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WW tegorocznej edycji naszego projektu 
kierujemy się bezpośrednio w stronę 
teatru. Wznawiamy Uniwersytet Patrzenia 
Teatrem, proponując słuchaczkom 
i słuchaczom bezpośrednie i mocne 
wejście w jego świat. Świat ten jest 
intensywny i angażujący, ale przy 
tym może być piękny, naładowany 
wrażliwością artystów go tworzących, 
a także chłonnej ich sztuki publiczności. 
Uniwersytet Patrzenia Teatrem burzy 
bariery i nie wznosi sztucznych podziałów. 
Poprzez spotkania z ludźmi sceny, a także 
prowadzone przez nich warsztaty chcemy 
budować przestrzeń wspólną – zgodnie 
z przesłaniem Domu Utopii przestrzeń 
empatii i czułości. Wierzymy, że w świecie 
coraz bardziej groźnym, niepewnym 
i skonfliktowanym zaprosimy naszych 
słuchaczy do teatru i pozwolimy im 
poznać go na różne sposoby. Przyniesie 
to nową wiedzę, szczególne czysto 
ludzkie doświadczenie, ale pozwoli też 
być może – nawet i na chwilę – wyzwolić 
się spod jarzma coraz bardziej 
opresyjnej rzeczywistości.
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Dlatego
Dlatego adresujemy nasz projekt 
nie do ludzi zawodowo związanych 
z teatrem ani też tych, którzy 
wiążą z nim swoje profesjonalne 
plany, ale do wszystkich teatrem 
zainteresowanych, uważających go 
za swoją pasję. Różne są sposoby 
realizowania owej pasji. Nie formułując 
żadnych brzegowych warunków 
koniecznych do spełnienia, aby 
uczestniczyć w wykładach, warsztatach 
i spotkaniach, pragniemy stworzyć 
słuchaczkom i słuchaczom jak 
najbardziej dogodne warunki 
do rozwijania owej pasji. 

Jacek Wakar
KURATOR PROGRAMU UNIWERSYTETU  
PATRZENIA TEATREM

Z racji rodowodu Domu Utopii i ludzi 
tworzących to niezwykłe miejsce teatr 
zajmuje w nim szczególną pozycję. 
Wychodzimy z założenia, że o teatrze 
najlepiej i najpełniej można opowiadać 
poprzez ludzi teatr tworzących. 
Spróbujemy więc w Uniwersytecie 
Patrzenia Teatrem nakreślić wobec 
słuchaczy drogę od twórcy do dzieła, 
pamiętając, że to właśnie konkretni ludzie 
z ich życiorysami, barwnymi historiami, 
a czasem również dramatycznymi 
dylematami stoją za spektaklami, 
odpowiadając za inscenizację i wychodząc 
z nią do publiczności. Unikniemy w ten 
sposób formułowania gotowych tez 
i górnolotnie brzmiących definicji, wierząc, 
że ciekawszy jest konkretny człowiek, 
jego skomplikowany, na różne sposoby 
uwarunkowany los i artystyczne wybory. 
Odbędziemy zatem podróż od konkretu 
do ogółu – pokażemy, jak rodzą się 
teatralne idee, pomysły na inscenizacje. 
Czasem to może być przecież pozorny 
drobiazg, obserwacja wywołująca 
lawinę skojarzeń, prowadzącą wprost 
do konieczności sformułowania na jej 
temat artystycznej wypowiedzi. Idąc 
tą drogą unikniemy mnożenia wobec 
słuchaczy abstrakcyjnie brzmiących 
pojęć na rzecz spotkania z artystami 
i wejścia w ich za każdym razem tak 
od siebie odmienne światy. Chcemy, 
aby Uniwersytet Patrzenia Teatrem był 
blisko teatru, ale jeszcze bliżej ludzi.



Jacek Wakar
W ramach zajęć „Teatr tu i teraz” Jacka Wakara chcemy 
przyjrzeć się przedstawieniom najważniejszych artystów 
tworzących dziś w Polsce dla sceny. Omówimy spektakle 
Krystiana Lupy, Mai Kleczewskiej, Bartosza Szydłowskiego, 
Grzegorza Jarzyny, ukażemy nić łączącą teraźniejszość 
polskiego teatru z historią jego ostatnich trzech dekad, 
wskazując na procesy o charakterze ciągłym, jak i te, 
które rodziły się w efekcie różnego rodzaju przesileń 
i wstrząsów. Nie zamkniemy się w opisach powstających 
dziś spektakli, ale spróbujemy wzbogacić treść spotkań 
rysem monograficznym ich autorów. Poszukamy punktów 
przecięcia sztuki teatru z innymi dziedzinami, przede 
wszystkim kinem i plastyką. Zajęcia pozwolą również 
słuchaczom na zapoznanie się z kuchnią krytycznego 
warsztatu. Otrzymają oni praktyczne wskazówki 
pisania o teatrze, aby stać się ogniwem łączącym 
twórców z publicznością.

