
AKTUALlZACJA PROGRAMU PROWADZENIA
AKADEMICKIEGO OSRODKA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

AUTORSTWA ANNY CISZOWSKIEJ
KANDYDATKI NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUCJI KULTURY

1. WPROWADZE NIE

Nini ejszy program prowadzenia miej skiej lnstvtu c]l kulturv w l od zi, Ij . Akademiekiego Osrodka Iniejal yw Arlysl yeznyeh
na lata 2019 - 2022 zostal slworzony na po trzebv konku rsu na dyreklora i [est orvginalna oraz ealkowieie autorska
strategiq rozwoju plac6wki, sp6jnCl z pod stawowvml, strategicznymi j adekwatnymi dokumentami miasta, kraju
oraz Europy, ezyli:

• Politvka Rozwoju Kull ury 2020+ dla M iasla l odzi,
Politvka Spoteczna 2020+ dla M iaSla l odzi - Strategia Rozwi ~ zywan l a Prob lernow Spolecznvch,
Politvka Rozwoju Edukaeji Mi asla lodzi 2020+,
Krajowym Programem Przeciwdzialania Ubostwu i Wykluezeniu Spoteczne mu 2020,
Krajowym Program Przeciwdzialania Przemoey w Rodzinie 2014 - 2020,
St rategia UE na rzeez mlodzlezv na lata 2019-2027,

Programem " M lodzi w todzi".

Baz~ programu stanowla koneepeje prowadzenia instv tuc] i sl worzone na podslawie 22-letnieh zawodowyeh
doswiadczen, ktore zdobylam pod ezas:

• ponad trzyletnlego zarz~dzanla dzialem Organizaeji Wyd arzen Okofoleatralnyeh i Edukaeji (2013 - 2015) oraz
Programowym (2015 - 2017) w mi ejskim t eatrz e Nowym im . K. Dejmka w l od zi na st anow isku kierownika,

• zarzadranla na stanowtsku zast~peydyrektora Poleskiego Osrodka Sztuki w l odzi (2017)

• klerowanla fill~ Polesklego Osrodka Sztuki - Teatr szwalnia (od 2017)

• dziesit;:c1oletniego kreowania I zarzadzan la duzvm miejskim projektem a zasiegu og61nopolskim tj. Dotknij
Teatru - obehody Mi~dzynarodowego Dnia Teatru (2009 - 2019 r.).

• przewodniczenia zespolowi ekspertDw, tworzacvch zaloienia do rniejskiego Programu Wsparcia i Edukacji
Kull uralnej w l od zi i prowadzenia prae ewa luacyjnyeh dziatalnosc edukacvjna m iejskieh inslytueji kul lury,

• 18 letnlej pracy pedagogicznej w zakresie propedeulyki teatru na sla nowisku nauezyciela mianow anego
w VI L.O im. J. Lelew ela w l od zi,

• tworzenia autorskiego programu nauczania dla klasy teatralnej 0 poszerzonej edukacji teatralnej i filmowej
w VI L.O im. J. Lelew ela w lodzi,

• wieloletniej pracy artystycznej w zakresie reiyserii , uznanej nagrodami krajowymi i mie jskirni,

• jurorowania festiwalom teatralnym: miejskim, wojew6dzkim i og6lnopolskim,
• kreowania i wdrai ania programu merytorycznego w AktorskimStudiu STA w Poznaniu,

• kreowania i wdraiania zmian do programu edukaeji teatralnej w TeatrzeOehota w Warszawie,

• wi eloletniej praktvki speejalisl ki do spraw edukaeji teatra lne], uhonorowanej nagrodaml Minlstra Edukacj l
oraz dwukrotnie Prezydenta Mlasta ladzl i raz srebrna lodk~,

• praktvki zawodowej pod dyrekejq wybilnyeh artvstow : Zbigniewa Brzozy, Zdzislawa Jaskufy, Krzyszl ofa

M~drzaka ,

• dtugoletniej pracyw srodow isku kultury, a przede wszystkim srodowisku teatralnym miejskim i krajowym,
• bliskiej wsp6tpracy z artystami seeny orazdyrektorami t6dzkich instytucji i stowarzyszeniami,

• znajornosci srodow iska i zjawiskkultury ugruntowanej szerokimi kontaktami,
• zaawansowanej wiedzy z zakresu histor ii teatru i dramatu polskiego oraz swiatowego.

Wsparcie programu stanowla deklaracje wsp61pracy i koncepcje program owe dr hab . Marcina Brzozowskiego oraz
Michala Ratajskiego tw6rcy Teatru Tarica Kijo . Ich obecnosc w programie podyktowana jest znaczeniem wymienionych
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artyst6w dla proponowanej tu koneepejl rozwoju plae6wkl I planowa nej przeze mnle scislej wsp6lpracy merytoryeznej
na rzecz budowania repertu aru scenv dramatycznej i tanecznej .

Wsparcie programu stanowlq rekomendaeje kandydatkl na stanowisko dyr ektora zebrane w 16dzklm i krajowym
srodowisku kultury.

Program zostanle zrealizowa ny zgodnle z moztlwosctaml finansowyml I organlzacyjny mi plae6w ki.

2. PLAN UKIERUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI KUlTURY W STRON~ IDEI CENTROW AKTYWNO~C1

LOKAlNEJ, KONCENTRUJI\CYCH SI~ NA DZIALANIACH
1

Z ZAKRESU ANIMACJI SPOUQNO - KUlTURAlNEJ WOBEC

~RODOWISKA, WYKRACZAJI\CYCH SWOIM ZAKRESEM ODDZIAlYWANIA POZA SIEDZIB~ INSTYTUCJI KUlTURY I JEJ
BEZPOSREDNIE OTOQENIE.

SZTUKA - EDUKACJA - REWfTALlZACJA

CREODO: Teat' jest spo tkan/em, 1ct6rema moe odm/en/an/a rzeezyw/stoscl/ ez/ow/eka.

I . Faza reallzacll : rok 2019
NOWA II)ENTYFIKACJA

CElE STRATEGIQNE:

1. REALlZACJA PROGRAMU NAPRAW Q EGO INSTYTUCJI

2 . REINTERPRETACJA IDENTYFIKACJI PLAC6WKII SrwORZENIE CZYTElNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI

SPROFllOWANEJ NA TEATRAlNYCH ZADANIACH ARTYSTYCZNYCHjEDUKACYJNYCH I REWfTALlZACYJNYCH

3. POZYSKANIE NOWYCH ODBIORCOW ZE SZQEGOlNYM UWZGl~DNIENIEM WI DZOW W PRZEDZIAlE

WI EKOWYM 13 - 16, 17 - 25, 25 - 30 I ODBIORCOW SZTUKI FAM llIJNEJ

4 . INTEGRACJA SE NIOROW Z INNYMI GRUPAMI ~RODOWISKOWYMI W CEl U ZAPOBIEGANIA "GETTYZACJI"

KUlTURY0 50 B STARSZYCH

5 . WYKREOWANIE SZEROKIEGO, ORYGINALNEGO 0 WY SOKIEJJAKOSCI REPERTUARU SCENY W OPARCIU

o WIElOTWORZYWOWY TEATR DRAMATYQNY I H ATR TANCA Z UWZG l~DNIEN I EM WSPOlQESNYCH

TENDENCJI TEATRU FIZYQNEGO I EKSPERYMENTO W ARTYSTYCZNYCH

6. STWORZENIE WOlNEJ PRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ DLA DZIALAlNO~C1l0KAlNYCH ARTYSTOW IINICJATYW

ARTYSTYQNYCH

7. PRZYGOTOWANIE ZAPROJEKTOWANYCH DZIAlAN EDUKACYJNYCH I REW ITALIZACYJNYCH

Program naprawezy koneent ruje si~ przede wszystklm na zadanlu przywr6eenla Instytuejl mlodego odbiorcy oraz zaw lq

zaniu wartosclowvch inicja tyw akademlekleh . W sposob nadrz~dny dqzy do nadanla Instytueji znaezenla, jakle wynika z
jego hlstorii oraz dzledzletwa ezyli dorobku kulturowego Teatru 77.

Pozyskanle nowego odblo rcy rnusl odbywac s l ~ poprzez:

zmlan~ identyfikacyjnq plae6wk l,
zbudowanie i wdrozenie nowego repert uaru z uwzgl~d nlenlem rozno rodnoscl mlodej wldown] (wldz Indywl

dualny, zorganlzowany, familijny)
zawiqzanie i tw6rcze rozwinif:cie part nerstw I uczelnlami, szkolaml, domami dziecka, ~wletl icam i, domami
pomoey spoleeznej,
pozysklwanie wldza poprzez rewitallzacyjne dZialanla plenerowe,
wykreowanie nowego rodzaju promoej i.

