
POLESKI OŚRODEK SZTUKI

„NOWA EDUKACJA TEATRALNA W WARUNKACH DOMINACJI
E.KULTURY”

BEZPŁATNE SZKOLENIA  DLA KADR KULTURY

Zjawisko dominacji kultury cyfrowej kreuje nowy typ dzieciństwa, co przed kulturą a zwłaszcza
teatrem  stawia  wyzwanie  szukania  nowych  sposobów  nawiązywania  kontaktów  z  młodymi
widzami.  Teatr  jako  sztuka  najsilniej  nastawiona  na  bezpośredni  kontakt,  wydaje  się,  że  ma
obowiązek wyrywać dzieci z sieci, problemem jest to, że nie wypracował odpowiednich do tego
narzędzi. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie Program DT oferuje  bogaty bloku szkoleń dla
pedagogów teatru, reżyserów i nauczycieli w zakresie: technik teatralnych, performance i kultury
cyfrowej.  Praca  z  reżyserami  i  artystami  różnych  specjalności,  ma  dać  łódzkim  animatorom
narzędzia do prowadzenia nowoczesnej edukacji teatralnej nastawionej m.in na przeciwdziałanie
uzależnienionych młodzieży i dzieci od cyberprzestrzeni oraz aktywizacji do udziału w kulturze
i tworzeniu.

Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Pełna informacja: Poleski Ośrodek Sztuki

Koordynacja DT: Anna Ciszowska, a.ciszowska@pos.lodz.pl, tel: 516 389 967

www.dotknijteatru.pl
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WARSZTAT TECHNIK PRACY TWÓRCZEJ: „Wertykalne poziomy narracji. Czyli jak
ugryźć tort?”

Prowadzenie:  Iga Załęczna

Data: Piątek 01.06. 2018
Godzina: 9:00- 21:00
Czas trwania: 10h
Miejsce: POS Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Autorskie warsztaty twórcze dla osób pracujących w przestrzeni edukacji artystycznej (animatorzy, 
trenerzy, artyści) i pedagogicznej (wychowawcy, opiekunowie grup dzieci i dorosłych).

Celem spotkania jest przedstawienie konkretnych narzędzi technik pracy twórczej pozwalających
na samodzielną pracę  w zakresie tworzenia oraz realizowania zajęć artystycznych, edukacyjnych,
animacyjnych.

Podczas  warsztatów,  składających  się  z  dwóch  5-godzinnych  bloków,  zajmować  się  będziemy
badaniem przestrzeni możliwości poszerzania koncepcji choreografii, teatru a  także transpozycji
tekstu, wewnętrznej opowieści,  gestu, obrazu, które wypływają z jednej narracji do drugiej tworząc
nowe znaczenia.

