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UUniwersytet Patrzenia Teatrem to miejsce wymiany doświadczeń 
i wiedzy dla osób zajmujących się zawodowo teatrem i amatorów, 
którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na jego temat. To również 
laboratorium, w którym prowadzone są poszukiwania 
nowych kierunków i sensów, zarówno w teatrze polskim, 
jak i międzynarodowym.

W 2004 r. Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, założyli Teatr Łaźnia 
Nowa. Od tego czasu, w przestrzeni Łaźni pojawiło się blisko 600 
artystów: aktorów, reżyserów, scenografów, choreografów, autorów 
muzyki, reżyserów świateł i video itd. Wśród nich znaleźli się 
m.in. Krystian Lupa, Jan Peszek, Jerzy Stuhr, ale też bardzo młodzi 
artyści, którzy stawiali w teatrze swoje pierwsze kroki, a dzisiaj 
mogą się pochwalić licznymi nagrodami. Uniwersytet Patrzenia 
Teatrem, odwołuje się do tych doświadczeń, wiedzy i warsztatu – 
chce się nimi dzielić zarówno z profesjonalistami, jak 
i z miłośnikami teatru. W programie UPT znalazła się również 
polska literatura najnowsza, dziennikarstwo wraz z jego 
warsztatem i wyzwaniami, a także spotkania z historykami, 
filozofami i profesjonalistami z wielu innych dziedzin, które mogą 
poszerzyć wiedzę, nie tylko o teatrze, ale również o współczesnym 
świecie, w którym ten teatr funkcjonuje.
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Uniwersytet Patrzenia Teatrem, 
jest inicjatywą Domu Utopii – 
Międzynarodowego Centrum 
Empatii w Krakowie, mieszczącego się 
na Osiedlu Szkolnym 26a w Krakowie. Miejsca, które pobudza 
wyobraźnię, uczy wrażliwości i empatii, ale także daje słuchaczom 
narzędzia do opisu otaczającej ich rzeczywistości.

Pomysłodawczynią Uniwersytetu Patrzenia Teatrem jest Małgorzata 
Szydłowska, dyrektor ds. Domu Utopii, wicedyrektor ds. produkcji 
w Teatrze Łaźnia Nowa. Absolwentka scenografii Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Zaprojektowała scenografię i kostiumy 
do kilkudziesięciu spektakli wystawianych w teatrach dramatycznych, 
operowych i muzycznych. Jest autorką nowatorskiej koncepcji 
przebudowy i adaptacji postindustrialnej przestrzeni hal warsztatów 
szkolnych na potrzeby Teatru Łaźnia Nowa oraz aranżacji jego wnętrz 
i scen, a także twórczynią Domu Utopii.

Kuratorem I i II edycji Uniwersytetu Patrzenia Teatrem był krytyk 
teatralny Jacek Wakar.
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58 wydarzeń kulturalnych

105 godzin rozmów i spotkań

W tym:

28 wykładów

14 warsztatów (aktorskich, reżyserskich, dramaturgicznych, 
muzycznych, scenograficznych i choreograficznych)

5 spotkań z mistrzami: Jerzym Trelą, Danutą Stenką, Katarzyną Kalwat, 
Jerzym Stuhrem i Janem Peszkiem

5 spotkań na temat teatrów w lokalnych społecznościach i dwie debaty, 
w których wzięło udział 20 dyrektorów teatrów z całej Polski.

4 spotkania w ramach „Nasłuchiwanie. Inspiracje”. Jego gośćmi byli: 
Dorota Kolak, Dorota Roqueplo, Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek, 
Anna Augustynowicz, Piotr Domalewski, Dominika Bednarczyk 
i Radosław Krzyżowski.

4 spotkania w ramach cyklu literackiego „Literatura. Przetworzenia 
i przepoczwarzenia”, prowadzonego przez Szymona Kloskę. Jego gośćmi 
byli: Elżbieta Łapczyńska, Igor Jarek, Gaja Grzegorzewska i Paweł Majka.