Szymon Kloska
Podczas cyklu zatytułowanego „Przetworzenia i prze
pocz warzenia” pragniemy zastanowić się nad tym, 
co pisarze, reporterzy, dziennikarze – zatem ludzie słowa 
pisanego – mogą wnieść do teatru, sprawdzić, jak i co teatr 
czerpie z literatury, która powstaje tu i teraz, odpowiadając 
na otaczającą nas rzeczywistość albo programowo od niej 
uciekając. Słuchacze wraz prowadzącym Szymonem Kloską 
pochylą się nad warsztatem scenariopisarskim, zastanowią 
się, jakie zmiany dyktują formy pisania i medialne gatunki 
korzystające dziś z warsztatu i talentu pisarzy. Posłużą temu 
odbywające się w ramach zajęć spotkania z zaproszonymi 
fachowcami w tej dziedzinie.

W
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15 maja

Trudna sztuka dialogu 
Gość specjalny: Igor Jarek

Dialogi są najważniejsze. To one oddają realność 
przedstawianego świata, względnie są odpowiedzialne 
za jego koślawość, nieprzystawalność, nieadekwatność. 
Białoszewski, Malicki, Masłowska – oni to potrafili jak 
nikt inny i to ich tekstom się przyjrzymy (tym teatralnym 
i prozatorskim) i porozmawiamy o twórczych i skutecznych 
przetworzeniach języka. Gościem specjalnym będzie Igor 
Jarek, autor głośnego „Halnego” w którym tarantinowskie 
dialogi trafiły na nowohucki bruk. 

12 czerwca 

Alternatywny Kraków 
Gość specjalny: Paweł Majka 

Paweł Dunin Wąsowicz napisał legendarny już dziś 
Fantastyczny Kraków, który zbiera wszystkie literackie 
przetworzenia Krakowa: od Szukalskiego po Majkę. Od czasu 
publikacji trochę ich przybyło. Gościem specjalnym będzie 
twórca krakowskiego rozdziału w uniwersum Metro 2033, 
współtwórca projektu Legendy Allegro, pisarz i scenarzysta. 

6 marca 

Urban legends 
Gość specjalny: Elżbieta Łapczyńska 

Jak pisać miasto? Jak tworzyć mity? I jedno i drugie 
jest za oknem, potrzeba tylko swobody, fantazji i odwagi. 
Z jednej strony giganci popu: Chuck Palahniuk & Andrzej 
Sapkowski, z drugiej debiutanci. O tym, jak i po co przerabiać 
baśnie i mity porozmawiamy w towarzystwie autorki 
nagrodzonego Nagrodą Conrada „Bestiariusza 
nowohuckiego” – Elżbietą Łapczyńską. 

 10 kwietnia

Hamlet jest kobietą 
Gość specjalny: Gaja Grzegorzewska

Hamlet był kobietą wielokrotnie. Wenus i Czerwony 
Kapturek też przechodziły najrozmaitsze tramsformacje, 
a ostatnio dołączyła do nich nawet Halka. Porozmawiamy 
więc o literackich i teatralnych interpretacjach, nie tylko 
genderowych – czemu mają służyć i co nowego wnoszą, 
od Angeli Carter i Andrzeja Wajdy po Mateusza Pakułę 
i Gaję Grzegorzewską.



MUZYKA – Dominik Strycharski 

GŁOS, MUZYKA, TEATR 
Warsztaty próbują objąć wszystkie aspekty pracy kompozy-
tora i muzyka w teatrze. Praca z muzyką w świecie teatru 
jest działaniem na bardzo wielu polach, dlatego postaramy 
się dotknąć wszystkich jej aspektów.

Bardzo ważnym elementem jest praca z kontekstem, w jakim 
dźwięk i muzyka się znajdują – z jednej strony można 
wszystko (jak w żadnej innej rzeczywistości artystycznej), 
a z drugiej niezwykle ważne jest wiedzieć, jak muzyka 
w teatrze działa w kontekście wizji reżysera. Zajmiemy się 
różnymi metodami robienia muzyki – począwszy od muzyki 
na żywo, a skończywszy na nagraniach i elektronice.

Będziemy również pracować z głosem – kompozytor bardzo 
często współpracuje z aktorem na polu dźwiękowym, dlatego 
warto zdobyć podstawowe umiejętności pracy wokalnej oraz 
zrozumieć, czym jest tekst, dramaturgia i narracja. Muzyka 
teatralna nie jest tworem samoistnym, dlatego będziemy 
działać z muzyką w kontekście tekstu mówionego.