Będzie to rodzaj praktyki performatywnej/choreograficznej/teatralnej, która  wymaga, ale również
tworzy język autorski, autonomiczny, wydobyty i osadzony w spontanicznym procesie twórczym.
Język,  który  za  pomocą  technik  teatralnych,  technik  ruchu,  refleksji  i  myśli  jest  zdolny  do
przetworzenia oraz tworzenia nowej rzeczywistości scenicznej. To rodzaj pracy badający relację
między opowieścią, choreografią, językiem, procesem komunikacyjnym i uczestnictwem, czyniąc
z tych elementów główne, równoprawne źródła ekspresji twórczej.
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Iga Załęczna-  animatorka kultury, choreograf, aktorka. Członkini i założycielka Teatru Chorea,
w którym realizuje autorskie projekty teatralne (m.in.: Koguty, Borsuki i inne Kozły, Córka swojej
matki, Isla  Cisneros –  zrealizowany  w  ramach  zamówień  kompozytorsko–choreograficznych
Instytutu Muzyki i Tańca) oraz edukacyjno-artystyczne. Współpracuje z Pawłem Passinim, tworząc
zespół prowadzonego przez niego niezależnego teatru: Nettheatre. Teatr w sieci powiązań. Zagrała
w  jego  wielu  spektaklach  m.in.: Tehillim/Psalmy, Wszystkie  rodzaje  śmierci, Turandot, Kukła.
Księga blasku, Widma. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących w przestrzeni edukacji
artystycznej.  W  2015  r.  ukończyła  kurs  Teatru  Forum  rozpoczynając  w  tym  samym  roku
samodzielną pracę metodami  teatru zaangażowanego.  Od 2012 r.  prowadzi  regularne zajęcia  w
zakresie reżyserii, plastyki ciała i technik wyrazu scenicznego w Policealnej Szkole Animatorów
Kultury we Wrocławiu.  W 2016 roku zrealizowała  program stypendialny w ramach   Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) -  Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół  zawodowych oraz  mobilność kadry kształcenia zawodowego.  Zrealizowany
przez  nią  projekt  zwyciężył  w konkursie  na  najlepszy projekt  edukacyjny,  organizowany przez
Fundację  Rozwoju  Sustemu  Edukcji:  EDUinspiracje  2017.  Stypendystka  Ministra  Kultury
i  Dziedzictwa  Narodowego  w latach  2010,  2011,  2017.  W ramach  przyznanego  w 2017  roku
stypendium artystycznego zrealizowała projekt: Teatr Forum – roczny cykl warsztatów i spektakli.
Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji trenerskich w zakresie dramy w Szkole Trenerów
Dramy, prowadzonej przez Fundację Drama Way w Warszawie.

WARSZTAT TECHNIK PERFORMATYWNYCH: „Homo Absurdus jako najwyższa forma
inteligencji?”

Prowadzenie: Arti Grabowski

Data: Sobota 02.06. 2018
Godzina: 9:00- 21:00



Czas trwania: 10h
Miejsce: POS Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

OBS ORDINE (stojący poza porządkiem) jest definicją tego, co rozumiemy przez przyswajalne
pojęcia: groteski, gagu, kabaretu, makabreski, farsy, facecji, krotochwili, burleski, parodii. Absurd
z  założenia  jest  efemeryczny,  pozbawiony  celu  i  jasnych  znaczeń.  Jest  przez  to  najbardziej
wymagający, twórczy, nikomu niepotrzebny– czyżby była to najczystsza forma sztuki? Z pustki
i  bez obciążeń ramami definicji,  stymuluje kreatywność,  a  przez swą wieloznaczność klajstruje
oczywistość.  Nie  zadowala  go  pusty  śmiech,  gromkie  brawa  czy  „pomlask”  widowni.  Zawsze
poszukujący, żywy, wytrącający z ręki wszelakie argumenty krytyki, poza warsztatowy. No właśnie:
czy  można  wypracować  warsztat  absurdu,  „absurdalisty”?  Od  lat  mnie  to  frapuje;  szukam go
w zakamarkach tradycyjnych pojęć sztuki, na granicach głupoty i mądrości, rozciągam dystans do
siebie i widza stawiając nas równolegle w osłupienie. Wykorzystuję do tego ulicę, ale i jej kanały,
deski  teatru  przerabiam  od  lat  na  wykałaczki,  trwaniem  w  czasie  uszlachetniam  naskórek
artystycznego grubiaństwa.

Uczestnicy warsztatów pracować  będą  nad  wyostrzeniem zmysłu  obserwacji,  analizą  koncepcji
akcji, adekwatnym użyciem środków wyrazu i rekwizytów.
Praca podzielona jest na bloki tematyczne:
-choreografia w przestrzeni miejskiej, kompozycja ruchu w kontekście do architektury: "Sąsiedztwo
- granice bliskości”
- czas: „zamrożenie się” – „zatracenie się” w akcji: 10 sekund, minuta, godzina, 6 godzin.
- opary absurdu: co szokuje a co jeszcze nie na ulicy.
Warsztaty będą wprowadzeniem do posługiwania się nowoczesnym językiem sztuki lokującym się
na pograniczu performance, sztuki akcji, flashmob, video i może teatru.