2



Pozyskanie nowego odbiorcy, przede wszystklm mlod ego, gwarantuje rnoja dwudziesto letnla praktvka w pracy pedago

gicznej, dotvczace] propedeutyki kultury z nasto latkami oraz rntodzl eza, w tym akadernicka. Wi elkie dosw iadczenie kon

centrowania wok6! sleble srodowis ka mlodych maj~ M arcin Brzozowski i Michal Ratajski, kt6rych zapro silam do wsp61
pracy przy budowaniu repertuaru i oferty war sztatowej .

ISwiat kultury nastolatk6w i starszej mlodzieiy jest bardzo bogaty, ale hermetyczny. Cechuje go
specyficzny j~zyk , kody, ryIualy, kultowe miejsca, religia muzyki. Dominuje w nim marketing szep
tany, kt6ry promuje okreslone teksty literackie czy kulturowe. Wejscie do tego swlata wymaga deli
katnosci i obdarzenia szacunkiem odbiorcy, a przede wszystkim naleiy miec calkowita i szczera
akceptacie mlodej kultury, jaka by nie byla i jak bardzo r6inilaby sill od kultury ufundowanej na
dzielach klasycznych i elitarnych. Podstawowe potrzeby mlodych uczestnik6w kultury, definiuj~

jako apetyt na wysokie emocje i bodice. Doswiadczanie wolnosci. Te potrzeby mam nadzleje
zaspokajae artystycznymi propozycjami repertuarowymi i ofertl\ edukacyjnl\, skoncentrowanl\
[przede wszystklm na zjawlskach sztukl wsp6lczesnej, w tym p-op kultury,

Zbudowanie oferty Instytucj i kul tury dla mlodych widz6w nle moi e ograniczye si~ tylko do zaproponowanla mlodzie
iowego rep ertuaru, czy zaproszenlu kll ku znanych artyst6w. Zaczyna si~ od miejsca . M usi bye Int rvgujace, identyfiku
[ace sit: z nowoczesnoscia, bezpr eten sjona lno scla. Ot warte, troche zaskakujace. Nast epna jest atmosfera i energla miej 
sea, budujaca poczucie bezpi eczeristwa. Dlatego planuje odwazna zrnlane wizerunku rniej sca, jego kolor6w i zniesienia
obec nego stylu na rzeez wprowadzenia nowoczesnego, a przede wszystkim krea tywnego designu.

W trzeciej kolejnosci waine jest, aby mlodemu widzowi zaproponowat at rakcyjny repertuar. M lody widz jest niezwykle

wvrnagajacv, szybko sle nudzi, jest krytyczny, bo opiera sle ty lko i wyl~cznie na tym co czuje, a nie tym co wie. Szybko
wyczuwa falsz artystyczny, kontestuje wtedy bierna postawa po pro stu fizycznego bycia a nie uczestn iczenia . To typowy
nawyk wy uczony w szkole. Wartost artvstvczna I mervtorvczna rozpoznaje szvbko, nawe t gdy nie rozumie. Nie lubl pro
dukt6w mtodziei owo podobnych I infantvtizujacvch. Niechetni e wydaje pieniadze na kulture, bo ich po prostu nie rna.
St~d wi~kszosc wydarzeoldla mlodych musl bye bezplatn a.

Budowanie szeroklego partnerstwa z uczeln laml, szkotaml, domaml dziecka, osrodkam l pomocy spotecznej jest ope
racyjnym narzedzlem do pozyskiwanla nowych odblorc6w i zaktada:

udostepnienie przestrzeni na rzecz inicjatyw artystycznych,

Inicjowanie przez AOIA dzia!aol kreatywnych dla student6w. Otwarte zaproszenie do wsp61pracy i oferta udo
stepnlanla sceny to zdecydowanie za mate. Wyktadowcy oraz studenci oczekujq konkretnych pro pozycji, zamo
wieol, zaproszeol tw6rczych. Potrzebuja inspiracji. Dla nich powstanie inicjatywa PROGRAM DEBIUT6w - za
danie realizowane od 2021 rok u. Program ob ejrn ujacv wsparcie produkcyjne oraz opieke ar tvstvczna nad mlo 
dym i, wyjqtkowo interesujqcymi, tw6rcami. Adresatami sa st udenci oraz abselwenci kieru nkow artystycznych
(z prioryt etow ym uwzglednieniem uczelni t6dzkich). Przygotowane w ramach programu wyda rzen ia premie
rowe maj~ zapewnlona ciaglo sc prezentacji (uzupetnla dzialalnosc repertua rowa AOIA, a po przez prowadzona
Ii ni~ promocvjna b~d~ miec szanse na ob ecnosc na festiwa lach poswleconvch sztuce poszukujacej 0 zasiegu
og61no po lsklm I mledzvnarodowvm). Program debiut6w rna rniec charakter konkursowy,

artvstvczna wspolprace Michala Ratajskiego z Wydzia lem Mu sicalu i Choreografii Akademil M uzycznej w l odzi,
M arcina Brzozowskiego z t6d z k~ Szkol~ Hlrnowa i Akadernia Sztuk Pi~knych w l odzi,

wvrniane artvstvczna ze Stud iem Aktorskim STA z Poznania i ewe ntualna z Teatrem Barakah z Krakowa .

Partnerstwo ze szkolami zakt ada:

realizacje programu Scena 13+, ktora bedzie obejmowala oryginalny program lektur szkolnych I tekst6w adre 
sowanych do nastoletniego widza . kuratele artvstvczna ob ejmie Marcin Brzozow ski, a kont ro le edukacvjna
Rada Programowa ksztaltujaca jako sc Dotknij Teatru .

Partnerstwo z domami dziecka zakfada :
wsp61nq realizacje dzialari dtugofalowych, w ramach projekt owanej rewita lizacji.

Oprocz indywldualnego mtod ego widza i zorganizowa nego poprzez partnerstwa , nie bez znaczenia jest widz tzw. fami
Iijny. Mow a 0 wi dzu, bedacvrn pod opieka rodzic6w lub dziadk 6w i babel. Repertuar wydarzeol fam ilij nych jest niezwykle
wainy z punktu wi dzenia potrzeb po lityki edukacji kulturalnej plac6wki. Warunkiem sa tys fa kcj onuj ~ cej edukacji mlodego
uczestnika kultury jest zaangaiowanie w ten praces rad zicow, a nie tylko edukatorow zewn~trznych, kta rymi Sq nauczy 
ciele, instrukto rzy, artysci. Rodzice i rodzina Sq pierw szym m edium pr zekazujqcym wiedz E: a kulturze. Dlatega tak isto tne
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[est budowanie sztuki familijnej, umozhwiajace] rownoczesna edukaqe kulturowa dorostych i dzleci/mtodziely. Program
zaklada prezenlacje spektakli dla widz6w familijnych oraz warsztatow w ramach Akademii Sztuki Dziecka.

Zdecydowanie najwiekszvm wyzwanlem jest zaplanowana w programle praca dotycz~ca rewllallzacjl spotecznej, rna
[ace] na celu pozyskanie odbiorc6w ze ! rodowisk zagrolo nych wykluczeniem spolecznym. To pracawymagaj~ca najwiek 
szego wysitku Ij . pracy l erenowej, wsp61pracy ze ! rodowiskami pomocy spolecznej, fundacjami, wypracowania autor 
skichmelod animacyjnych orazstate] obecnoscl psvchologa, Wej!cia w naturalne ! rodowisko spolecznepodw6rka, szkoty,
miejsca spolkarl . Dla l ego zadania proj ekl owany jesl dt~gofalowy proj ekl Na kwadracle skierowany do mlodziely 13 +
zagrolonej wykluczeniem spolecznym na skulek uzalelnierl czy przebywania w rodzinach patologlcznvch.

Zadaniem programu naprawczego jesl nadanie inslyt ucji znaczenla, Jakie wynika z jego hisl orii oraz dziedzictwa czyli
dorobku kull urowego Teatru 77.

Teatr konl rkullury, inaczej le atr zaangalowany, nle jesl martwy, jego dokonania daj~ gotowe narzedzlado warto!ciowej
pracy artystycznej, i co walne, edukacyjnej. Nie jest to tylko teatr eksperymenl6 w i artvstvczne] anarchii. On niesie ze
soba najcenniejsze przestanle, jakie teatr XX wieku sformulowal, a mianowicie definiowanie teatru , jako spotkanla.
Spotkanla, gdzie widz rna specjalne miejsce, I j . wsp6tl w6rcy. To spotkanie akl ywnie, angazujace spolecznie, a nie fi
zyczne organizowanie lowarzy skiej rozmowy. Teal r kontrkull ury zaprasza do wsp61uczestnictwa, parlycypacji, kontaktu
i wymiany. Legilymizuje si ~ empatla.