Postaramy się również uruchomić kreatywność i nowe 
sły szenie muzyki przez włączenie w działanie frag-
mentu warsztatów wokalnych, które Artysta prowadzi 
od kilkunastu lat.

Warsztat zakłada włączanie w działanie wszystkich 
uczestników, co być może przyniesie rezultat w postaci 
wspólnego utworu, wspólnej piosenki lub niezwykłej 
dźwiękowej przestrzeni. 

W
ARSZTATY



DRAMATURGIA – Mateusz Pakuła 

MIĘDZY PRYWATNYM 
A SPOŁECZNYM
Z uczestnikami warsztatów porozmawiamy o tym, jak można 
pisać dziś dla teatru, co pisać i w jakiej formie. Co można, 
co trzeba, co nas dziś interesuje, a co nas zupełnie nie 
obchodzi? Czy to, co dotyka nas osobiście, może być uniwer-
salne i ważkie społecznie? O czym i w jaki sposób nie wolno 
nam mówić, jakie tabu nadal działają? Jaką ścieżka formalną 
podążać, aby uzyskać pożądany efekt? I czy w ogóle da się 
ten efekt jakkolwiek obliczyć?

SCENOGRAFIA – Justyna Elminowska 

EMOCJONALNOŚĆ 
PRZEDMIOTU
Scenografia to nie jest tylko budowanie przestrzeni, projekto-
wanie dekoracji, stwarzanie aktorom otaczającego ich świata. 
Ważny jest moment, gdy przedmioty na scenie zaczynają żyć, 
odczuwać emocje, oddychać wraz z bohaterami/aktorami. 
Podczas warsztatu poszukamy wspólnie, także w działaniu, 
tego momentu. Sprawdzimy, co jest konieczne, by się zdarzył.

CHOREOGRAFIA – Renata PiotrowskaAuffret 

KTO SIĘ NIE BOI 
CHOREOGRAFII? 
Czym jest choreografia? Jakie są jej podstawowe elementy? 
Czy choreografia może stać się sztuką zaangażowaną 
społeczno-politycznie? Kto ma odwagę się z nią spotkać? 

AKTORSTWO – Juliusz Chrząstowski 

AKTOR – TWÓRCA 
CZY TYLKO UDAWACZ?
Bardzo często w przestrzeni publicznej słyszymy zwroty 
typu „zły teatr”, „farsa, a nie tragedia”, „złe aktorstwo”. 
Paradoks polega na tym, że nie odnoszą się one do oceny 
spektaklu teatralnego, ale są złośliwymi opiniami 
polityków o politykach.

Z drugiej strony krytycy teatralni, chcąc pochwalić prawdzi-
wych aktorów za ich role teatralne, używają sformułowań: 

„kreacja aktorska”, „kreować rolę”, „tworzyć postać”.

Co zatem decyduje o złym lub wybitnym aktorstwie? Zapew-
ne można uznać, że podstawowym kryterium jest prawda. 
Jeśli chodzi o klasę polityczną: prawda, a w zasadzie praw-
domówność, w przypadku gry aktorskiej: prawda sceniczna.

Kiedy wierzymy komuś, kogo widzimy na scenie czy ekranie 
telewizora? Na co zwracamy uwagę? 

Dlaczego o jednych mówimy, że kłamią, o drugich, że udają, 
a o swych ulubionych aktorach, że wierzymy w każde 
ich słowo? 

Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania w trakcie warszta-
tów aktorskich zarówno w działaniu i improwizacjach, jak 
i burzliwej (miejmy nadzieję) dyskusji.

REŻYSERIA – Lena Frankiewicz

ŚWIATY MOŻLIWE
To, co od zawsze fascynuje w teatrze prowadzącą, to moż-
liwość tworzenia światów skomponowanych na swoich 
wewnętrznych zasadach. Elementy są znajome, ale to ty 
jesteś twórcą własnego krajobrazu. Na warsztacie przyjrzy-
my się rozmaitym komponentom teatru i podejmiemy próbę 
stworzenia sytuacji scenicznej, w ramach której dokonuje się 
nieustająca wymiana między twórcą a odbiorcą – tu i teraz, 
w czasie rzeczywistym. 



NASŁUCHIW
ANIE. 