dr hab. Artur Grabowski (1977)- artysta interdyscyplinarny; malarz, rzeźbiarz, aktor, performer,
reżyser teatralny. Od 1997 roku zrealizował ponad 200 akcji, spektakli, performance wystawianych
na festiwalach sztuki  performance,  festiwalach  teatralnych,  przeglądach sztuki  wideo na  całym
świecie. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od
2010 roku prowadzi Pracownię Sztuki Performance na Wydziale Intermediów w ASP w Krakowie.
W latach 2003-2009 związany był z poznańskim teatrem alternatywnym „Porywacze Ciał. Członek
krakowskiego  Stowarzyszenia  Fort  Sztuki,  Rady  Programowej  Państwowej  Galerii  Sztuki
w Sopocie. Kurator i współorganizator Międzynarodowych Festiwali Sztuki Performance i Akcji
w Polsce. Od 8 lat organizuje Dwubiegunowe Spotkania Performerów w Sopocie. Pod powyższym
garniturem:  Boski  Arti  -  nieskrępowana  ograniczeniami,  dualistyczno-periodyczna  osobowość
twórcza.  Nomadyczne,  niesubordynowane  zwierzę  performatywne  uodpornione  szczepionką
absurdu, dystansu i entuzjazmu. Społecznik, pasjonat biegów górskich oraz wszelakich aktywności
psychofizycznych. Lubieżnik kulturalny, furiat nafaszerowany spontanicznym romantyzmem oraz
ascetycznym  estetyzmem.  Miłośnik  minimalizmu,  artystycznych  przewyższeń,  kulinarnych
przeciążeń, nietuzinkowych fetyszy, herbaty matchy, oplątw, okrzemków, a nade wszystko Nosaczy
Sundajskich.
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WARSZTAT IMPROWIZACJI: „Improwizacja- osobowość- samorealizacja”

Prowadzenie: Wacław Mikłaszewski

Data: Niedziela 03.06. 2018
Godzina: 10:00- 21:00
Czas trwania: 9h
Miejsce: POS Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Autorski  program warsztatowy (inspirowany  pracami  m.in.:  M.  Czechowa,  K.  Johnstone’a,  V.
Spolin,  S.Booka,  z  elementami  teatru  Bogusława  Schaeffera  i  współczesnych  kierunków sztuk
performance’u) zakłada bloki tematyczne związane z charakterem pracy aktora, ze szczególnym
uwzględnieniem technik improwizacji w kontekście samorealizacji zawodowej.

Głównym  założeniem  warsztatów  jest  zapoznanie  z  metodą  improwizacji  jako  formą  techniki
teatralnej  otwierającej  i  rozwijającej  osobowość.  Poprzez intensywny trenig  uczestnicy nabędą
praktycznych  umiejętności  improwizacyjnych-  głównie  w  zakresie  rozwijania  wyobraźni
i  operowania  słowem,  dźwiękiem i  gestem,  kostiumem i  rekwizytem,  oraz  tworzenie  spójnych
historii,  kształtowanie  wypowiedzi,  szybkość,  czujność  i  elastyczność  reakcji  na  zmianę
okoliczności, gospodarowanie energią.

Działania warsztatowe obejmą m.in.:
- wprowadzenie do tematyki i specyfiki pracy metodą improwizacji,
- zagadnienia z zakresu świadomego kształtowania wizerunku,
- „przestrzeń dźwiękowa i fizyczna”: odkrywanie potencjału dźwiękowego i ruchowego ludzkiego
ciała,
- „bank wewnętrznej wiedzy improwizacyjnej - dzienniczek zdarzeń”: czym jest, jak go tworzyć i
utrzymywać, oraz jak efektywnie obserwować rzeczywistość,
-  „gimnastyka wyobraźni” – poznanie rodzajów i możliwości zastosowania improwizacji
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- praktyczna analiza i ćwiczenia działań improwizacyjnych obejmująca zarówno solowe działania
aktorskie, jak i działania z partnerem.