Akademicki Osrodek Inicjal yw Artyslycznych, pod swoj~ dyrekcj~, wid ze jako lnstvtucje z przvwrocona nazw~ - Teatr 77,
ktora jesl emblemalem leatru aktywnego spotecznie, mterweniu lacego, zaangalowanego w mlasto i rzeczvwlstosc.
Przvwr6cenie nazwy teatru 16dzkiej kontrkultury symbolicznie wyznaczy kierunek przemian, ktorego narzedziem
i bohaterem bedzle teatr. Kweslia zmiany nazwy wymaga weryfi kacji prawnej i konsultac]i oraz zgody Organizalora .
W dokumencie Pollly ka rozwoju kultury ZOZO+ dla Miasla lodzi, AOIA znajduje si~ w!r6d instvtucjl profilowych,
co pozwala budowac program na specjalislycznych zadaniach w Iym wypadku, l eatralnych.

ldeologle Dotknlj Tealru traktuje jako podstawe do stworzenia wielokierunkowego dlugofalowego programu
edukacyjno-arl yslycznego, ze zlozona dztatalnoscla rewitalizacj i spolecznej, w szerokim parlnerslwie na rzecz
powszechnej edukacji kulturowe], W konsekwencj i A91A mol e stac si~ o!rodkiem legitvrnizujacvrn sle czytelnym
wizerunkiem programowym, Ij. SZTUKA · EDUKACJA - lIEWITALlZACJA.,

DT, skonstruowane jako szerokie partnerstwo tw6rcze, oparte na slatce zw1ol zk6w organizacji, artyst6w, instytucji
i niezalelnych inicjalyw, sl anowi olbrzymi potencial kull uro tw6rczy. Wypracowane efekty rzeczowe: ponad 1000
wydarzerl w Iym 200 premierowych produkcj i teatralnych, zaprezentowanych dla 78 000 widz6w, zdobyle
i udokumentowan e metodologie pracy edukacyjnej, domagaja si~ wykorzyslania w dlugofalow ej polityce plac6wki
kulturalnej. Tylko taka rna mol liwo! c otwierania przestrzeni dla rozwoju lokalnego teatru olfowego, w zdecydowanie
szerszym zakresie nil sam projekt DT, kt6ry inwestowal w artyst6w, promowal, udostepniat kontakty Iwi~zal wsp6Iprac~ .

Opiekowal s i~ debiut antami. Inspirowal do podejmowania wyzwarl artystycznych i edukacyjnych. Pozyskiwalna te cele
srodki,

PRZYKLADOWE DZIALANIA stuzace realizacji ww. cel6w strategicznych, to:
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•

•

•

•

•

•

•

•

promocyjna kampania ROBIMY SOBlE MIEJSCE - performal ywne akcje a rlyslycz no-p laslyczno-angaiuj~ce

rniodziez 17+ do Iworzenia miejsca na nowo, kreowania jego wizerunku (2019),

uruchomienie reperluaru Seena. Oramal - kurale la M. Brzozowski I (2019 r ) dla widza 25+. B~dzie 10 cykl
prezentacji impresaryjnych oraz repertuarowych pokaz6w produkcji tealralnych Akademicki ego Osrcdka
Inicjalyw Arty slycznych. Projekl zaklada prezent acje wybil nych tw 6rc6w teatru i pokazy sl worzonych przez
Osrodek spekla kli. Wsp6tlw6rcami zadania beda 16dzey i og61nopolscy artvsci, studenci szkol art ysl ycznych,
osobv amatorsko zajrnujace s i ~ dziatani am i teat ra lnymi,

uruchomienie reperluaru Scena fTaniec - kuratela M. Ralajski. Cykl prezent ac]i spektakli wsp6lczesnego tealru
tanca dla widza 17-25, 25-30,

Tealralny Squal I zespot teatru 16+ [ lata 2019 - 2022) - dzialalnosc stalego zespolu mtodzieiowego,

Edukaeja. Taniee. Warszl aly (Ial a 2019 • 2022) - konl ynuacja dzialari prowadzonych pod kuratela
M. Ralajskiego,

Tealralny Squal/Punkowe Spolkania [lata 2019 - 2022) - cykl spot kari z artysla mi tealru, kt6rym przvswieca
idea woino sci i anarchii (wyktady, spotkania i konwersator ia) dla widza 13+, 17 +.

FRU FESTIWAl (lata 2019-2022) realizacja autorskiego fesliwalu Fundacji Kijo dla odbiorc6w 25+,

Plenerowe ferie (lata 2020-2022) - dziafania st reet artowe w tym teatru tarica dla mlodzi eiy w czasie feerii
i wakacji w rama ch profilaktyki uzaleinien . Realizowane zgodnie z zalo i eniami koncepcji M. Ratajskiego
(w zataczeniu) dla wid za 17+,

Oolknij Teal ru - 16dzkie Obchody Mi~dzynarodowego Onia Tealru (Ial a 2020 - 2022) - olwareie przeslrzeni
tworcze] dla rniejskich artyst6w teatru offowego, staw ianie zadari dla srodowisk akadernickich, stworzenie
plalformy dla wymiany doswiadczeri arlyst6w z r6inych srodow isk od niezaleinie tworzacvch zawodowc6w do
debiutujacvch. Promo cja i opieka kuratorska nad debiutami. Uczynienie AOIA osrodkiern realizacji proj ektu DT
jest naturalnym zwlazaniem rniejsca z jego histori a, ideologiq i tozsarnoscla. Inicjatorzy DT - wyznawcy teatru
kontrkultu ry - nie rnoga zapornniec a zobowiqzaniu, jakie niesie ze soba tradycja Teatru 77,

Dzieln icowe Cenlrum Akl yw nego Seniora (lata 2019-2022) prowadzone wr az z zadaniami integrujacvrni
seniorow z mtodymi, co rna zapobiegac gettyzac j i srodowiska seniorow,

Ulrzymanie wybranyeh w ydarzen zaplanowanyeh na 2019 r, przez dyrekl ora inslytueji.

II. Faza rea lizacji: lata 2020
REWITALIZACJA

CELESTRATEGICZNE:
1. UKIERUNKOWANIE INSTYTUCJ I W STRON~ CE NTRUM AKTYWNO~C I LOKAlNEJ

2. ROZPOCZ~C1E ZAAWANSOWANYCH DZIAtAN REWITALIZACYJNYCH

3. WPROWADZENIE NOWEJ KOMERCYJNEJ OFERTY EDUKACYJN EJ DLADZIECI I RODZIN

4. ROZWIJANIE EDUKACJI TANECZNEJ

5. ROZPOCZ~CIE DZIAtAlNO~C1 SCENY 13 +

6 . ROZWIJANIE SCENY REPERTUAROWEJ DRAMATI TANIEC
7. UTRZYMANIE I KONTYNUACJA ZADAN NAPRAWCZYCH

W projektowanej lu wi zji, AOIA ma realizowac za dania:

laboralo ryjnej
mlodzieiowej

•

•

•

nowoezesnej, w leloklerunkowej dzlalalno~c1 teat ratne], m.in dramal yeznej,
i taneczne], skierowanej do szerokie] pub licmosci, przede wszyslkim
I akademickiej, kreowanej przez artvstow : Marcina Brzozowskiego i Michata Ralajskiego,

powszeehnej edukaejl teatralne], wypra cowanej dorobkiem projektu Dolknij Teal ru i reallzujace] zaloienia,
rn.ln miejskiego programu Polil yki Rozwoju Edukacji Miasla todzi 2020+,

wleloaspeklowej rewilalizaejl spoteczne], dedykowanej dZielnicy Srodmlescle i Polesia, oparte] na zasadach
parlycy pacj i, scisle zwi~zanej z zatoieniami miejskiej st rategli, m.ln Politvki Spoteeznej 2020+ dla Mlasta todzi
- Strategil Rozwl ~zywan i a Problem6w Spolecznych.

Zatoiona tu wizj a wyznacza tej miejskiej instytu eji eel scislego spro filowa nia dziatalnosci na wyd arzeniach, procesach

i projeklach arty slycznych, sluzacvch przemianom spolecznym czyli :

budowaniu kapil atu spotecznego,
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wyr6wnywaniu szans,

integracji spolecznej,

budzeniu aktywnoSci spolecznej i budowaniu lokalnej wsp6lnoty.

