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 W imieniu zespołu artystycznego Teatru Studio w Warszawie zwracamy się                     

do Pani Prezydent z prośbą o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i wyrażenie opinii           

w sprawie sytuacji w Teatrze Studio, prowadzonym przez m. st. Warszawa. 

 

W 2012 roku zaproszona do Teatru Studio przez dyrektora Romana Osadnika Agnieszka Glińska, 

zebrała spośród aktorów warszawskich swój zespół. Dla nas, zaproszonych do tego zespołu, była 

to chwila niezwykle ważna w życiu. Możliwość tworzenia teatru pod kierunkiem tak wybitnej 

artystki jaką jest Agnieszka Glińska, w tak niezwykłym miejscu jakim jest Teatr Studio ze swoją 

historią, wraz z ludźmi pełnymi pasji, wiary i zaangażowania w odradzające się miejsce, była      

dla każdego z nas perspektywą nie do przecenienia. Siła, z jaką wszyscy pracujący w teatrze,        

w jego poszczególnych działach zaangażowali się w to miejsce i jego twórczą ideę, spowodowała 

że w ciągu trzech lat Teatr Studio stał się na nowo jednym z najważniejszym miejsc na mapie 

teatralnej Warszawy. Frekwencja na widowniach wszystkich scen i zainteresowanie wielu grup 

społecznych naszym teatrem wzrastało z każdym miesiącem i każdą kolejną premierą. 

Pracowaliśmy naprawdę ciężko, ale i z radością tworzenia, gdyż ta dla artystów jest najważniejsza, 

z przekonaniem, że należycie wypełniamy zadanie teatru publicznego, przyczyniając się              

do rozwoju kultury wyższej w naszym społeczeństwie. Tworzenie się zespołu, teatru, jego spójnej 

myśli artystycznej, wyraźnej idei to proces niezwykle delikatny i wymagający odpowiedniej 

atmosfery. 

 Od jakiegoś czasu zderzamy się w teatrze z działaniami dyrektora naczelnego,           

które podejmowane są bez uzgodnienia z dyrektorem artystycznym - Agnieszką Glińską i w naszej 

opinii sprzecznymi z jej i naszą wizją Studia, jako teatru publicznego. Do działań tych zalicza się 

między innymi propozycja wprowadzenia Metodyki zarządzania projektami, czy odwołanie 

premiery spektaklu Cwaniary. Podejrzewamy, że są to działania zmierzające do przeobrażenia 

teatru publicznego, jakim jest Studio, w komercyjne przedsiębiorstwo produkcyjne,                      

w którym wartość artystyczna i misja Teatru zejdzie na dalszy plan. 
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 O sytuacji i działaniach Dyrektora Naczelnego Teatru Studio poinformowaliśmy   

Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz pozostałe osoby         

i instytucje, które na naszą prośbę wyraziły już swoją opinię, a wymienione są w załącznikach. 

 

 

 

 

                                                                                       Z poważaniem 

                                                                                   Komisja Zakładowa  

                                                                    Związku Zawodowego Aktorów Polskich 

                                                                               Teatru Studio w Warszawie 

 

                   Przewodniczący               Wiceprzewodniczący                 Przewodniczący   

                                                                                                             Komisji Rewizyjnej       

             Wojciech Żołądkowicz              Modest Ruciński                      Łukasz Simlat 
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