrospektywną wystawę oraz towarzyszącą jej publikację, 

prezentującą historię i dokonania polskiej fotografii teatralnej od początku jej istnienia do 

współczesności. Przedsięwzięcie realizowane będzie we współpracy z Muzeum Teatralnym, 

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Zachętą, Domem Spotkań z Historią  i Muzeum 

Narodowym w Warszawie (jedyna jak do tej pory wystawa  poświęcona polskiej fotografii 

teatralnej odbyła się w 1959 roku).  

 

18. SPACEROWNIK TEATRALNY 2.0  

W roku 2020 zostanie przygotowana nowa wersja strony internetowej i aplikacji – 

nowe filmy, zdjęcia, materiały źródłowe, a także specjalny, ogólnopolski przewodnik  

(wydawnictwo) ze wszystkimi spacerami.  
 
19. TEATR POLSKIEJ EMIGRACJI – ARCHIWUM CYFROWE 

 Uwidocznienie znajdujących się w Instytucie Teatralnym archiwów dokumentujących 

pracę teatrów w powojennej Wielkiej Brytanii, a także zespołów i samodzielnych artystów 

pracujących w USA, Australii, Szwecji i Brazylii.  

 

 

Przedstawiony program stanowi ramę merytoryczno-organizacyjną pracy Instytutu 

Teatralnego w latach 2019-2023. Sprawdzona od lat formuła działalności oparta jest przede 

wszystkim na codziennej pracy a nie spektakularnych wizjach, a duża jej część powstaje jako 

odpowiedź instytucji na pojawiające się potrzeby bieżące - inicjatywy, jubileusze, wydarzenia 

specjalne. Realizacja planów będzie możliwa przy stabilnym finansowaniu podmiotowym 

oraz pozyskiwaniu środków z innych źródeł – grantów i programów naukowych, 

współorganizacji oraz   funduszy specjalnych, a także środków unijnych.  