4 spotkania w ramach cyklu „Opisywanie rzeczywistości – warsztat 
dziennikarski” prowadzonego przez Annę Goc.
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Uniwersytet  
Patrzenia Teatrem: 
wymiana doświadczeń, 
pobudzanie wrażliwości
Uniwersytet Patrzenia Teatrem jest nierozerwalnie związany 
z nowym miejscem na mapie Krakowa – Domem Utopii połączonym 
z Teatrem Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. To nie jest jeszcze jedna 
uczelnia rygorystycznie realizująca narzucony program kształcenia 
i niewolniczo trzymająca się akademickich reguł. To przestrzeń, 
która wpisuje się w szeroko zakrojony, interdyscyplinarny program 
Domu Utopii i jego niepowtarzalną atmosferę. 

Uniwersytet Patrzenia Teatrem ma pobudzać wyobraźnię, uczyć 
wrażliwości i empatii, ale również dawać słuchaczom narzędzia 
do opisu otaczającej ich rzeczywistości. Teatralny rodowód 
przedsięwzięcia każe w centralnym miejscu umieszczać teatr właśnie, 
ponieważ w naszym najgłębszym poczuciu jego zadania dzisiaj 
wykraczają daleko poza wyabstrahowaną z panujących realiów 
dziedzinę sztuki, ciążąc ku prawdziwemu życiu, z jego blaskami 
i cieniami, wolnością i ograniczeniami. Uważamy, że teatr powstaje 
zawsze tu i teraz, bezpośrednio lub pośrednio żywiąc się tym, 
co za oknami. Jest więc zwierciadłem życia. Wraz ze współtworzącymi 
Uniwersytet Patrzenia Teatrem i jego słuchaczami chcemy uporczywie 
sprawdzać, jaki obraz widać dziś w tym lustrze. 

Pragniemy także realizować w Uniwersytecie Patrzenia Teatrem 
bliską od wielu lat Łaźni Nowej, a teraz także Domowi Utopii, ideę 
spotkania jako wymiany doświadczeń, przeżyć i inspiracji. Dlatego 
sesje Uniwersytetu nie będą wykładami ze sztywnym podziałem 
na prowadzącego i słuchaczy, ale zaproszeniem do rozmowy 
na równych prawach, gdzie odbiorcy będą mogli kształtować 
ostateczny charakter spotkania. Rzecz jasna, w ramach tej rozmowy 
od zaproszonych do projektu wykładowców otrzymają potrzebną 
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wiedzę, która będzie pomocna w analizowaniu poszczególnych 
zagadnień związanych z opisywaniem rzeczywistości poprzez 
poruszane tematy. Oprócz teatru, takiego jakim jest dzisiaj, 
w programie UPT znajdzie się również polska literatura najnowsza, 
dziennikarstwo wraz z jego warsztatem, pułapkami, ograniczeniami 
oraz wyzwaniami, historia Polski widziana poprzez pryzmat ludowego 
rodowodu, podziałów klasowych i społecznych oraz wykluczania jako 
ponadczasowego mechanizmu opresji. 

W ramach spotkań z zaproszonymi gośćmi z różnych stron Polski 
zastanowimy się, w jaki sposób teatr zmieniał i zmienia lokalne 
społeczności, w jakich działa. Jak się w nich odnajduje i co od nich 
czerpie oraz ile oddaje w zamian, zmieniając tkankę miejską, budząc 
w ludziach uśpione tęsknoty i aspiracje. Posłuchamy również 
autorytetów życia teatralnego różnych pokoleń przede wszystkim 
po to, by czerpać od nich inspiracje i energię, a także uczyć się 
widzenia świata. 

Wspólnym tematem zaplanowanych na rok 2021 sesji Uniwersytetu 
Patrzenia Teatrem będzie wstyd jako jedna z największych, obecnych 
na wielu płaszczyznach traum współczesności. Wstyd jest dziś 
stygmatem trudnym do usunięcia, lękiem ograniczającym swobodę 
ruchu, ale też wyzwaniem, bo idzie przecież o to, by wieloma 
różnymi drogami się z niego wyzwolić. Spojrzymy na wstyd 
z perspektywy dzisiejszej, ale nie będziemy unikać odwoływania się 
do źródeł, do przeszłości. Nie jest bowiem intencją Uniwersytetu 
Patrzenia Teatrem udawanie, że nasz świat rozpoczął się wczoraj, 
ale budowanie ciągłości między tym, co jest, a tym, co było kiedyś 
lub całkiem niedawno. 