INSPIRACJE

N„Nasłuchiwanie: inspiracje” to cykl 
spotkań należących do programu 
Uniwersytetu Patrzenia Teatrem, ale 
otwartych dla publiczności. Dlaczego 
nasłuchiwanie? Bo chcemy słuchać 
zaproszonych Gości, otwierać się 
na ich doświadczenia i myśli. Dlaczego 
inspiracje” Bo właśnie one interesują 
nas najbardziej jako klucz do wspólnego 
przeżywania prawdziwej rozmowy, 
wymiany sposobów na teatr, sztukę, 
a przede wszystkim do otwartości na 
świat i na czysto ludzkie doświadczenie. 
Zbliżając słuchaczy Uniwersytetu 
Patrzenia Teatrem do teatralnej 
praktyki łączymy ją z ludźmi, którzy ją 
uprawiają, wiedząc, że nic w teatrze nie 
rodzi się samo, nie jest bezosobowe. 
Cykl „Nasłuchiwanie: inspiracje” wziął 
się z poczucia, że od uwięzionej 
w stereotypie rozmowy z Mistrzem 
bardziej wartościowa jest gotowość 
do przewartościowań i otwarcie 
na przewietrzanie utartych kanonów. 
Stąd formuła spotkań zakładająca 
udział par Artystek i Artystów 



Anna Augustynowicz 
i Piotr Domalewski 
Jedna z najwybitniejszych polskich reżyserek, wieloletnia 
szefowa artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie słynie 
z wyjątkowego podejścia do młodych artystów. Prowadząc własne 
poszukiwania i rozwijając swój styl nie unikała dyskretnego 
prowadzenia twórców, zasługujących na wsparcie. Nie traciła 
ich z oczy, gdy trzeba służyła radą, pozostawała z nimi w stałym 
kontakcie. Piotr Domalewski zagrał w reżyserowanym przez 
nią „Pieszo” w gdańskim Teatrze Wybrzeże i od tej pory wiedział, 
że pojawił się w jego życiu ktoś ważny. Potem porzucił aktorstwo, 
skierował w stronę kina, stając się jednym z najciekawszych 
reżyserów młodego pokolenia, za swe filmy „Cicha noc”, „Jak 
najdalej stąd” i „Hiacynt” zdobywając kolejne nagrody. Kontaktu 
z Anną Augustynowicz jednak nie zaniechał. Rozmowa w UPT 
będzie okazją do spotkania dwóch pozornie odległych, a jednak 
bliskich sobie ludzkich światów. 

Dominika Bednarczyk 
i Radosław Krzyżowski
Ona od lat jest jedną z najważniejszych aktorek krakowskiego 
Teatru Słowackiego, w którym stworzyła wiele różnorodnych ról, 
z tą może najważniejszą – Konrada w „Dziadach” Adama Mickie-
wicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. W spektaklach Iwony Kempy 
pokazała, że ma rzadki słuch na dramaty Ingmara Bergmana 
(„Rozmowy poufne”), nie przepuszczała też okazji, by ostrzej 
zabawić się formą. On to czołowa postać Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie. Współpracował tam m.in. z Janem Klatą, 
Moniką Strzępką i Wiktorem Rubinem. Rzeczywistość sprawiła, 
że w swoich teatrach musieli zderzyć się nie tylko z materią sztuki, 
ale wraz z całymi zespołami walczyć o ocalenie niezależności pracy 
twórczej, prawa do mówienia własnym głosem. Porozmawiamy 
o koszcie ponoszonym za takie właśnie uprawianie aktorstwa, 
o tym, jak w zamęcie nie zatracić się jako artysta, jak walczyć 
o zespół i budować go od środka. Wreszcie o życiu aktorskiego 
małżeństwa, które okazję do scenicznej potyczki dostało w Łaźni 
Nowej w spektaklu „Miłosna wojna stulecia”. Czy chcieliby więcej 
takich sposobności?

„prześwietlających się” nawzajem w szczerej, 
nieskrępowanej dyskusji, moderowanej przez 
kuratora Uniwersytetu. Zaproszonych gości 
wyróżnia wrażliwość, wyjątkowe dokonania, 
wspólna praca kiedyś albo dziś. Jednak dopiero 
podczas rozmowy dowiemy się, co w istocie 
ich łączy, a co być może dzieli. W tym właśnie 
tkwi sedno nasłuchiwania – niech te rozmowy 
dla wszystkich będą bez żadnych wstępnych 
warunków, za to z pełnym wzajemnym zaufaniem 
i gotowością do formułowania najbardziej 
nieoczekiwanych wniosków.

Spotkania 
z Dominikiem Strycharskim 
i Mateuszem Pakułą
W ramach Uniwersytetu Patrzenia Teatrem zaplanowaliśmy 
także otwarte dla publiczności spotkania z Dominikiem 
Strycharskim, kompozytorem i multiinstrumentalistą, 
niedawnym laureatem Paszportu Polityki w kategorii Teatr, 
stale współpracującym z Teatrem Łaźnia Nowa i współ-
tworzącym jego artystyczny wyraz, a także z Mateuszem 
Pakułą, dramaturgiem i reżyserem, którego powstałe 
w Teatrze Łaźnia Nowa przedstawienie „Lem vs. P.K. Dick” 
zdobyło ostatnio kilka nagród w prestiżowym Ogólnopolskim 
Konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.