PRZYKlADOWEDZIAlANIA stuz~ce realizacji ww. cel6w, 10:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Na kwadrat (lata 2020 - 2021 ) - dlugoletni projekt animaeyjny dla mlodzie;y 17+ (w tym mlodzieiy
niepelnosprawnej), nastawiony na wyr6wnywanie szans. Skoncenlrowany na zjawiskach kultury mlodych: hip
hop, street art, parkur, muzyka garazowa i underground, sztuka Internelu, taniec, wokal,

Poldkl (lata 2020 - 20211 - dlugoletni proj ekt dla kobiel z Polesia podnoszacv kompelencje spoleczne w zakresie
poszukiwarl a prace, autop rezentacj i i sprawczoscl spolecznej (warsztatv terapeutyczne, spotkania, akcje
plenerowe) dzialania lerapeulyc zne i edukacyjne, proj ekly z zakresuartetera pll, dla odbiorcy 30+,

Bohaterkl (2020 r.j - otwarte spol kania ze znanymi kobielam i, aklywnie zaangazowanvml w kwesl ie spoleczne,
przede wszystkim polilyczne, charytatywne, kulturalne, ekonomiczne, organizowane by promowa e czynne
postawv spoteczne, a takze dzlaiac motvwacvjnle, wsplerac proces zawodowej aktywizacj l wsrod odbiorc6w,
w Iym wypadku odb iorczyrl 30+,

Stale warsztaty terapeutyczne (2020 - 2021) dla potrzebujacvc h, zwlaszcza kobiel, uzaleznionej mtodzletv
i rodzin alkoholik6w,

Otwarty I belplatny punkt konsultac)1psychologlcznyeh dla mtodlleiy (lata 2020 - 2022) . Praca rewilalizacyjna,
profilaklyezna i edukacyjna w naluralny spos6b musi bye zwi~zana z cpieka psvchotoglczna. Stad proj ektuj e
specjalne miejsce dla wsp61pracy ze specjalistami psychologami, kt6rzy b~d~ Iworzyli ekipe mervtoryczna wraz
animatorami,

Otwarty I bezplatny punkt konsultaej l prawnych (lat a 2020·20221 dla doroslych,

lETNI PlENER TEATRAlNY ( lata 2020 -2022) - 'projekt realizowany w okresle wakacyjnym, poswleconv szcze
g61nie tej grupie osob, ktora z r6Znych powod6w nie spedza wakacji poza mlastern, Plenerowy, cykliezny
i olwarty charakter wydarzenla wykor zystuje potencjal lokalowy i otoczenie Akademickiego Osrodka Inicjatyw
Artyslycznych. Poza prezenlacjami spektakli plenerowych (malyeh form nastawionych na bliski kontakt z wi
dzem), program rozbudowany jest - przez przyj~l~ forrnute p61kolonii - a warsztaty teatralne prowadzone przez
zapraszanych artvstow, tetnl Plener Teal ralny jest takze swiadomym nawi~zaniem do Iradycji teatru polskiego
- teatr6w letnich,

Plknlkl podw6rkowe, Sjesty artystyczne, Gaw~dy podw6rkowe, Pchle targl, Prozdrowotne akeje
w przestrzenlach mlasta, Plenerowe performance taneczne (lata 2020 - 20221 - wydarzenia w stylu wtoskiej
rozrywk i, I~cz~ cej biestade z integracja S~s i ed zk~ i rekreaqa , Organizowane w poblizu domu,
w nlezobowtazujace] atmosferze, przy muzyce i ulicznych wysI~pach . Nawi~zuj~ rownie z do polskiej,
przedwojennej t radycj i wsp61nego spedzanla czasu w sasiedzklm gronie, odbiorca familijny,

Gazeta Zachodniej UUcy (2020) redakcja lokalnej gazety we wsp61pracy z ulicznymi przedsiebiorcarni,
dofinansowujacvmt druk . Ma zawierae opis sr6dmiejsklej oferty kulturalnej (m.in repertuar AOIA, Teatru
Nowego i Powszechnego), recenzje, reklamy, ogloszenla. Dostepna, bo roznoszona bezposrednlo do
mieszkarlc6w przez mlodzie; zaangazowana w dzialania inslylucji, odblorea familijny,

Studio tw6rezoscl dzlecka: wyobrainla, rueh, ekspresja (lata 2020 - 2022) - ofert a warszl at6w tw6rczych dla
dzieci ad Sdo 10 lal,

Akademla Nowych Medltlw (lata 2020 - 2022) - cykl konwersator i6w z zakresu sztuki Internetu, muzyki
wsp6lczesnej przede wszystklm rapu, undergroundu, dla widza 17+,

Szybka Rezyserka (lata 2020 - 202 2) - staly program szkolenia kadr pedagog6w l ealralnych,

Seeny 13+ (lata 2020 - 2022) repertuarowa oferta lealralna zawleraj~ca leksty z kanonu lektur szkolnych oraz
wsp6lczesne realizacje polskiego i swiatowy dramalu,

Produkcje tealru tarlca i teatru dramalycznego (2020 -2022) dla widza 2S +,
PROGRAM DEBIUT6w - zadanie realizowane ad 2021 roku .

III Faza reallzacll: 2022
EDU KACJA/K REACJA

( ElE STRATEGICZNE:
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1. KONTYNUACJA I sozwor WDROiONYCH DZIAlAN REPERTUAROWYCH, EDUKACYJNYCH i REWITALIZACYJNYCH

WPROWADZONYCH W LATACH POPRZEDNICH

2. PODEJMOWANIE INNOWACYJNYCH INiCJATYW ARTY5TYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

3. REAlIZACJA PLENEROWEGO PROJEKTU PAMI ~NIK 5wil\C EGOPROWADZENIU DOKUME NTACJI KULTURALNEJ

AKTYWNO~C1 W DZIELNICY ~R6DMIE ~CIE

4 . PROMOCJA tODZI POPRZEZ STWORZENIE ROZPOZNAWALNEGO W POLSCE I EUROPIE O~RODKA

KULTUROTW6RCZEGO, OBECNEGO NA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH FESTIWALACH ORAl KREUJI\CEGO

OG6LNOPOL5KI PROJEKT DOTKNIJTEATRU

PRZYKlADOWE DZIAlANIA stuzace rea lizacji ww. celow, 10 :

• or ganizacja i reali zacja t odzkich Spotkan Alternalywy Teat ralnej czyli powo!ani e pr zegladu teatrow

alternalywnych dla widza 17+/ 25+,

• wdroienie dzialan pod nazwa Pam ietnik: w yst awy/insl alacje/akcje pc swiecon e] dokumenlacji historii

Srodrni escla. Realizacj a w przestrzeni ulic Prochnika, t egionow, Gdanskiej, Wo lczanskiej i podworkach d la widz

familijnego. Parnietnik to projekt stworzony w ramach rezydencji, poswieconv artystom audiowizualnym

i tw6rcom teatru z lodzi i Polski. Podejm owane przez nich dziatania zori entowane beda na pra ce rewitalizacvjna,

(gdzie lnsplracja ma stac sle przestr zeri uli c Srodmlescta] oraz na dia log ze spotecznoscta lokalna. Promowac

bedzie inicjatywy oparte na wymianie doswi adczeri oraz akcje wvchodzace w przestrzen mi ejskq i angazujace

spo leczno sc lokat na na rzecz ktorej pracuje Osrodek AOIA. Program zaklada tez segme nt rea lizacyjny, zwi~za ny

ze wsparciem i prornocja tworczosci amatorskiej mtodziezv li cealn e],

• stworzenie i udo stepnienle e. bazy metodycznej dla Edukatorow Teatralnych czyli obszernej e.bibllo tek i

teatralnej,

• prowadzenie slalej wspolpracy z koordynatoram i ogol nopolsklml Dolknij Teatru, rozwiniecie akcji,

organlzacja konferencj i i szkolen z zakresu edukacji t eatralnej na rzecz rozwln iecia projekt u Ootk ni] Tealru

wsrod kcordvnatorow z calego kraju ,

prezent acja pr odu kcji leatralnych Osrodka na fest iwalach ogo lnopo lskich i rnledzvnarodowvch.

ZAKlADANE EFEKTY JAKO~C IOWE I I LO~C IOWE PROGRAMU :

1. zrealizowane i wyprodukowane wyd arzenia artystyczne, w ty m: spektakle, akcje , fest iwale, koncerty,

2. wdroiony innowacyj ny program edukacji kulturowej z szeroka oferta szkolenlowa, w lym: warsztaty, lekcje,

akeje, projekcje i inne,

3. zrealizowane zadan la rewitallzacyjne w przestrzeni Srodrniescla, tj . akcje plenerowe,

4. wysoka frekwencla,
5. produkcje deblulow artystycznych.