Chcemy, by Uniwersytet Patrzenia Teatrem, który inaugurujemy, 
na trwałe wpisał się w myślową i rzeczywistą przestrzeń 
Domu Utopii, ale też promieniował dalej i szerzej. Zapraszamy 
do jego współtworzenia, wymiany doświadczenia i wzajemnego 
pobudzania wrażliwości.

Jacek Wakar 
KURATOR PROGRAMU UNIWERSYTETU PATRZENIA TEATREM 2021 I 2022, KRYTYK TEATRALNY, 
SELEKCJONER FESTIWALU BOSKA KOMEDIA, WSPÓŁPROWADZĄCY NOWY TYGODNIK KULTURALNY, 
AUTOR KSIĄŻEK „PRZYCZAJONY GENIUSZ. JANUSZ GAJOS. 21 OPOWIEŚCI” I „ZAWÓD: AKTOR”.  
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PIERWSZA EDYCJA 
UNIWERSYTETU 
PATRZENIA TEATREM
Październik – Grudzień, 2021 r.

30 wydarzeń

W tym: 

14 gości

20 wykładów 

5 spotkań „Mistrzowie - inspiracje”

5 spotkań „Teatr w lokalnych społecznościach”

Program pierwszej edycji Uniwersytetu Patrzenia Teatrem był 
realizowany podczas pięciu weekendów. Tematem przewodnim 
wszystkich spotkań był wstyd, jako jedna z największych, obecnych 
na wielu płaszczyznach traum współczesności. W ramach projektu 
odbyły się wykłady, warsztaty, spotkania z mistrzami w dziedzinie teatru 
i filmu, rozmowy z pisarzami, dziennikarzami i historykami oraz dyskusje 
na temat teatrów funkcjonujących w lokalnych społecznościach.

Gośćmi pierwszej edycji Uniwersytetu Patrzenia Teatrem byli m.in.: 
Danuta Stenka, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr i Jan Peszek.
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CYKL WYKŁADÓW

Teatr tu i teraz
Pięć półtoragodzinnych wykładów i warsztatów polegających na omawianiu 
najważniejszych krakowskich premier teatralnych obecnego czasu, 
ocenianiu ich i określaniu szerszego kontekstu, w którym zostały 
umieszczone. Ukazanie słuchaczom podstaw warsztatu krytycznego, które 
pozwolą im na pełniejszy i szerszy opis oglądanych spektakli i określanie 
inspiracji artystów.

Prowadzenie: Jacek Wakar, kurator programu Uniwersytetu Patrzenia 
Teatrem 2021 i 2022. Krytyk teatralny, selekcjoner Festiwalu Boska Komedia, 
współprowadzący Nowy Tygodnik Kulturalny, autor książek „Przyczajony 
geniusz. Janusz Gajos. 21 opowieści” i „Zawód: aktor”. 

Opisywanie rzeczywistości – 
literatura najnowsza 
Pięć półtoragodzinnych wykładów ukazujących najważniejsze i najbardziej 
oryginalne zjawiska w polskiej literaturze najnowszej wraz z retrospekcjami 
w ostatnim trzydziestoleciu. Próba odpowiedzi na pytanie, czy polska 
literatura obecnego czasu jest odzwierciedleniem otaczającej nas 
rzeczywistości, wytycza nowe sposoby jej opisywania, a może proponuje 
ucieczkę w bardziej abstrakcyjne, oderwane od konkretu rejony.

Prowadzenie: Szymon Kloska, krytyk i aktywista literacki. 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. Współprowadzący Nowy Tygodnik Kulturalny.
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Opisywanie rzeczywistości – 
warsztat dziennikarski
Pięć półtoragodzinnych wykładów/ warsztatów wprowadzających słuchaczy 
w świat dzisiejszego polskiego dziennikarstwa wraz z elementami 
analizy porównawczej z sytuacją przedstawicieli branży na świecie. 
Próba odpowiedzi na pytanie, w jakim punkcie znajduje się dziś polskie 
dziennikarstwo, jaką drogę przeszło w wolnej Polsce, jakie pułapki natury 
politycznej, etycznej i ekonomicznej na dziennikarzy dziś czyhają i jakie 
są najpoważniejsze stojące przed nimi wyzwania. Zarysowanie mapy 
zależności, w jakiej dziś tkwią siłą rzeczy dziennikarze i dróg przełamania 
zewnętrznego i wewnętrznego impasu branży.