P I E R W S Z A  D E B A T A

Dyrektor i jego narracja
Na ile dyrektor teatru narzuca profil prowadzonej przez siebie 
instytucji, czy jego program, jego narracja automatycznie staje 
się wspólna dla pracujących tam artystów? Jaki dziś powinien 
być model tworzenia teatralnej opowieści, aby otworzyć 
się na publiczność i innych twórców? Czy to już zmierzch 
teatralnych liderów i ich narracji, a może nie uniemożliwia 
to budowaniu teatru jako demokratycznej wymiany myśli 
i poglądów? O tym będziemy dyskutować w pierwszej debacie 
UPT z Dorotą Ignatjew (Teatr Nowy w Łodzi), Julią Holewińską 
i Wojciechem Farugą (Teatr Polski w Bydgoszczy), Pawłem 
Łysakiem (Teatr Powszechny w Warszawie), Piotrem Siekluckim 
(Teatr Nowy Proxima w Krakowie) i Bartoszem Szydłowskim 
(Teatr Łaźnia Nowa i Festiwal Boska Komedia w Krakowie). 

D E B A T A  D R U G A

Teatr w przebudowie
Czy teatr w przebudowie oznacza tylko remont i prace budow-
lane? W jakim stopniu dosłowna przebudowa teatru oznacza 
dziś zmianę modelu pracy, z jakimi wyzwaniami się wiąże i czy 
niesie za sobą konieczność nowego zdefiniowania modelu sceny? 
A może stoimy dziś przed koniecznością mentalnej przebudowy 
teatru, czego ta realna może stać się początkiem? I może stanie 
się ona widomym znakiem poszerzenia teatralnego pola walki?

O tym wszystkim w debacie Uniwersytetu Patrzenia Teatrem 
dyskutować będą Małgorzata Szydłowska (Dom Utopii, 
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie), Karolina Ochab (Nowy Teatr 
w Warszawie), Adam Orzechowski (Teatr Wybrzeże w Gdańsku), 
Norbert Rakowski (Teatr Kochanowskiego w Opolu), Michał 
Kotański (Teatr Żeromskiego w Kielcach).

Dorota Kolak  
i Dorota Roqueplo
Dorota Kolak jest jedną z najwybitniejszych polskich aktorek, 
od czterech dekad związaną z gdańskim Teatrem Wybrzeże. 
Stworzyła tam wiele wspaniałych ról, m.in. w spektaklach Grze-
gorza Wiśniewskiego, Krzysztofa Babickiego, Moniki Pęcikiewicz, 
Jana Klaty, ostatnio Eweliny Marciniak. Choć Wybrzeże stanowi 
jej bazę, stale współpracuje też Nowym Teatrem Krzysztofa  
Warlikowskiego, grając w niektórych jego przedstawieniach.  
Dorota Roqueplo to wybitna kostiumografka, urodzona we 
Francji, ale od lat pracująca w Polsce i dzieląca czas między 
oba kraje. Członkini Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej 
Akademii Filmowej niemal nie schodzi z planu filmowego. 
Współpracowała m.in. z Krzysztofem Krauze, Janem Komasą, 
Kingą Dębską, Leszkiem Dawidem, Anną Kazejak. Jak narodziło 
się ich ludzkie i artystyczne porozumienie? Jak widzą nawzajem 
swe zawodowe wybory? Czy kostiumografka może zmienić 
aktorkę, a aktorka mocno wpłynąć na kostiumografkę? O tym 
wszystkim porozmawiamy, szukając odpowiedzi na pytanie, czy 
i jak Dorota Roqueplo i Dorota Kolak inspirują się wzajemnie. 

Andrzej Chyra 
i Jacek Poniedziałek
Pracują w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, zagrali 
razem w wielu jego przestawieniach. A jednak połączyło ich coś 
więcej niż przynależność do tego samego zespołu. Poniedziałek 
mówi o Chyrze, że jest jego aktorskim wzorcem metra z Sèvres, 
prawdziwym punktem odniesienia. A jak wygląda relacja 
w drugą stronę? Czy obaj aktorzy wzajemnie się inspirują, 
napędzają do poszukiwań, „recenzują” swe dokonania? 
W spotkaniu z cyklu „Nasłuchiwanie: inspiracje” proponujemy 
rozmowę o modelach uprawiania aktorstwa, zaangażowaniu 
w teatr i w rzeczywistość dookoła nas oraz o kosztach uprawia-
nia tego zawodu. Bez znieczulania, do końca szczerze.



BIOGRAMYJuliusz Chrząstowski
Aktor Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie od 2003 roku, współpracują-
cy także z krakowskim Teatrem Nowym 
Proxima i Teatrem Łaźnia Nowa.