Zajęcia będą rozwijały zarówno więdzę dotyczącą zastosowania techniki jak i będą odpowiedzią na
bieżące potrzeby uczestników.

Wacław Mikłaszewski- absolwent PWSFTviT w Łodzi. Aktor, reżyser, producent. Od 2008  roku
wykładowca  i  doktorant  na  Wydziale  Aktorskim  w  PWSFTviT  oraz  wykładowca  gościnny
w  ARTS2,  École  supérieure  des  Arts  w  Mons,  w  Belgii.  Członek  komitetu  organizacyjnego
Festiwalu Szkół Teatralnych i Rady Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Szkoły Filmowej
w  Łodzi.   Związany  z  Teatrem  Szwalnia.  Założyciel  fundacji  Isyrius  zajmującej  się
interdyscyplinarnymi  projektam  kulturalnymi  oraz  nowymi  technologiami.  Członek  zespołu
badawczego opracowującego system stereskopowej  rejestracji  obrazu filmowego 3D. Zdobywał
doświadczenie  za  granicą  w  Wielkiej  Brytanii  oraz  w  USA.  W ramach  działań  uczelnianych
prowadzi  zajęcia  improwizacji  aktorskiej  oraz  szereg  inicjatyw  studenckich.   Doświadczenie
(również  reżyserskie)  zbierał  w  pracy  przy  wielu  produkcjach  filmowych,  telewizyjnych
i teatralnych biorąc udział w około pięćdziesięciu  projektach. Zrealizował 24 godzinny (non - stop
od 6:00 rano do 6:00 rano następnego dnia) pół improwizowany, solowy spektakl składający się
z dwudziestu czterech życiorysów mieszkańców jednego bloku.  Projekt był również pokazywany
na  festiwalu  Fringe  w  Edynburgu.  Laureat  Grand  Prix  28  Przeglądu  Piosenki  Aktorskiej  we
Wrocławiu.  Działa niezależnie. Eksperymentuje z różnymi dziedzinami sztuki: pisze i rysuje.

PRELEKCJA: „Teatr żłobkowy”
Prowadzenie: K. Wielechowska/ Uniwersytet Łódzki

Data: Wtorek 05.06. 2018
Godzina: 10:00
Czas trwania: 1h
Miejsce: Siedziba Zespołu Harnam, ul. Piotrkowska 282a, Łódź
Zapisy: wstęp wolny



WARSZTAT: „Kultura cyfrowa”:  „Otwarta kultura - ćwiczenia z dobra wspólnego”
Prowadzenie: Aleksandra Janus

Data: Środa 06.06. 2018
Godzina: 12:00-17:00
Czas trwania: 5h
Miejsce: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, Łódź.
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Otwarta kultura to wszystko, co stanowi zasób wspólnego dziedzictwa: wiedza, zasoby, informacje
i  dane,  do których -  za  sprawą technologii  -  wszyscy mamy dostęp,  a  także równe prawo.  To
cyfrowe zasoby dziedzictwa, które możemy swobodnie przetwarzać i wykorzystywać we własnej
pracy. W jaki sposób korzystać z tak zdefiniowanego dobra wspólnego? Co można, a czego nie
można zrobić z otwartymi zasobami kultury? Gdzie szukać tych, które najlepiej odpowiadają na
konkretne potrzeby? Jak je legalnie przetwarzać i budować na ich bazie własne projekty, dzieła czy
usługi? Jak budować cyfrowe projekty na styku kultury i  technologii? O tym wszystkim mowa
będzie na warsztacie, który będzie jednocześnie formą ćwiczenia z odkrywania i wykorzystywania
tak pojętego dobra wspólnego. 