6. zrealizowane istot ne inicjatywy akadem ickie,

7. nowa idenl yfikacja plaeowk; rozpoznawalna w m iescie i wypromowana w mediach,

8. rozpoznawalnosc mark; todt Kreu je w kraju I za granlca, poprzez ud ziat lnstvtucli w szerokim parlnerstwie

artvstvcznvm (festiwalach, organlzacja DT w Polsce) .

SZANSE POWODZENIA ZAKtADANEJ WIZJI

Ideologia opisywanego tu programu zasadza sie na przekonaniu 0 spolecznej misji teatru wyraionej

w trawestacji slow Jerzego Grotow skiego: Teatr jest spotkaniem, kt6re rna moermienianla rzeczywistosc! i czlowieka.

Teatr jest narzedrlern budowania totsarnosd , aktywlzowania postaw spotecznych, wzmacniania lokalnej spolecznoscl,
wzbudzania em patIi, propagowania tolerancjl, a nadt o med ium et ycznym . To prze strzen wieloaspektowyeh spotkan

dla w ielopokoleniowej publlczno sci.

Dowody na powod zenie projektu osadzon ego na SPOtECZNEJ MISJI TEATRU przy no si projekt Dotknij Tealru, ktorego

[estern pcmvsto dawczvnla i koordvnatorka od 10 lat. W 2019 roku DT je st jui ustanowlona marka mlasta ,

z un ikatow a formula organlzacvjna, rozpoznawalna w Polsce i 0 zasiegu krajowym . Program instytucj i wywiedziony

z doswladczen projekl u DT zapewni:

slatij atrakcvjna scene pr erent ac] l I przest rzeri prac art vstvczrwch, ze szczeg61nym mlejscem dl a produkcji DT,

rozwo] projeklu DT na skale ogo lnopo lska pod kura tela todzi,
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wdroienie innowaeji edukacyjnveh, rozooczetvch przez OT, np. kreowanie sztukl familijnej pr zez prezentaq e,

Seenv 13 + ezy prowadzenie studia tw6rezok i dzieeka,
rozw6j sceny tanca,
wartok lowe iniejatvwy akademiekie, I
tworzenie ofertv dla wielopokoleniowego widza,
tworzenie ofertv adresowanej speejalnie dla mtodego widza,
prowadzenie lokalnej interweneji spoleeznej dla obszaru Polesia, niszezonego ehorobami rnlejskie] cywilizaeJi :
narkornanla, alkoholizmem i analfabetvzmem kulturowym oraz samotnoscla os6b starszvch.

Za programem OT stoi filozofia nowoezesnej edukaeji teatralnej i wi zja plae6wk i, kt6 ra skoneent rowana na teatralnvm
profilu bedzte wdra i ala zaloienia Pol itvki Edukaeji Kult uralnej Mi asta lodzi oraz Polltvk i Rozwoju Kultu ry 2020+ dla

Miasta lodzi.

3. D1AGNOZA STANU INSTYTUCJI
W TYM OPIS OOTYCHCZASOWEGO OOROBKU INSTYTUCJI KULTURY

Akademieki Osrodek Iniejatyw Artystyeznyeh pod swoJ~ nazwa funkejonuje od 1998 roku, wczesnie] budvnek bVI

anekt owany dla artystyeznej dztatalno scl Teat ru 77.
Oorobkiem instytuejl jest skoneentrowana wok61miejseapubllcznost I uczestnlcy zaj~torganizowanveh przez placowke.
Wvpraeowany zwi~zek plae6wki z mleszkancaml miasta jest bezeennv i warty plelegnacji . Podobnie eenne s~ zawiarane
wsp6lpraee i partnerstwa inst ytueji. Wsr6d partnerstw jestl6dzkie Cent rum Wydarzen, Fundaeja " Insty tut Teatralnv 1m.

Mieczysfawa Hertza'" i inne.
Tw6rezoSt amator6w teatru ezy muzyki, metodologia pracy warsztatowej, a nadto praea dydaktyezna wloiona
w dotye hezasowe budowanie ofert y AOIA stanowi niew~tp liwy dorobek znaj duj ~ey szaeunek I gl~bokie zrozumienie jego
znaezenia. Niemniej jednak brakuje tu wydarzen silnie ldentvflkujacvch si~ z mi ejseem, nie wypracowanyeh pomimo

dlugoletn ieJdziatalnosci.

Statut instytueji zawiera zakres eel6w i zadan, kt6ry zaktada, ze:

§ 3.
1. Podstawowym eelem dzialania Osrodka jest prowadzenie wieloki erunkowej dzlatalnosci
rozwljajace] I zaspokajalacej potrzebv kulturalne i spoleezne rnleszkaricew. w szezeg61nosci srodow isk mlodziei owyeh

I
i akademiekieh oraz upowszeehnianie i promoeja kulturv lokalnej.
2. Osrodek prowadzi wie lokierunkowa dziatalnost zgodna z politvka kulturalna paristwa oraz mlasta Lodzi, na
podstawie wla snego programu i w opareiu 0 pnyj~t ~ st rategie Osrodka.

§ 4.
Pnedmiotem dzialalnosci Osrodka jest w szczegolnosci:
1) organizowanie przedsi~wzi~t artvstvcznvch, w tv rn: spektakli, koneert6w, wystaw, festiwali
i pnegl~d6w, warszlat6w, konfereneji ;

2) wspieranie r6inorodnveh inicjatvw artvstvcznvch, spoleeznyeh i dziatan int erdvscvpllnarnvch:
3) realizacia program6w z zakresu edukaeji kulturalne j;
4) prezentowanie dorobku i popularyzaeja tw6re6w :
5) stwananie warunk6w dla amatorskiego ruehu artvstvcznego, k61 i klub6w zainteresowan, sekeji , zespol6w, itp.;

6) wspieranie i organizowanie dziatan na rzecz senior6w;
7) pozyskiwanie srodk6w pozabud i etowyeh z funduszy krajowyeh i zagranicznvch, w tvrn Unii

Europejskiej i wykorzvslywanie ieh na reahzacje zadan <¥rodka.

2estawianie statutowvch zalozeri programowy eh AOIA z blezacvm opi sem reprezentatvwnvch dzialan podanvrn na
st ronie internetowej czvll dora rnvm i publieznym dokumencie instyt ueji wvnika, ze AOIA prowadzi te raz stat~ dzialalnost
jednego zespolu amatorsklego - zespolu teatralnego STudio Saturator. Wspiera dwie iniejatywy srtvstvczne, w tym
dzialalnost Teatru Jarica Kijo, na prawaeh wynajmu przestrzeni i udostepniania miejse do prezenejl i pr6b. Organizuje
jeden konkurs - Konkurs l6di Mi astem Talent6w. Wspiera i organizuje dzialan ia na rzeezsenior6w poprzez prowadzenie
Dzielnicowego Centrum Aktywnego Seniora. Oferuje stale warsztaty ceramiczne w ramach realizacji program6w z
zakresu edukaeji kultu ralnej.

Dokumentujacv prace inslytueji FB htlps://www.faeebook.eom/search/top/7q=aoia, ma bogatszq baze danyeh
i wykazuje, ie AOIA prowadz i stat~ Scene l6dzkiej Piosenki oraz podjela wsp6lprae~ z zewnet rznvrni part nerarni, np .
l6dzkim Centrum Wydarzen na rzeez kuhuralnego aneklowania Pasaiu R6iV pn ez teatry plenerowe dla publieznosei
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lamilijnej. FB dokumentuje r6wniei zorganlzow ane spekta kle i koncerty.

Tak wi~c realizowanv na biezaco program pod ejmuje dzialania z zakresu propedeutyki tworczoscl czyli war sztaty
teatralne obejmujace praktvke sceniczna, warsztaty ceramiczne, edukacje do odb ioru tekst6w kultury oraz rekreacje
kult uralna dla senior6w. Jesli olerta jest bogatsza, to promocja instytu cji j~ zaniedbuje i nie buduje na niej w izerunku

plac6wki prawidtowo dziatajace], co jest wad a organizacvjna plac6wk i.

Brakuje tu statutowego prowadzenla w lelokierun kowej dzlatalnosci rozwlj aj~ cej I zaspokalajace] potrzeby kulturalne
Ispoleczne mle szkarlc6w, w szczeg61nosci srodow isk mlodzieiowych I akademl ckich. Reallzacia program6w z zakresu
edukacll kulturalnel nle jest uwldocznlona lub wr~cz [e] nle ma. Szczeg6 ln~ uwage zwraca brak szerok lej olerty
wydarzerl dla mtodych w ldz6w oraz nlkfe llosciowo i [akosclow o Inicjatywy akademickle.