Ostatnio można go zobaczyć w „Weselu” 
jako Gospodarza i „Wrogu ludu” jako 
doktora Stockmanna (oba spektakle 
w reżyserii Jana Klaty), w „Nie-boskiej 
komedii. Wszystko powiem Bogu” jako 
Orcia i w „Jeńczynie” jako Prezydenta 
(reżyseria Monika Strzępka), a także jako 
Wiedźmina-Turbolechitę w spektaklu 
pod tym samym tytułem (reżyseria Piotr 
Sieklucki) oraz w „Śniegu” jako Sunaya 
Zahima (reżyseria Bartosz Szydłowski).

Wykładowca na Wydziale Aktorskim 
Krakowskiej Akademii Frycza-Mod-
rzewskiego, współtwórca i prowadzący 
projekt edukacyjny „Alchemia Teatralna” 
w Świdnicy.

Justyna Elminowska
Scenograf, kostiumograf, grafik. 
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie: Wydział Grafiki oraz 
Scenografię na Wydziale Malarstwa. 
Studiowała także w Weissensee 
Kunsthochschule w Berlinie. 

Współpracuje z Yaną Ross (także przy jej 
spektaklach realizowanych poza Polską), 
Evą Rysovą oraz Mateuszem Pakułą 
(ostatnio przy wielokrotnie nagradzanym 
spektaklu Teatr Łaźnia Nowa „Lem vs. 
P.K. Dick”) Jest autorką scenografii i ko-
stiumów do najważniejszych spektakli 
Artura Tyszkiewicza. Pracowała także 
z Jędrzejem Piaskowskim, Wojciechem 
Urbańskim, Iwoną Kempą, Zbigniewem 
Brzozą, Jackiem Jabrzykiem, Julią Mark.

Zajmuje się także scenografią filmową 
i telewizyjną. Jest autorką scenografii do 
dwóch spektakli telewizyjnych z cyklu 

„Teatroteka”: „Nie ma”, w reż. Natalii 
Sołtysik oraz „Słabi” w reż. Arkadiusza 
Biedrzyckiego oraz przedstawienia 
Teatru TV „Cena władzy”.

Lena Frankiewicz 
Reżyserka, aktorka. Absolwentka 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Toruniu (1998) oraz Wydziału 
Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Solskiego w Krakowie 
(2002). Jako aktorka należała do zespo-
łów Wrocławskiego Teatru Współczesne-
go oraz Teatru Studio w Warszawie, by 
z czasem skupić się pracy inscenizatorki. 
Jest laureatką nagrody za reżyserię 
spektaklu Kto znajduje, źle szukał na 2. 
Koszalińskich Konfrontacjach Młodych 
m-teatr (2011), została także wyróżniona 
nagrodą indywidualną za reżyserię 
przedstawienia „Plastusiowy pamiętnik” 
w Konkursie na Inscenizację Dawnych 
Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa” 
w Warszawie (2015). W maju 2021 
autorski serial internetowy „Kroniki 
zarazy”, w którym zagrała główną rolę 
wyróżniony został nagrodą za najlepszy 
projekt teatralny w sieci, w konkursie 
DIG IT organizowanym przez Instytut 
Teatralny w Warszawie.

Szymon Kloska
Krytyk i aktywista literacki. O książkach 
opowiada w radio i telewizji, czasami 
pisuje w prasie drukowanej i innej. 
Kurator programu Lem 2021. Wieloletni 
pracownik Instytut Książki, od stycznia 
2017 roku związany z programem 
Kraków Miasto Literatury UNESCO. 
Rzecznik Nagrody Literackiej Gdynia 
i kurator Festiwalu Miasto Słowa, który 
towarzyszy nagrodzie. Od przeszło 
dekady współprowadzi audycję 

„Piątka z literatury” w RMF Classic. 
Prowadził liczne programy telewizyjne 
i audycje o literaturze, m.in.: „WOK – 
Wszystko o Kulturze”, „Książki na Lato” 
i „Myślnik”. Obecnie związany z „Nowym 
Tygodnikiem Kulturalnym”. Współtwórca 
Festiwalu Literatury dla Dzieci. Od wielu 
lat prowadzi w Krakowie Dyskusyjne 
Kluby Czytelnicze – Reportaż.

Mateusz Pakuła
Dramatopisarz, dramaturg, reżyser 
teatralny. Wielokrotnie nagradzany za 
swoje sztuki, adaptacje i spektakle. Lau-
reat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 
i Nagrody Specjalnej miesięcznika 

„Teatr”. Wydał sześć książek z dramatami. 
Jego najważniejsze realizacje teatralne 
w ostatnim czasie to „Lem vs P. K. Dick” 
i „Pluton p-brane” w Teatrze Łaźnia 
Nowa w Krakowie oraz „Wieloryb the 
Globe”, w reżyserii Evy Rysovej. Jako 
dramaturg i autor adaptacji współtwo-
rzył m.in. takie spektakle jak: „Śnieg” 
i „Konformista” w reżyserii Bartosza 
Szydłowskiego, oraz „Wojna polsko-

-ruska” i „Paw królowej” w reżyserii 
Pawła Świątka. Książka „Jak nie zabiłem 
swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” 
jest jego debiutem prozatorskim.