Aleksandra  Janus -  antropolożka,  badaczka,  kierowniczka  Pracowni  Otwierania  Kultury
w  Centrum  Cyfrowym,  kuratorka  i  współautorka  projektu  Laboratorium  Muzeum,
współzałożycielka  grupy  badawczej  Kierunek  Zwiedzania,  absolwentka  studiów  doktoranckich
w Instytucie  Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej  UJ.  Prowadzi  badania  publiczności  instytucji
kultury, specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru otwartej kultury i cyfrowej humanistyki oraz w
badaniu  doświadczenia  zwiedzających  w  muzeach,  współpracuje  z  instytucjami  poszukującymi
efektywnych sposobów angażowania publiczności.
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WARSZTAT TECHNIK TEATRALNYCH: „Najmniejszy teatr świata”

Prowadzenie: Przemysław Jaszczak

Data: Środa 06.06. 2018 (cz.1), czwartek 07.06.2018 (cz.2)
Godzina: 10:00- 15:00
Czas trwania: 10h
Miejsce: POS Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Jak tworzyć teatr i ożywiać obiekty dookoła nas?
Jak wykorzystać teatr lalek w pracy z dziećmi i młodzieży?
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o teatrze, spektaklach i sztuce?

Warsztat pracy teatralnej dla szkolenia umiejętności pracy z małymi formami scenicznymi, teatrem
stolikowym,  monodramem,  teatrem  plastycznym,  w  tym  teatru  przedmiotu.  Przeznaczony  dla
nauczycieli reżyserów, w odpowiedzi na ich poszukiwania narzędzi do skutecznego i efektywnego
nauczania teatru w warunkach szkolnych, pozbawionych rozbudowanej infrastruktury scenicznej.
Warsztat  ma  na  celu  rozwinąć  wysoką  kreatywność  i  oryginalność,  która  jest  warunkiem
niezbędnym do uprawiania minimalistycznych środków wyrazu scenicznego.

Przemysław Jaszczak (1990)- reżyser teatralny, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. L. Solskiego w Krakowie/ Filii we Wrocławiu. Debiutował „Brzydkim Kaczątkiem” w Teatrze
Lalki i Aktora w Wałbrzychu w 2013 roku. Wyreżyserował spektakle w wielu polskich teatrach
m.in. w Teatrze Polonia w Warszawie, Teatrze Żydowskim w Warszawie, Teatrze Pinokio w Łodzi,
Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, Teatrze im. Andersena w Lublinie, we Wrocławskim Teatrze
Lalek, Teatrze Animacji w Poznaniu,  a także w Filharmonii Gorzowskiej. Ma na swoim koncie
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przede  wszystkim  realizacje  familijne  oraz  młodzieżowe.  Swoje  spektakle  najczęściej  opiera
o klasyczne baśnie albo współczesną dramaturgię podejmującą trudne tematy.
Założyciel  kolektywu  niezależnych  twórców Teatr  Glósoli.  Współpracuje  z  norweskim teatrem
Open  Window  Theatre  (Bergen,  Norwegia).  Był  asystentem  Piotra  Cieplaka  oraz  Konrada
Dworakowskiego.  Dodatkowo realizuje  swoje pomysły i  wizje  w teatrach  offowych poruszając
tematykę praw człowieka i przełamując tematy tabu.

WARSZTAT  TECHNIK  TEATRALNYCH:  „Czytanie  w  działaniu.  Warsztat  czytania
performatywnego”

Prowadzenie: Karolina Maciejaszek

Data: Czwartek 07.06.2018 (cz.1), godz. 18:00-21:00, 
Piątek 08.06.2018 (cz.2), godz. 11:00-14:00
Czas trwania: 6h
Miejsce: POS Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Czytanie performatywne stało się  w ostatnim czasie bardzo popularną formą teatralną.  Podczas
warsztatów  zastanowimy  się,  czym  jest  ten  sposób  prezentacji  dramatu  i  czemu  służy.
Podstawowym celem warsztatów będzie  zdobycie  narzędzi,  by samodzielnie  posługiwać  się  tą
formą w pracy twórczej lub pedagogicznej.