Prowadzenie: Anna Goc, dziennikarka i redaktorka „Tygodnika 
Powszechnego”, do 2012 roku związana z krakowską redakcją „Gazety 
Wyborczej”. Laureatka Grand Prix Nagrody Dziennikarzy Małopolski (2018), 
wcześniej nagradzana w kategorii Reportaż prasowy (2016, 2017, 2018) 
i News (2011). Nominowana do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej 
(2018) oraz Nagrody Grand Press w kategorii Reportaż prasowy (2017, 2018). 
Autorka książki Boniecki. Rozmowy o życiu (2018).

Ludowa Historia Polski 
Pięć półtoragodzinnych wykładów w oparciu o książkę „Pańszczyzna. 
Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa”. Ludowa historia Polski pisana 
poprzez klasowe podziały i przeróżne odmiany przemocy, a także różnorakie 
przejawy wykluczania i budowania wstydu jako nieodłącznej kategorii 
opisu uciśnionych społecznie warstw i jednostek. Z odwołaniem do historii 
powszechnej, a także literatury i teatru.

Prowadzenie: Kamil Janicki, historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny 
magazynu „Wielka HISTORIA”. Autor wielu książek poświęconych historii 
Polski w tym m.in.: „Damy złotego wieku”, „Epoka hipokryzji”, „Epoka 
milczenia” czy „Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa”.
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SPOTKANIA

MISTRZOWIE – INSPIRACJE
Cykl spotkań z wybitnymi twórcami z dziedziny teatru i filmu. Jego gośćmi 
byli: Danuta Stenka, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr, Jan Peszek oraz reżyserka 
Katarzyna Kalwat, autorka głośnej inscenizacji opartej na książce Didiera 
Eribona „Powrót do Reims” i spektaklu „Purification” – z pogranicza 
muzyki i teatru.

Danuta Stenka opowiedziała m.in. o „Koncercie życzeń”, „Sonacie jesiennej” 
i „Wiśniowym sadzie”, o tym jaki jest koszt pracy przy tak trudnych 
spektaklach, a także przełamywaniu barier. Jerzy Trela opowiedział 
o swojej współpracy z najwybitniejszymi reżyserami teatralnymi, w tym 
m.in. z Konradem Swinarskim i Jerzym Jarockim, o drodze do aktorstwa, 
rolach które były mu najbliższe i o tym, czego mu najbardziej brakowało 
we współczesnym teatrze. 
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Jerzy Stuhr zdradził skąd czerpie inspiracje i siłę, czego nauczyli go 
mistrzowie z Krzysztofem Kieślowskim na czele, o życiu w sztuce i sztuce 
w życiu. Jan Peszek zdradził czym jest wstyd w zawodzie aktora i czy istnieje 
bariera, której z powodu wstydu nie byłby w stanie pokonać. Uczestnicy 
spotkania poznali również odpowiedź na pytanie czego zawsze szukał 
w zawodzie i dlaczego z szukania uczynił swoje życiowe motto. Z Katarzyną 
Kalwat rozmawialiśmy o traktowaniu teatru jako syntezy sztuk i specyficznym 
napięciu pomiędzy teatrem i muzyką, o jej poszukiwaniach, inspiracjach 
i mistrzach. Zastanawialiśmy się również nad tym czy każdy z nas, podobnie 
jak bohater jej sztuki Eribon, skrywa własną fałszywą autobiografię.

Spotkania prowadził Jacek Wakar.
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TEATR W LOKALNYCH 
SPOŁECZNOŚCIACH
Cykl spotkań z twórcami teatralnymi – ludźmi, którzy tworzyli i tworzą teatr 
w specyficznych lokalnych warunkach, wchodząc z nim w nieteatralną tkankę 
miasta i zmieniając postrzeganie świata wśród lokalnych społeczności.