Renata PiotrowskaAuffret 
Choreografka, performerka, artystka 
niezależna. W swoich pracach wyko-
rzystuje narzędzia nowego tańca, sztuk 
performatywnych, dramaturgii i teatru.

Obecnie przygotowuje realizacje „Oh 
flourishing places!” (KVS Brussels, 
Santarcangelo Festival, Dans I Trondelag, 
Teatr Łaźnia Nowa) oraz „Gdzie kryją 
się zmysły?” (Nowy Teatr w Warszawie, 
Dans I Trondelag).

Swoje interdyscyplinarne spektakle 
prezentowała na festiwalach w Polsce, 
Europie, USA i Izraelu. Współpracowała 
również ze światowej sławy twórcami, 
m.in. Michaelem Schumacherem 
i Nigelem Charnockiem.

Priorytetowa artystka prestiżowej 
sieci Aerowaves w roku 2017 (spektakl 

„Śmierć. Ćwiczenia i wariacje”) oraz 
w roku 2019 (spektakl „Wycieka 
ze mnie samo złoto”). Jest stypendystką 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego programu „Młoda 
Polska” (2010) i programu „Stypendium 
Ministra” (2013).

Dominik Strycharski 
Kompozytor, flecista, wokalista, 
improwizator, performer, nauczyciel 
i publicysta. Laureat Paszportu Polityki 
2021 w kategorii Teatr za „tworzone, 
nierzadko na żywo, muzyczne fonosfery, 
które nie tylko wyznaczają puls i oddają 
atmosferę spektakli, ale są jednymi z ich 
bohaterów i scenicznymi partnerami 
dla aktorów i aktorek”. Gra i komponuje 
współczesny jazz w wielu odsłonach, 
muzykę współczesną, elektroniczną, 
posthiphop, noise, a także różne odmiany 
muzyki improwizowanej. Nagrał ponad 
30 albumów w bardzo różnych składach. 
Jako twórca skomponował różnorodną 
stylistycznie muzykę do przeszło 
90 spektakli i projektów takich twórców 
scenicznych, jak Paweł Łysak, Bartosz 
Szydłowski, Michał Zadara, Paweł 
Świątek, Wojtek Klemm, Katarzyna 
Raduszyńska, Jan Peszek, Anna Badora, 
Wojtek Urbański, Kuba Roszkowski 
i wielu innych. Od roku 1998 tworzy (jako 
kompozytor i wykonawca) wielowymia-
rowy projekt solowy Doministry, łączący 
współczesną muzykę elektroniczną, 
posthiphop, performance, noise 
i elektro-ambient. Jest twórcą jedynego 
na świecie dziennika dźwiękowego, 
którego kolekcja obejmuje dziś prawie 
500 utworów.

Jacek Wakar
Kurator programu Uniwersytetu 
Patrzenia Teatrem 2021-22. Krytyk 
teatralny, były kierownik redakcji 
publicystyki kulturalnej „Dwójki” 
Polskiego Radia oraz szef działów 
kultury „Dziennika Polska-Europa-Świat” 
i „Przekroju”. Selekcjoner Festiwalu 
Boska Komedia, juror wielu krajowych 
i międzynarodowych festiwali 
teatralnych oraz Warszawskiej Premiery 
Literackiej. Współprowadzący Nowy 
Tygodnik Kulturalny. Autor książek 

„Przyczajony geniusz. Janusz Gajos. 
21 opowieści” i „Zawód: aktor”. 





KWIECIEŃ 
PIĄTEK, 08 KWIETNIA 

16:00–19:00

Między prywatnym a społecznym – warsztaty 
dramaturgiczne 
prowadzenie: Mateusz Pakuła 

19:30–21:00

Spotkanie z Mateuszem Pakułą 
prowadzenie: Jacek Wakar

SOBOTA, 09 KWIETNIA 

11:00–12:30

Teatr tu i teraz – wykład 
prowadzenie: Jacek Wakar 

13:00–16:00

Emocjonalność przedmiotu – warsztat scenograficzny 
prowadzenie: Justyna Elminowska 

17:00–18:30

Nasłuchiwanie: inspiracje 
prowadzenie: Jacek Wakar 
goście: Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski 

NIEDZIELA, 10 KWIETNIA 

11:00–12:30

Literatura. Przetworzenia i przepoczwarzenia:  
Hamlet jest kobietą 
prowadzenie: Szymon Kloska 
gość: Gaja Grzegorzewska 