Pracując  wspólnie  na  fragmentach  tekstów  dramatycznych,  będziemy  odkrywać  strategie
reżyserskie i sposoby komponowania niekonwencjonalnego dzieła teatralnego jakim jest sceniczne
czytanie oraz zastanawiać się jak tworzyć ciekawą strukturę przedstawienia z zasady otwartego
i „niegotowego”, pozostającego w fazie „work in progress”.
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Warsztat  kierujemy  przede  wszystkim  do  osób  zajmujących  się  animacją  kulturalną  i  pracą
pedagogiczną,  ale  mile  widziani  będą  wszyscy  zainteresowani  twórczą  interpretacją  tekstu
i poszerzaniem kompetencji w obszarze działań teatralnych i performatywnych.

Karolina  Maciejaszek-  reżyserka  teatralna.  Absolwentka  teatrologii  na  Uniwersytecie
Jagiellońskim  w  Krakowie  i  reżyserii  dramatu  na  Akademii  Teatralnej  im.  Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie. Jej ważniejsze realizacje teatralne: „Woyzeck” G. Buchnera w Teatrze
Jaracza  w  Olsztynie,  „Mroczna  gra  albo  zabawy dla  chłopców”  Carlosa  Murillo  w  Lubuskim
Teatrze  w  Zielonej  Górze,  „Disco  pigs”  Endy  Walsha  w  Teatrze  Rawa  w  Katowicach  oraz
przedstawienia dla  dzieci:  „Piotruś  Pan w Teatrze Lalki  i  Aktora w Wałbrzychu,  „Ronja,  córka
zbójnika” i  „Koralina” w Teatrze Pinokio w Łodzi (za łódzkie spektakle dwukrotnie nagrodzona
Złotą Maską, w latach 2014 i 2016). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Prezydent  Miasta  Łodzi.  Autorka dramatu  „Wyspa Chudych” o obozie dla  dzieci  na ulicy
Przemysłowej. Efektem jej zainteresowania tożsamością i historią miasta Łodzi były także projekty
miejskie  takie  jak  plenerowe  „Wołanie  miasta”  (Teatru  Pinokio  w  Łodzi)  czy  „Dzieci  obcych
Bogów” zrealizowane w synagodze Reicherów w ramach tegorocznego programu Dotknij Teatru.
Współzałożycielka i członkini kolektywu akcjonistycznego Czarne Szmaty (#czsz).  

WARSZTAT „Masz w sobie kawałek mojego serca”

Prowadzenie: Ewa Łukasiewicz, Patrycja Terciak, Katarzyna Skręt

Muzyka: Piotr Matula

Data: Sobota 09.06.2018

Godzina: 10:00-13:00
Czas trwania: 3h
Miejsce: POS Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
Zapisy: a.rutkowska@pos.lodz.pl

Warsztat  z  elementami  spektaklu  uczestniczącego.  Doskonała  okazja  do  pozyskania  nowych
narzędzi kreowania doświadczeń interpersonalnych w przestrzeni szkoły.
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 Podejmuje temat relacji pomiędzy dzieckiem a matką, dzieckiem a dorosłym – relacji kształtującej,
dwustronnej i wzajemnie zależnej. To działanie interdyscyplinarne zbudowane na bazie warsztatu
sensoplastycznego  – doświadczeń  wielozmysłowych  oraz  metody  relaksacyjnej  „otona  maki”
polegającej  na  specyficznym zawijaniu  ciała  w  oddychający  materiał.  Inspirację  do  stworzenia
narracji  stanowi  tekst  Justyny Bargielskiej  z  ilustracjami  Iwony Chmielewskiej  – picture  book
„Obie”. To słowno-wizualna podróż przez macierzyństwo i dzieciństwo w różnych jego aspektach.
Wprowadzenie różnorodnych mediów: słowa, obrazu, dźwięku, zapachu, smaku, konsystencji (w
dotyku) pozwoli na różnorodność w doświadczaniu świata zewnętrznego i swobodny, bogaty wybór
do konstruowania  własnej  opowieści,  drogi  w formie  autorskiej  pracy plastyczno-instalacyjnej.
Warsztat  nastawiony jest  na  działanie  „tu  i  teraz”,  na  reagowanie  na  bodźce,  skupienie  się  na
procesie, który zachodzi w uczestniku i pomiędzy uczestnikami.