AOIA, daje sle zdefiniowac, jako instytucja bez wyrazi stej polityki programowej i pozostaje osrodk iern kultury
wvpetniajacvm kilka podstawowych obowiazkow miejskiej insty tucji. Stoi to W sprzecznosci ze srodowiskowymi
oczekiwaniaml wo bec te plac6wki. Bowi em nosi ona na sobie dziedzlctwo kultowego dla lodzi osrodka Jakim byt Teatr

77.
Rodzi s i~ pytanie, co pozostato w AOIA ze swietnosci mark! j ak~ byf Teatr 77 - sceny 0 stat usie jednej z najwainiej szych
w nurcie alternatvwnym w Polsce. Studencki t eatr, zaloiony w 1969 rokuw lodzi przez Ryszarda Bigosiri skiego i Zdzistawa
Hejduka, by! prekursorem nowatorskich dziafari arty stycznych I aktvwizujacvch widz6w. Realizowane spektakle teatra lne
byly glosem mtodego po kolenia, dotvczacvrn akt ualnych problem6w i ycia spotecznego i politycznego. Powstawaly dla

przestrzeni niescenicznych, prezentowane w fabrykach, na ulicach.

"Pn edstawienia tej oryginaln ej alternotywnej sceny bylV prezentowane no najwainiejszych europejskich

festiwalach sz tuki: Wrodawskim Festiwalu Dramaturgii w spotczesne], La Biennale di Venezia, Swia towym Festiwalu

Teotru w Nan cy, Wrodawskim Festiwalu Teatru Otwartego, Festiwalu Teatru w Avignon, Festiwalu w Edynburgu,

Festiwa/u FOOLS w Kapenhadze, Stockho lm Scensammar w Szto khalmie, w Gandowie, Sorajewie. Atenach,

Budopeszcie, Brukseli i innvcb miostoch europejskicn:"

Teatr 77 z Festiwa lem 16dzki e Spotkania Teatr alne wyn osily 16d z do poziomu pol skiej st oliey teatra lnej kontrkult ury - co

s i ~ stale z tym dorobkiem? W AOIA Teatr 77 przypomina jedyn le skromna tabliczka , um ieszczona przy wej sciu na
widownie, 0 tre sci: "W tej sali Teatr 77 zrealizowat wiekszosc swoich spektakli w latach 1978 - 2002. Dyrekcja Zdzistaw
Hejduk." Wci~i moina slyszecgtosy podnoszace kwest ie parnlecl i zaniechania pielegnacji dziedzictwa kultowego t6dzkiej
sce ny.

"AOIA dZiedziczy t radycj e miejsca i dziolania Teatru 77, ktdry nie powrdcil do swoj e] siedzibv po co/kowitej przebudowie

I modemlzacl! budynku przy u/.Zachodniej 56. W 2004 raku powstal w nim Akadem/cki Osrode« Inicjatyw Artystycznych

w wyniku polqczenia Akademickiego Osrodko Ku/tury i Osradka /nicjatyw Artystycznych-Teat r 77. By/a to decyzja wladz

miosto, ktore zopewnialy, ie "w sferze dziaiolnosti merytorycznej nowo instytucja ku/turalno bedzie kontynuawac i

twdrczo rozwijoc /ini~ progromowq Akodemickiego Osrodka Ko/tury i Osrodko Inicjatyw Artystycznych - Teatr 77".
Dzialo/nose AOIA nie jest nies tety kontyn uacjq idei, propozycji czy dzioion spaleczno - ortystycznych Teatru 77. "

Dziennik Teat ralny 19 listopada 2013

" (..) zaprzestol on swojej dziotalnosc! przy u/icy Zochodniej 56. W ejekcie powsta/a dotk/iwa luka w dziejach 16dzkiego

teatru alterna tywnego. I tak, a ite Poznan do dzis szczyci sit: swoim Teatrem 8 Dnio, Krakow - Teatrem STU. Wrodow

- Ka/amburem, Warszawa - Akademiq Ruchu, ta k Teatr 77 pazastoj e w zupetnej niepomtect."

Budynek AOIA dla f6dzk ich teat rom an6w jest pomnikiem Teatru 77, ale tei pastelowym symbolem wt6rnej i niestety

przewi dywa lnej dzialalnosci kulturalnej .
Plac6wka, 0 czym sw ladcz~ Spraw ozdanla merytoryczne, spetnia sw oje sta ndardow e funkcje, ale je j oddz ialywanle
jest nlkle I mialkie. Znaczenle kulturotw6rcze znikome . Podejmowane dzlalania naSiadowcze. Nie podejmuje
proces6w dfugofalowych ani edukacyjnych, ani rewita lizacyjnych. Nie podtrzymuje tradycJi wynikaj~cej z dzledzlctwa

IJerzy Katarasiilski, Teatr 77 i jego 7~1slugi. archiwllm.lllnl./odzp//gc lphp?id=48 /4
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Tealru 77. Zupelnle zanlkn'lla warto~c1owa dzlala l no~c akademlckleh Inlcjal yw artystycznych . AOIA stala si~

wlascklelem scenv do wynaj ~eia, co tei skuteeznie czvnt, udo stepntajac przestrzerl wczesnle], m.in Fundaeji Kamila
Mackowiaka oraz nadal Fundaej i Kijo, przez co podniosla sw6j ekwiwalent prornocvjnv, Ale nie moina zapornniec, ie sij
to dzialania tcwarzvsrace, niestetv calkowicie zakrvwajace lstote pracv plac6wkl, kt6 ra wvdaje sle pusta.

AOIA gubi tei w swojej dztalalnosc], sugerowanej nazw~, funkcje osrodka skupionego na wsp61pracy ze srodowisklem
akademickim, nle stano wi jej centrum ani . osrodka intcjujacego", pobud zajacego kulturalnv rozw6j 16dzkiej spoteczncsci
studencklej . Nle podtrzvmujac merytorycznej ciijglo sci zTeatrem 77, instvtucja ta nle wvkorzvstala takie potencjalu, jak l
m6gl stanowic zawartv w obecnej nazwie kierunek. W dokum encie lnformujacvm 0 celach dzlalania pro ponowa ne jest
r6wnlei inn e rozwiniecie skr6tu nazwv, tj . • Atrakcvjnie, Oryginalnle, tnsplrulaco I Ambitnle", w ten spos6b Osrodek
opiewa swojij dzlalalnose [ednoczesnie uciekajac od odpowtedzialnoscl zwlijzanej z funkcja, kt6rij nlesie jej statutowe
odczvtanie.

Program naprawezv musi brae pod uwag~ wstepn a analize SWOT, kt6ra wskazuje na obszary szans, zagroierl, mocnvch
I siabvch st ron instvtu cji,

SlA BE STRONV:
nleclytelna wizja programowa plac6wk l

• brak wle loklerunkowej dnatalnosci rozwljajijcej I zaspokajajace] potrzebv kulturalne I spoteezne
mleszkarle6w. w szczeg61nosci srodowlsk mlodzieiowych I akademlcklch

• nlkta rea lizada program6w z zakresu edukacij ku lturalnej
brak Innowacji w zakresie edukaql kulturalnej
brak sukces6w artvstvcznvch produkcjl teatralnych
brak skutecznej, nowoczesnej, sp6jnej politvkl promocyjnej
wijskl zakres odbiore6w

• zbVt mala Ilose projekt6w dtugofalowvch
brak ernblematvcznvch dla plac6wkl wvdarzerl kulturalnvch
brak nowatorskich program6w edukacyjnvch
mala skuteeznosc w pozysklwanlu srodk6w zewnetrznvch

MOCNESTRONV:
Infrastruktura teat ralna
dzlalalnose Teatru Tarlca Kljo
dzledzlctwo mlejsca
lokalizacja w sclslVm centrum mlasta, w sasledztwte trzeeh mlejskleh teatr6w: Powszeehnego, Arleklna I No
wego, przylegtosc do traktu rozrywkowo-kulturalnego Plotrkowska , bliskose z osrodkiem handlowo • rozryw '
kowym I turvstvcznvm Manufakturij
t rw ajaca Inwestvcja, zaktadaj~ca przeblcle wewnatrz kwartatowe, daj~ee wsp6ln~ przestrzerl dla dzlalarl edu
kacyjnvch, organlzowanvch wraz z Muzeum Mlasta lodzl

SZANSE: I
• uezvnlenie Instvtucjl nowvm, preznvm centrum 16dzklego teatru offowego, edukacjl teat ralnej I aktywacji

spotecznej przez sztuk~

wdroienle nowatorsklch program6w edukacyjnvch I rewltalizacyjnvch
wvpracowanie nowego modelu dzlalalnoscl plac6wkl kulturalnej, wedlug zaloierl mlejskleh program6w roz
woju
stworzenle centru m mtodej l6dzklej kultury

wpl sanle sl~ w obszar dzlalarl politvkl kulturalne] Mlasta lodzl
pozyskanle nowego srodowiska odblorc6w, zwlaszcza mlodvch.

