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Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na prośbę o zajęcie stanowiska przez Zarząd Związku Pracodawców Unia 

Polskich Teatrów w sprawie projektu „Metodyka Teatru Studio”, przedłożonego Zespołowi 

Teatru Studio, odpowiadamy, co następuje: 

Opracowanie metodyki zarządzania projektami samo w sobie  jest ciekawe, ale dotyczy 

działania innej instytucji niż teatr repertuarowy, którym jest Teatr Studio, będący zgodnie z 

Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, „artystyczna instytucją kultury” - 

(dla przypomnienia – „artystyczną instytucję kultury” odróżnia od „instytucji kultury” głównie to,  

że zatrudnia etatowo zespół wykonawców).  Nic więc dziwnego, że powstaje pytanie, czy 

omawiana „metodyka” dotyczy teatru, czy nowej instytucji o charakterze centrum kulturalnego 

realizującego „projekty”.   

 Teatr repertuarowy nie realizuje „projektów”, ale przygotowuje kolejne premiery, które 

pozwalają na ciągłość grania repertuaru. Z tego powodu niezbędnym elementem tego teatru jest 

zatrudniony etatowo zespół wykonawców, będących w pełnej dyspozycji wobec teatru przez cały 

sezon.  Decyzje repertuarowe i wszelkie ryzyko z tym związane podejmuje dyrektor teatru, co 

stanowi jednocześnie o autonomii teatru. 

 Instytucja omawiana w „Metodyce Teatru Studio”, oparta na „trójkątach” różnych 

zależności w ocenach „projektów”,  przypisuje w gruncie rzeczy główną rolę decyzyjną 
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„sponsorowi projektu”, bo może, ale nie musi, finansować projektu, lub wręcz zamawiać 

wykonanie swojego. Jak można się domyślić, sponsorowanie projektów będzie płynęło głównie z 

publicznych pieniędzy.  Ocena ryzyka „projektu”, jak można rozumieć  raczej dotyczy możliwości 

deszczu przy imprezie plenerowej niż braku wpływów z biletów przy klapie w teatrze.  

 Z pewnością opisywana instytucja nie mieści się w formule teatru repertuarowego, nie 

wymaga dyrektora artystycznego. W trybie pracy opartej o projekty, nie ma wielkiego sensu ani 

artystycznego, ani ekonomicznego, by zatrudniać w niej etatowy zespół wykonawców, tym 

bardziej, że jak wynika z opracowania, mogą to być wykonawcy z różnych dziedzin sztuki.  

 Wynika więc z tego, że opracowanie, jest przypisane bliżej nie znanej i nieokreślonej 

instytucji, niekoniecznie instytucji kultury, ale z pewnością nie artystycznej instytucji kultury.  

 Nie trzeba dodawać,  że nadesłany materiał budzi najwyższy niepokój, bowiem świadczy 

on o przygotowywaniu daleko idącej reformy z całkowitym pominięciem, środowiska teatralnego 

i jego przedstawicielskich organizacji.  

 

    Z poważaniem 

 

 

Maciej Englert 

                                                               

Prezes Zarządu 

     Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów 

 

 

 

Do wiadomości : Pani Dyrektor Dorota Buchwald; Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego 

  

 

 


