
Regulamin 

Międzynarodowego Biennale XIII Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr” 

realizowanego w Łodzi, w dniach 10 – 13 czerwca 2018 roku 
 

 

1. Międzynarodowe Biennale XIII Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr" jest to festiwal 

poświęcony prezentacji, wykorzystaniu i upowszechnianiu nowoczesnych polskich                    

i światowych technik stosowanych w teatroterapii dla osiągnięcia celów edukacyjnych, 

artystycznych i terapeutycznych. Organizatorem festiwalu jest Poleski Ośrodek Sztuki                     

w Łodzi. 

 

2. Międzynarodowe spotkania Teatralne, od pierwszej edycji w 1995 roku,                          

poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, aktorstwu niepełnosprawnych,  

upowszechnianiu idei terapii, edukacji i integracji przez teatr, dyskusji na temat 

wspólnotowości w teatrze oraz potrzeb i możliwości udziału w kulturze osób zagrożonych 

marginalizacją. Zajmuje nas także szeroko pojęta socjoterapia przez teatr, w środowisku osób 

uzależnionych i osadzonych w zakładach karnych. 

 

3. Festiwal nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych jest miejsce                 

dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci                         

jak i dorosłych a także grup integracyjnych. 

 

4. Prezentacji przedstawień teatralnych towarzyszą pokazy metod pracy terapeutycznej                           

z wykorzystaniem technik teatralnych, różnorodnych praktyk arteterapeutycznych i technik 

dramy, wystawy prac plastycznych, projekcje filmowe oraz mająca charakter szkoleniowy 

Konferencja Praktyczna (wykłady i warsztaty). 

 

5. Wyboru prezentacji teatralnych do przeglądu dokonuje Rada Programowa w składzie:  

 

Przewodnicząca – Agnieszka Piasecka – wieloletnia koordynatorka i Dyrektor Artystyczna 

Międzynarodowego Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”. Absolwentka 

Kulturoznawstwa w zakresie Teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowego 

Studium Arteterapii, zorganizowanego w Łodzi przez Instytut Ericksonowski, we współpracy 

z Polskim z Polskim komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania                      

przez Sztukę INSEA. Wieloletni prezes Stowarzyszenia „Terapia i Teatr” w Łodzi, krytyk 

teatralny, autorka wielu tekstów na temat teatru osób niepełnosprawnych, współredaktor 

książki „Terapia i Teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych”. 

 

Marcin Brzozowski -  założyciel Teatru Szwalnia w Łodzi, reżyser, aktor, wykładowca                  

na wydziale aktorskim PWSFTviT. 

 

Anna Ciszowska – pedagog teatralna, reżyserka ze specjalizacją teatru dzieci i młodzieży, 

animatorka, teatrolożka,  wicedyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki, koordynatorka akcji 

„Dotknij Teatru”- łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. 

 

Hanna Jastrzębska-Gzella – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, tyflopedagog, 

edukator dramy, nauczycielka i muzykoterautka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi. Jest współzałożycielką terenowego 

koła Polskiego Ośrodka Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Assitej". 

Współorganizatorka, odbywającego się w ramach festiwalu Przeglądu Aktywności 



Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – prezentacji twórczości teatralnej grup z terenu Łodzi 

i województwa łódzkiego. 

  

Marta Czajczyńska – polonistka, oligofrenopedagog, katechetka, mediator.                     

Zajmuje się resocjalizacją i socjoterapią. Pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, 

na terenie szkoły organizuje Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży „Aniołkowo”, 

prowadzi Teatr Szkolny ZOO i Teatr Rodzica. Współorganizuje i przygotowuje uczniów      

do kolejnych edycji „Prezentacji” – Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół                         

i Placówek Kształcenia Specjalnego.  

 

Konsultant - Irena Jajte-Lewkowicz - teatrolog, pracownik naukowy Katedry Dramatu                   

i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teorią dramatu, analizą i interpretacją dramatu, 

historią i poetyką współczesnego dramatu europejskiego, groteską w sztuce, teatrem lalek, 

teatrem kulturowo marginalizowanym, terapią i teatrem oraz edukacją teatralną. Wieloletnia 

współorganizatorka z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego Międzynarodowego Biennale 

Spotkań Teatralnych "Terapia i Teatr".                                                                                        

 

 

6. Zadaniem Rady Programowej jest stworzenie takiego programu Spotkań Teatralnych 2018, 

który najpełniej przyczyni się do realizacji celów artystycznych, edukacyjnych                                   

i szkoleniowych, jakie przyświecają festiwalowi od pierwszej edycji. 

 

7. Przewodnicząca Rady Programowej, w porozumieniu z Dyrektorem Poleskiego Ośrodka 

Sztuki, działając we współpracy z pozostałymi jej członkami, zaprasza do udziału w festiwalu 

gości specjalnych krajowych i zagranicznych (nurt profesjonalny przeglądu teatralnego, 

Konferencja Praktyczna). 

 

8. Warunki, na jakich występują uczestnicy festiwalu określają odrębne umowy zawarte 

pomiędzy uczestnikami Festiwalu a Dyrektorem Poleskiego Ośrodka Sztuki. 

 

9. Przewodnicząca Rady Programowej w porozumieniu z Dyrektorem Poleskiego Ośrodka 

Sztuki zaprasza do współpracy partnerów merytorycznych, partnerów medialnych i gości 

honorowych. 

 

10. Koordynatorem Międzynarodowego Biennale XIII Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr” jest 

Izabela Piętowska. 

 

11. Obserwatorzy oraz amatorskie grupy teatralne nadsyłają wypełnione formularze zgłoszeniowe 

(grupy teatralne wraz z zarejestrowanymi na płytach DVD spektaklami) na adres: 

 

Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź  

(z dopiskiem TERAPIA i TEATR) 

Formularze można dostarczyć drogą elektroniczną                                               

na adres:i.pietowska@pos.lodz.pl 

Formularze można pobrać ze strony internetowej Poleskiego Ośrodka 

Sztuki: www.pos.lodz.pl 

Termin zgłoszeń zespołów teatralnych upływa 1 lutego 2018 

Termin zgłoszeń dla obserwatorów upływa 3 kwietnia 2018 

mailto:i.pietowska@pos.lodz.pl
http://www.pos.lodz.pl/


Rada Programowa podejmie decyzję o zakwalifikowaniu zespołów do 

przeglądu teatralnego – 1 marca 2018 

Akredytacja wynosi: 

400 złotych/osoba – dla obserwatorów 

200 złotych/osoba – dla zespołów artystycznych 

Termin wpłat dla obserwatorów i zakwalifikowanych zespołów 

upływa 4 maja 2018 

Akredytacja obejmuje 3 noclegi (10/11, 11/12, 12/13 czerwca 2018), wyżywienie, 

pierwszeństwo w wejściu na spektakle z ograniczoną liczbą widzów, uczestnictwo 

w konferencji, wernisażach, pokazach filmów, udział w dwóch warsztatach 

(dotyczy obserwatorów i instruktorów grup teatralnych) oraz materiały 

konferencyjne. 

 

 