Spotkania prowadził Jacek Wakar.

Jak hartowała się Łaźnia Nowa
Spotkanie z Małgorzatą Szydłowską i Bartoszem Szydłowskim, twórcami 
Teatru Łaźnia Nowa i Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum 
Empatii w Krakowie.

Legnica: teatr poszedł w miasto i tam został
Gość: Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Gniezno: teatr (prawie) od zera
Goście: Joanna Nowak i Maria Spiss z Teatru im. Aleksandra 
Fredry w Gnieźnie.

Wałbrzych wczoraj i dziś
Goście: Piotr Kruszczyński i Sebastian Majewski, były i obecny dyrektor 
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Dwa teatry – opowieści o Śląsku i Zagłębiu
Goście: Jacek Jabrzyk z Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Robert Talarczyk 
z Teatru Śląskiego w Katowicach.
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DRUGA EDYCJA 
UNIWERSYTETU 
PATRZENIA TEATREM
Marzec – Czerwiec, 2022 r.

26 wydarzeń

W tym:

22 gości

8 wykładów:

12 warsztatów

4 spotkania „Nasłuchwanie: inspiracje”

2 debaty

Małgorzata Szydłowska: Tematem pierwszej edycji Uniwersytetu 
Patrzenia Teatrem był wstyd. Do dyskusji zaprosiliśmy nie tylko osoby 
związane z teatrem, ale również dziennikarzy, pisarzy i historyków. 
Przewodnim tematem drugiej edycji był twórca teatralny i jego warsztat. 
Do współpracy zaprosiliśmy twórców z tak różnych dziedzin jak 
aktorstwo, reżyseria, scenografia, taniec i muzyka teatralna. Nie zabrakło 
też dyskusji o literaturze i tematach, które są dzisiaj najbardziej aktualne. 
Nie tylko w teatrze.

W drugiej edycji Uniwersytetu Patrzenia Teatrem wzięło udział blisko 
30 twórców i twórczyń teatru, pisarek, aktorów, scenografek, muzyków, 
dramaturgów, choreografek i reżyserek.
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WYKŁADY:

Teatr tu i teraz – warsztat recenzenta
Podczas tych spotkań przyjrzeliśmy się przedstawieniom najważniejszych 
artystów tworzących dziś w Polsce dla teatru. Omówiliśmy spektakle takich 
reżyserów jak Krystian Lupa, Maja Kleczewska i Grzegorz Jarzyna.

Prowadzący zajęcia przedstawił uczestnikom również tajniki pracy recenzenta 
i zdradził jak pisać (nie tylko o teatrze), czytać (nie tylko spektakle), 
prowadzić rozmowy (nie tylko z twórcami teatralnymi) i budować swoją 
recenzencką markę.

Wykłady prowadził Jacek Wakar, krytyk teatralny.

Literatura. Przetworzenia i przepoczwarzenia
Podczas cyklu, który poprowadził Szymon Kloska, krytyk i aktywista literacki, 
rozmawialiśmy o tym, co pisarze, reporterzy i dziennikarze, czyli ludzie 
słowa pisanego, mogą wnieść do teatru. I jaką rolę – w ich twórczości – 
może odegrać teatr.

Gośćmi spotkań byli: Elżbieta Łapczyńska, Igor Jarek, Gaja Grzegorzewska 
i Paweł Majka.
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WARSZTATY:

Głos, muzyka, teatr
Warsztaty przybliżyły uczestnikom wszystkie aspekty pracy kompozytora 
i muzyka w teatrze, w tym m.in. umiejętne wykorzystanie głosu, które 
pozwala lepiej zrozumieć, czym jest tekst, dramaturgia i narracja. Warsztaty 
prowadził Dominik Strycharski, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, 
flecista i wokalista. Laureat Paszportu Polityki 2021 w kategorii Teatr.

