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 Zespół artystyczny Teatru Studio został zbudowany przez Agnieszkę Glińską i pod Jej 

dyrekcją z sukcesem kształtował Studio przez ostatnie trzy lata.   

 Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za naszą pracą w tym miejscu jest 

właśnie Jej osoba. Większość z nas wyłącznie dla Glińskiej zrezygnowała z pracy w innych teatrach 

czy udziału w innych artystycznych przedsięwzięciach. Nasza droga artystyczna, nasze myślenie      

o teatrze i kulturze, jest wspólne z Jej myśleniem i zgodne z Jej rozumieniem postawy twórczej.  

1. Jako zespół Agnieszki Glińskiej nie możemy zgodzić się na pracę w teatrze,                                

w którym podejmowane są działania bez Jej wiedzy i zgody; działania, za które jako Dyrektor 

Artystyczny nie może wziąć odpowiedzialności, ani firmować swoim nazwiskiem.  

Do działań tych należą: 

a) zmiana repertuaru poprzez jednoosobową decyzję Dyrektora Naczelnego o odwołaniu 

zaplanowanej przez Dyrektora Artystycznego premiery, 

b) wprowadzanie imprez i wydarzeń mających wpływ na wizerunek teatru bez konsultacji           

z Dyrektorem Artystycznym, 

c) próba wdrożenia Metodyki zarządzania projektami, przedstawionej pracownikom jako wynik 

ich pracy na warsztatach ze specjalistami z SGH, a w rzeczywistości nie uwzględniającej 
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najistotniejszych (składanych w trakcie trwania warsztatów) uwag dotyczących funkcjonowania 

teatru ze stałym zespołem artystycznym. Jest to w naszej opinii gwałt na publicznej instytucji 

kultury, a wdrożenie tej metodyki doprowadzi, w naszym przekonaniu, do skomercjalizowania 

Teatru Studio. 

2. Nie możemy zgodzić się na pracę w instytucji, w której nie istnieje zapis o podziale kompetencji 

pomiędzy Dyrektorem Naczelnym a Artystycznym, a wszelkie próby doprowadzenia do jasnego 

podziału tychże kompetencji były ignorowane lub odsuwane w czasie przez Dyrektora Naczelnego. 

3. Nie możemy zgodzić się na sytuację, w której zespół artystyczny jest traktowany przedmiotowo, 

a jego rola w tworzeniu teatru deprecjonowana i podważana. Nie możemy również zgodzić się      

na sposób traktowania pracy twórczej zespołu artystycznego, w naszej opinii pozbawiony 

zrozumienia dla szczególnego charakteru tej pracy. 

4. Widzimy i rozumiemy potrzebę reformy publicznych instytucji kultury, nie ma jednak                 

w nas zgody na niejawne, niekonsultowane ze środowiskiem artystycznym działania, które w naszej 

opinii prowadzą do całkowitej zmiany oblicza Teatru Studio. 

 

 Swoją dotychczasową drogą zawodową Agnieszka Glińska dała wyraz głębokiemu 

przekonaniu, że teatr jest miejscem pracy zespołowej, że to artyści - aktorzy, reżyserzy, 

scenografowie i inni twórcy tworzą teatr i stanowią o jego wartości i sile. Według Glińskiej teatr 

publiczny ma misję nie do podważenia we współczesnym świecie, w którym zanika przestrzeń      

do rozmów na tematy istotne, rozmów nieskażonych stronniczą ideologią, wolnych od „słupków 

oglądalności” i finansowych wyników. Właśnie tak rozumianą misję chcemy w Teatrze Studio, 

wspólnie z Agnieszką Glińską, w przyszłości realizować.  
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