13:00–16:00

Kto się nie boi choreografii? – warsztat choreograficzny
prowadzenie: Renata Piotrowska–Auffret 

17:00–18:30

DEBATA: Dyrektor i jego narracja 
prowadzenie: Jacek Wakar 
goście: Wojciech Faruga, Julia Holewińska, Dorota Ignatjew, 
Paweł Łysak, Piotr Sieklucki, Bartosz Szydłowski 

MARZEC
PIĄTEK, 04 MARCA 

16:00–19:00

Głos, muzyka, teatr – wasztat muzyczny 
prowadzenie: Dominik Strycharski 

19 :30–21:00

Spotkanie z Dominikiem Strycharskim 
prowadzenie: Jacek Wakar

SOBOTA, 05 MARCA 

11:00–12:30

Teatr tu i teraz – wykład
prowadzenie: Jacek Wakar 

13:00–16:00

Aktor – twórca czy tylko udawacz? – warsztat aktorski 
prowadzenie: Juliusz Chrząstowski 

NIEDZIELA, 06 MARCA 

11:00–12:30

Literatura. Przetworzenia i przepoczwarzenia:  
Urban legends 
prowadzenie: Szymon Kloska | gość: Elżbieta Łapczyńska 

13:00–16:00

Światy możliwe – warsztat reżyserski 
prowadzenie: Lena Frankiewicz 

17:00–18:30

Nasłuchiwanie: inspiracje 
prowadzenie: Jacek Wakar 
goście: Anna Augustynowicz, Piotr Domalewski 



CZERWIEC
PIĄTEK, 10 CZERWCA 

17:00–20:00

Aktor – twórca czy tylko udawacz? – warsztat aktorski 
prowadzenie: Juliusz Chrząstowski 

SOBOTA, 11 CZERWCA 

11:00–12:30

Teatr tu i teraz – wykład 
prowadzenie: Jacek Wakar 

13:00–16:00

Emocjonalność przedmiotu – warsztat scenograficzny
prowadzenie: Justyna Elminowska 

17:00–18:30

Nasłuchiwanie: inspiracje 
prowadzenie: Jacek Wakar 
goście: Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek

NIEDZIELA, 12 CZERWCA 

11:00–12:30

Literatura. Przetworzenia i przepoczwarzenia:  
Alternatywny Kraków 
prowadzenie: Szymon Kloska 
gość: Paweł Majka 

13:00–16:00

Kto się nie boi choreografii? – warsztat choreograficzny
prowadzenie: Renata Piotrowska–Auffret 

17:00–18:30

DEBATA: Teatr w przebudowie 
prowadzenie: Jacek Wakar 
goście: Michał Kotański, Karolina Ochab, Adam Orzechowski, 
Norbert Rakowski, Małgorzata Szydłowska

MAJ 
PIĄTEK, 13 MAJA 

17:00–20:00

Między prywatnym a społecznym – warsztaty 
dramaturgiczne 
prowadzenie: Mateusz Pakuła 

SOBOTA, 14 MAJA 

11:00–12:30

Teatr tu i teraz – wykład 
prowadzenie: Jacek Wakar 

13:00–16:00

Światy możliwe – warsztat reżyserski 
prowadzenie: Lena Frankiewicz 

17:00–18:30

Nasłuchiwanie: inspiracje 
prowadzenie: Jacek Wakar 
goście: Dorota Kolak, Dorota Roqueplo 

NIEDZIELA, 15 MAJA 

11:00–12:30

Literatura. Przetworzenia i przepoczwarzenia:  
Trudna sztuka dialogu 
prowadzenie: Szymon Kloska 
gość: Igor Jarek 

13:00–16:00

Głos, muzyka, teatr – wasztat muzyczny 
prowadzenie: Dominik Strycharski 



DRUGA EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

UNIWERYSYTET 
PATRZENIA TEATREM
Uniwersytet ten ma pobudzać wyobraźnię, 
uczyć wrażliwości i empatii, ale również dawać 
słuchaczom narzędzia do opisu otaczającej ich 
rzeczywistości. Uczestnikiem projektu może 
zostać każda chętna osoba, której bliska jest 
holistyczna wizja świata i rozwój osobisty!

ZAPRASZAMY NA WEEKENDY:

4–6 marca, 8–10 kwietnia, 
13–15 maja, 10–12 czerwca 
Pełny program dostępny jest na www.domutopii.pl

Karnet na pełny program UPT: 150 zł. Na poszczególne wydarzenia 
bilety dostępne w miarę wolnych miejsc. Na spotkania w cyklu 
„Nasłuchiwanie. Inspiracje” ilość miejsc nielimitowana.

TEATR ŁAŹNIA NOWA | DOM UTOPII 
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
MIASTA KRAKOWA
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