Kto się nie boi choreografii?
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się czym jest choreografia, jakie są jej 
podstawowe elementy i czy choreografia może stać się sztuką zaangażowaną 
społeczno-politycznie? Warsztaty prowadziła Renata Piotrowska-Auffret, 
choreografka, performerka, artystka prestiżowej sieci Aerowaves Twenty 
2017 i 2019, która wykorzystuje w swojej pracy narzędzia nowego tańca, 
sztuk performatywnych, dramaturgii i teatru.
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Emocjonalność przedmiotu
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, że scenografia, to nie tylko 
budowanie przestrzeni, projektowanie dekoracji i stwarzanie aktorom 
otaczającego ich świata. Ważny jest moment, gdy przedmioty na scenie 
zaczynają żyć, odczuwać emocje i współpracować z aktorami. Warsztaty 
prowadziła Justyna Elminowska, scenografka, kostiumografka i graficzka. 
Absolwentka Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie i Weissensee 
Kunsthochschule w Berlinie.

Między prywatnym a społecznym
Warsztaty dramaturgiczne, podczas których uczestnicy dowiedzieli się jak 
można pisać dzisiaj dla teatru, co pisać i w jakiej formie. Czy to, co dotyka 
nas osobiście, może być uniwersalne i ważne społecznie? O czym i w jaki 
sposób twórcom nie wolno mówić i jakie tabu jest nadal obecne w teatrze. 
Warsztaty poprowadził Mateusz Pakuła, dramatopisarz, dramaturg, reżyser 
teatralny. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i Nagrody Specjalnej 
miesięcznika „Teatr”. Autor książki „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak 
bardzo tego żałuję”.
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Aktor – twórca czy tylko udawacz?
Kiedy wierzymy komuś, kogo widzimy na scenie lub na ekranie? Dlaczego 
o jednym aktorze mówimy mistrz, a o innym, rzemieślnik albo „udawacz”? 
Na jakie „nazwiska” najchętniej chodzimy do teatru i kina, a jakie przechodzą 
przez naszą pamięć bez echa? Czy aktorstwa można się tego nauczyć? 
A może aktorem trzeba się urodzić? To tylko część pytań, na które otrzymali 
odpowiedź uczestnicy warsztatów. Cykl poprowadził Juliusz Chrząstowski, 
aktor Narodowego Teatru Starego w Krakowie, wykładowca na Wydziale 
Aktorskim Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego. 

Światy możliwe
W jaki sposób reżyser realizuje swoją wizję? Jak udaje mu się spiąć w całość 
wszystkie działania, które składają się na przedstawienie teatralne? Na czym 
polega wymiana między twórcą teatralnym a odbiorcą tu i teraz? I wreszcie, 
jak to możliwe, że aktorka, która stała się reżyserką z taką pasją i sukcesami 
realizuje kolejne przedstawienia? To tylko część pytań na które otrzymali 
odpowiedź uczestnicy warsztatów z Leną Frankiewicz, reżyserką i aktorką. 
Absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia i Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie.
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Nasłuchiwanie: inspiracje
Cykl spotkań z twórcami z różnych dziedzin teatru. Jego gośćmi byli wybitni 
aktorzy i aktorki, reżyserzy i reżyserki, a także kostiumografka, dramaturg 
i kompozytor muzyki teatralnej. Wśród nich: Dorota Kolak, Dorota Roqueplo, 
Anna Augustynowicz, Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Piotr 
Domalewski, Mateusz Pakuła i Dominik Strycharski.

Jacek Wakar: „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 na otwartość na świat i czysto ludzkie doświadczenie”.
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DEBATY

Dyrektor i jego narracja
Gośćmi spotkania byli: Dorota Ignatjew (Teatr Nowy w Łodzi), Julia 
Holewińska i Wojciech Faruga (Teatr Polski w Bydgoszczy), Paweł Łysak 
(Teatr Powszechny w Warszawie), Piotr Sieklucki (Teatr Nowy Proxima 
w Krakowie) i Bartosz Szydłowski (Teatr Łaźnia Nowa i Festiwal Boska 
Komedia w Krakowie).