Znacz~cy dla mlasta dorobek AOIA wl~ie s l~ z dzialalnosclij Tealru 77, kt6 ry zostaje w mojej koncepcjl wyakeentowanv,
jako wart kontvnuac]l ,

Od wielu lat AOIA jest stedziba Fundacjl Kljo I Teatru Tarlca Kljo 0 znaczacvrn Jui dorobku artvstvcznvm, rozpoznawalnvm
w lodzi I w Polsce. Praca szefa Kijo, Mlcha la Ratajsklego, domaga s l ~ dol nwesto wanla I opleki dla rozwoju kultury mlasta
lodzi. Zesp6t stanowl grupa mtodvch tancerzv, najcz~lciej student6w Wvdzlalu Muslcali I Choreogralii Akademil
Muzycznej w lodzi. Zaangai owanvch, ambitnvch I bardzo tworczvcn, Znam grupe z produ kcji I wsp61pracy w DT.
Produkeje Kljo spotvkatv sle zawsze z olbrzyml m zalnteresowanlem publiczncsci i znajdowatv u nlej uznanle.

Suma wnlosk6w z diagnozv buduje klerunki programu naprawezego, kt6 re muszij skoncent rowac s l~ na przywr6cenlu
instytucji mtodegoodbiorcyoral zawiazaniu inicjatyw akademickich. W spos6b nadrz-:dny program naprawczy powinien
d~iVe do nadanla insty tucjl znaczenla, Jakie wvnl ka zjego histor li oraz dzledzictwa, czyli dorobku kulturowego Teatru 77.
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4. OPIS PROPONOWANEGO SPOSOBU I ZAKRESU REALlZACJI POLITYKI ROZWOJU KULTURY 2020+ OLA MIASTAtOOZI
WRAZ Z UWZGL~ONIENIEM INNYCH OOKUMENTOW STRATEGICZNYCH OOTYCZI\CYCHtOOZI

Niniejszy prog ram zachowuje spojnosc z ml eiskim i dokum ent ami strategicz nymi.

t'olityk a Spoleczna 2020+ dl a Miasta Lodzl - Stra tegia Rozwlazywanl a l' roblem6w Spolecznych" zaklada m.in:
Kluczowym poiecien: budowania JokaJnego dobrobytujest sp6jnosc spo teczno rozumiana jako wyznacznik generaJnego
kierunku dia catej polityk!spa/eeznej w todzi. lo definiejq Rady Europy przyjmujemy, i e sp6j nost': spo/eezna to zdo lnosc
spoiecznosci lokalnej do zapewnienia dobrobytu wszystkim swaim czionkom, zmniejszonia rozwarstwieri spofecznych j

unikania polaryzacji . Spojne spoteczetistwo to wzajemnie wspierajqca sit: wsp6/nota wolnych jednos tek uczestniczqcych
w deeyzj aeh 0 swyeh wsp6 /nyeh sprawaeh. Sp6j nose spo /eezna moze bye wiec postrzegono na poziomie ea/ej
spotecznosci jako odpowiednik tego, ezym na poziomie j ednostki j est w/qezenie spo/eezne. l tej perspektywy dqi enie
do sp6jnosci spo/eeznej poiega na walee z wyk/uezeniem.

PodkreSia na w dokum encie Poiityka Spoleezna 2020+ dla Miasta lodzi - St rat egia Rozwiijzywania Problernow
Spotecznych wa lka z wykl uczeniem jest pod stawowym elemente m nini ejszego program u prowa dzenia instyt ucji kultury,

co wvkazuje w form utowa nych uzasadnieniach dla poszczeg6 lnych, proponowanyeh do w droienia wv darze n, Zbiei nosc

zalozen koncepeji znajduje rowniez w Strategii Zintegrowa nego Rozwoju lodzi 2020+, ktora zaklada zwi~kszenie

uezestnietwa mieszkoncow w kulturze dzi~ki efektywnemu wykorzystaniu poteneja/u ku/tura inego i kreotywnego todzi .

2. Kultura u podstaw Strategla Zintegrowanego Rozwoju lodzi 2020+

[1] upowszechnianie dostepu do kultury i dzial ari kultu rotworczvch, kt6r e zakladaja zwie kszenie uezestn ictwa

rnieszkaricow w kulturze, lepsze wykorzystanie potencjalu ku lturowego Mia sta (w tym zasobow insty tuej i ku lt ury ),

ill podj ecie wspo lpracv miedzv placow karnl edukacyjnymi, instytucjami spofeezno-kult uralnymi, organizacjami
pozarzadowvrnl , artysta mi i niezaleinymi animatorami ,

rn wspieranie ksztakenia na rzeez ed ukacj i obywatelskiej i kulturalnej,

rn powiazan ie dzlal an kulturotworczvch z proce sami rewitali zacji spolecznej i progra ma m i wyr6wnywa nia szans

najm todszych Iod zian wraz ze zwrocen iern uwagi na rzecz kulturowej aktyw izacji pokolenia 60+,

rn przeksztakenie dziedz ictwa film owego, awangardowego j industrialnego lodzi w zasob symboliczny, isto tny dla

to zsarnosci rnieszkaricow M iasta i wspornagajacv [ego prornocj e,

Catosc koncepcji wpisuje sle w Program Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dl a Miasta lodzi, dzieki planowaniu praey
innowacyjnej placow ki, kt ora prop onu je od biorcom :

sprofdowana dzialalnose artvstvczno-edukacvjna , podnoszaca poziom uezestnictwa w kulturze,
placowke otwarta na otoezenie spoleezne,
lnstvtucje z szeroka dostepnoscla ze szczegolnvm uwzgledn lenl ern potrzeb niepelnosprawnyeh,
wysoko wvkwallfi kowana kadre lnstruktcrcw/specjalistow w swojej dziedzinie,
oferte wydarzen edukaeyj nyeh zgodnyeh z zapot rzebowa niem spofeeznym i wymaganiami polityki kulturalnej
mia sta,

miejsee do osobistego rozwoju, spctecznej/sasiedzkie] integraeji, famili jnej rozrywki, kontempiaeji sztuki
i edukacji artystycznej. Mi ejsce a wysokim pre stiiu,

obra z szerokle] wspotpracv partnerstw a srodowiskowego,
pielegnowanle historil miejsca i tozsarnosci rnieszkancow,
pomoe spcie czna.

5. PROPOZYCJE OZIAlAN SWil\CYCH POZYSKIWANIU PRZEZ INSTYTUCJ~ KULTURY
ZEWN~TRZNYCH SROOKOW FINANSOWYCH NA OZIAlANIE M ERYTO RYCZNE I/LUB INWESTYCJE
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Dotacja podmiotowa AOIA ksztaltuje si~ na poziomie 1.241,260 zf. Nie jest ona nlewvstarczajaca ale tez trudno znaleiC

przestrzen na dokon anie oszczednosci, np. w sferze zatrudnienia. Racjonalizacja koszt6w moze dotyczye ekonomii, np.

w prowadzen iu prom ocj l czy codzlennej administracji oraz komercyjnego wynajmu pomieszczen. Z caf~ stanowczoscia

naleZy zwi~kszye pro cent pozyskiwania srodk6w z projekt6w grantowych, poprzez podnie sienie atrakcyjno sei

projektowanych wyd arzen oraz pozyskania kontakt6w artystycznych opleraj~cych sl~ na wzajemnej wsp6fpracy

merytorycznej I wymlanie. Oczvwiscte nie bez znaczenia jest kompo nowanie repertu aru, kt6 ry bedzle mial zwlekszonv

potencjaf zarobkowy oraz propozycje komercyjnej oferty warsztatowej - i jako taki jest traktowany projekt Akademia