Ewa  Łukasiewicz-absolwentka  PWSFTviT  na  Wydziale  Aktorskim.  Współzałożycielka  oraz
współtwórca Teatru Szwalnia w Łodzi. Autorka projektów na rzecz kultury oraz licznych koncepcji
warsztatowych  „Szwalnia Kultury”,  „Letnia Akademia Artystyczna”. Aktorsko działa w obszarze
teatru  klasycznego,  działań  muzycznych  oraz  akcji  w  przestrzeniach  poza-  teatralnych.  Od  lat
realizuje projekty w ramach Dotknij Teatru, np: „Rysunek z pamięci”,  „Pobyt tolerowany”, „Dom
duszy”. Jest certyfikowanym sensoplastykiem (trener 1 stopnia sensoplastyki – Sensoplastyka®).

Katarzyna  Skręt-absolwentka  Uniwersytetu  Łódzkiego  na  kierunkach  kulturoznawstwo
(teatrologia)  oraz  promocja  sztuki.  Od  2012  roku  członek  zespołu  Teatru  Szwalnia  w  Łodzi,
specjalistka ds. promocji z wieloletni i różnorodnym doświadczeniem. Od 2015 roku redaktorka
wortalu  e-teatr.pl  (Instytut  Teatralny  im.  Zbigniewa  Raszewskiego  w  Warszawie).  Prowadzi
warsztaty dla dzieci („Co straszy w mieście” – w ramach Dziadów Staropoleskich) oraz młodzieży
licealnej w ramach Szwalni Kultury (warsztaty zakończone spektaklami  „Powidoki” oraz  „5×5”).
Podczas  przeglądu  zjawisk  z  zakresu  sztuki  dokumentu,  non-fiction  i  verbatim  szwalnia.DOK
(2016)  była  odpowiedzialna  za  promocję projektu  oraz  wystawę fotografii  reportażowej
„nieDOKończone”. Zrealizowała autorską instalację performatywną „Tsunami tendenko” (Dotknij
Teatru 2017) oraz bierze udział w rocznych zajęciach Szkoły Pisania Sztuk              w Teatrze
Śląskim w Katowicach. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Patrycja  Terciak  -absolwentka  Uniwersytetu  Łódzkiego  na  kierunku  kulturoznawstwo
(teatrologia). W latach 2013-2015 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby we wrocławskiej
ASP.  Obecnie  doktorantka  na  Wydziale  Rzeźby i  Intermediów gdańskiej  ASP,  gdzie  prowadzi
zajęcia z rysunku studyjnego i koncepcyjnego oraz podstaw projektowania plastycznego. Autorka
i współautorka wielu działań z pogranicza teatru i sztuk wizualnych. Prowadzi autorskie warsztaty
artystyczne,  m.in.  z  teatru  cieni  dla  różnych  grup  wiekowych.  W  2016  roku  uhonorowana
stypendium  artystycznym  Prezydent  Miasta  Łodzi  w  dziedzinie  teatru.  Wieloletni  producent
teatralny  i  koordynator  projektów  o  zasięgu  lokalnym,  ogólnopolskim  i  międzynarodowym.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urzędu Miasta Łodzi. 

Organizator: Poleski Ośrodek Sztuki

                            