Wspólnie spróbowali odpowiedzieć na pytania: Na ile dyrektor teatru  
narzuca profil prowadzonej przez siebie instytucji? Czy jego program 
i narracja automatycznie staje się wspólna z pracującymi tam artystami? 
Jaki dziś powinien być model tworzenia teatralnej opowieści?
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Teatr w przebudowie
Uczestnikami dyskusji byli: Małgorzata Szydłowska (Dom Utopii –
Międzynarodowe Centrum Empatii i Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie), 
Anna Lewandowska (Nowy Teatr w Warszawie), Michał Kotański (Teatr 
Żeromskiego w Kielcach), Adam Orzechowski (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) 
i Norbert Rakowski (Teatr Kochanowskiego w Opolu).

Wspólnie spróbowali odpowiedzieć na pytania: Czy przebudowa teatrów 
dotyczy jedynie budynków czy wiąże się ze zmianą świadomości zespołu, 
który ten teatr tworzy? Czy idzie za nią potrzeba nowego określenia 
własnej misji? A może wymaga nowego określenia repertuarowego 
w życiu kulturalnym i społecznym? Czy twórcy, którzy zajmują się budową 
i przebudową instytucji kultury dostosowują je do potrzeb mieszkańców 
miast w których te instytucje się znajdują?
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Play Kraków
Spotkania, które odbyły się w ramach cyklu „Mistrzowie. Inspiracje” 
można zobaczyć na platformie Play Kraków:

Danuta Stenka
Jerzy Trela
Jerzy Stuhr
Jan Peszek 
Katarzyna Kalwat



22

Dom Utopii został otwarty 23 czerwca 2021 roku. 

Do października 2022 r. 
zorganizowaliśmy ponad 
450 wydarzeń w których 
wzięło udział 15670 osób.
3054 osoby zaangażowały się w projekty i akcje 
Spółdzielni Dobrych Praktyk (w tym działania pomocowe  
dla Ukrainy i ludzi na granicy polsko-białoruskiej)

7338 osoby odwiedziły nasze wystawy

662 osoby uczestniczyły w spotkaniach i warsztatach  
Uniwersytetu Patrzenia Teatrem

18 tysięcy osób zobaczyło spotkania opublikowane 
na platformie Play Kraków i You Tube

342 osoby wzięły udział w warsztatach artystycznych 
zorganizowanych w naszych pracowniach

Gościliśmy 470 artystów i rezydentów (w tym 33 osoby z Ukrainy)

754 osoby wzięły udział w próbach do spektakli i koncertów 
organizowanych przez inne instytucje kultury

Ponad 800 dzieci z Ukrainy wzięło udział w zajęciach 
z arteterapii prowadzonych u nas przez Fundację „Smart Osvita” z Kijowa

389 osób wzięło udział w wydarzeniach realizowanych u nas 
przez inne instytucje

Wydrukowaliśmy 4 publikacje książkowe 
o łącznym nakładzie 1220 egzemplarzy
 

dom 
w którym
myślisz
czujesz
działasz
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W ramach Spółdzielni Dobrych Praktyk z naszych 
sal warsztatowych i konferencyjnych skorzystały takie 
grupy, organizacje i instytucje jak:

• Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

• Babki z Nowej Huty

• Biuro Inicjatyw Społecznych

• Centrum Obywatelskie Centrum C10

• Fundacja „Smart Osvita” z Kijowa

• Fundacja Anma,

• Fundacja Art Junction

• Fundacja British Council.

• Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

• Fundacja Kultura i Miejsce

• Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

• Fundacja WyspArt

• Instytut Polityk Publicznych

• Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP w Krakowie

• Internationaler Bund Polska / Centrum Wielokulturowe w Krakowie

• Małopolski Instytut Kultury

• Małopolski Ośrodek Kultury

• Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy os. Szkolne 27

• Otwarty Kraków

• Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”

• Santarcangelo dei Teatri

• Stowarzyszenie Aktywność, Twórczość, Edukacja na Rzecz Rozwoju ATEna

• Stowarzyszenie All In UJ

• Stowarzyszenie Gaudium et Spes

• Stowarzyszenie Krakofonia

• Stowarzyszenie Mosaic

• Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków

• Środowiskowy Dom Samopomocy os. Szkolne 30

• Teatr Nowszy

• Teatr Nowy w Warszawie

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

• Uniwersytet Łódzki

• Zakład Rozwoju Regionalnego UJ – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

• Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie

• Zespół Szkół Pallotyńskich w Krakowie