Sztukl Dziecka. Naleiv r6wni ei pczvskae sponsor6w, ale ty lko poprzez stworzenie at rakcyjnvch warunk6w dla

potencja lnych mecenas6w. Drobn a forma pozyskiwanla srodkow jest pomysf wydawan la Gazety Ullcy Zachodniej,
I

zawierajace] repertuar AOIA, Teatru Nowego, Teatru Arlekin I Powszechnego oraz recenzje, ogloszenia I reklamy

lokalnych przedstebtorcow, Gazeta mialby bye doflnansowana (druk, skfad) przez wlasciciell sklep6w. Najwyi szy

potencjaf reklamowy reprezentuje tu projekt Ootknij Teatru, ponlewai rna zakresog61nopolski I ustalona rozpoznawalna

rnarke ,

Zewzgledu na sprofi lowana dzialalnosc teatralna instytucji, zewnetrzne srodkl beda pozyskiwane z program6w :

• Teatr i Taniec M inisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

• JI) ·dar.:enia artystyczne dla dzieci i mlodziezy Ministerstwo Kultury i Dziedz ictwa Narodowego,

• Edukacja Kultura lna Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

• Infrastruk tura domow kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

• Kultura dostepna Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury,

• ROZl1<'Oj sektorow kreatywnych Minis terstwo Kultury i Dziedzic twa Narodowego,

• Konkurs im. Jana Da,mana no produkcjC I eksplaa lacjc spe ktaklu dla dzieci ;/Iub mladzieiy Instytu t Teatralny
1m. Z. Raszewsklego w Warszawie,

• . Plac6wkaH
• kanku,s no projekt tea trolny Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie,

• Lata w teatrze Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie,

• Praqrom TfATR PDLSKA Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie,

• Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza • Kultura/ne pamasty~ prowadzony w ramach Priorytetu 3,
Schemat 38, Programu Wieloletniego NIEPODLEGLA na lata 20 17-2022,

• programy daraeyjne Urz~d Mlasta lodzi,

• programy dofinansowari profilaktyki uzaleinieri,

• CAS.

6. PLAN ZR6iNICOWANIA DZIALALNOSCI EDUKACYJNO-WARSZTATOWEJ UWZG L~DN IAJ"CEJ R6iNE GRUPY
SPOlECZNEORAZ ZAS08Y INFRASTRUKTURALNE INSTYTUCJI KULTURY

I
,

Srodkiem do zbudawania silnego srodowiska odbiorczego jest rozbudowana dzialalnose z zakresu edukacji kulturowej,
kt6ra stanowi drugi z trzech profili programu, w celu :

•

realizacji zaloien politykl edukacjl kulturowej mlasta I min . zadanla Wychowanla do udzlalu w kreae/I,

propagowania sztuki,
wychowania do spofecznej i arty stycznej aktvwnoscl ,

tworzenia koniunktury gospodarezej na sztuke.

Dzialania edukacyjne zostana podzielone na:

•
•

edukacJ~ przez doswladczanle/praktykowanle sztuki czVIi orgamzacje warsztat6w, plener6w, akc]l, festiwali,

edukacJ~ przez przyswajanle/poznawanie/ rozumienle kontekst6w art ystycznych w tym hlstoril i teorii,,
w formie wyklad6w, mult lmedlalnych prezentacjl, projekcji, odczyt6w, konw ersatarl6w, kanferencji.

Planowane projekty do realizacji z uwzglednieniern ram czasowych:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dotknl] Tealru - ogolnopolskie Obchody Mi~dzynarodowegoOnia Teatru (lata 2020 - 2022),

l60ZKIE SPOTKANIA ALTERNATYWY TEATRALNEJ [l at a 2020 - 2022) . Powo!a nie przeg ladu teat row alterna

Iywnych w odwo!aniu do idei stworzonvch i realizowanyeh przez Mariana Glinkowskiego l 6dzkieh Spotkari Te
at ralnych. Festiwal rna charak te r konkur sowy, polaczonvjest z otwartymi om6wleniami spek tak li oraz raportuj e

/ diagnozuje stan kutturv allernalywnej . Opinio tw6reza ro la przegladu konfronluje I w6 re6w " daw nej alterna

tywy" z mtodszymi pokoleniami. Fest iwal st warza rnoz liwosc prezentacji debiuta ntow popr zez stworzenie plat

formy debiu t ow, Projekt tworzony bedzi e we wsp6!praey z fesliwa lem OFFKonlropunkl oraz in lcjatvwa teatralna
OFFensywo Teatratno,

FRU FESTIWAL (lata 2019 -2022) realizaeja auto rskiego fesliwa lu Fundaej i Kijo,

Szybka Reiyserka (lata 2020 - 2022) - st atv program szko lenia kadr pedagog6w t eat ralnvch we wsp6!praey z

Wyd zialem Reiyserii Tealru Dzieei i M lodzieiy we Wrodawiu (Wydz ia! Zamiejscowy Parl slwowej Wyi szej Szkofy

Teatralnej w Krakowie) oraz Instytu tem Teatra lnym im. Z. Raszewskiego w Warszaw ie. Tak przew idziana fuzja
og6 1nopolskieh sit z zakresu pedagogiki te atru nie ma je szeze miej sea w Polsce. Wydaje sie, ze te dwie dr ogi

edukaeyjne prakt vkowane sa c drebnie ad siebie ze szkoda dla poteneja lnyeh benefiejen l6w. Nie w iedziec ezem u,

nikt jeszeze nie podW sle pr 6by potaczenla w jednym syslemie metodvcznvm dosw iadczeri obu osrodkcw edu 

kaeyjnyeh. Taka pr6b a powinna r6wn iei w!~ezyc do wsp61praey Centrum Szt uki Dzieeka w Poznaniu,

Baza melodyczna dla Edukatorow Teal ralnyeh (2022 r.) ezyli obszernej bib lioleki l ealraln ej sprofilowa nej na

najnowszej literaturze dzieci i mlodzieiy oraz literaturze przedmiotu . Baza literatury piek nej przeznaczona do

wy poiyezerl publieznyeh,

Slata organizae)a ogolnopolskich konferene)i (lat a 2020 - 2022) dotvczacvch ed ukaeji teatralnej i kultu raln e]
w r6inych zakresach. ReaJizacja we wsp61pracy z Instyt utem Teatra lnym , Uniwersytetem l 6d zkim, Centrum

Sztuki Dzieeka, Instvtutern Tarica i innymi. Projekt tworzony z mySl~ 0 ogo lnopolskirn rozwoj u projektu Dotk nij
Teatru ,

Seeny 13+ (lata 2021 - 202Z) ktora ma oferowac naslo latkom wsp6lczesny po lski i sw iatowv repert uar na mi are

ieh dosw iadczen ia i sposobu postrzegania rzeczvwl stoscl. Slworzy przestrzeri d la dyskusji 0 problemaeh

konl rowe rsyjnyeh, trudnyeh, a zarazem bli skieh m!odemu widzowi. Zaprezenl uje l eksty kanoniezne dla kulturv,

oraz te nie ujete w progra mach szkolnych, co stanowi doskonafe uzupetnien ie wiedzy a literaturze,

Studio tworczosc! dziecka : wyobrainia, ru ch, ekspresja (Iala 2020 - 2022) Nowoscia t ego wydarzenia jesl

sprof ilowanie zaj~c na szkoleniu konkretnyeh sprawnosci dziecka, zaniedba nyeh w sysl emie szkolnym, I j .

nalu ralnej ekspresj i ruchowej, emoqonalne], woka lnej . Wyobraini szkolonej w r6inyeh zakresaeh od wyo braini

pr zestrzenn e], literackiej, emocjo nalnej i plastycznej, muzycznej . Skoncentrowa nie uwagi na plastyce ruchu,

Tealralny Squall zesp6! teatru 16+ (lat a 2019 - 2022) - dziatalnosc statego zespo lu mtodzieiowego. Iniejal yw a

rna na celu stworzenie wa runk6w rozwoju ml odvch tw6rc6w teatralnych. Prom owanie postawy po szukuj ace]

w przestrze ni teatru i kreowanie wypowi edzi scenicznych, pozostajacvch w komunikacji ze sztuka XXI wi eku,

Tealralny Squat/Spotkania (lata 2019 - 2022) - eykl spot kari z artvstami teatru (wyk!ady, spotka nia

i konwersator ia) bedz ie w oryginalny sposob kreowa! wiedze 0 teatrze, jako sztuce wolnosci, ekspe ry menl u

i rock'n'rolla. Prezentacja nlszowych zjawisk wsp6kzesnego teatr u i tanca, nieznanych biografii, zjawisk

z pogran icza eksperyme ntu oraz dokonari teatra lnych laboratori6w, pozwo li uczestnlkom poznac teat r, [ako
przestrzeri odwainyeh i fascvnujacvch dziatan artvstvcznvch . W ramaeh projekt u przew iduje sle spo tka nia

z artystami, kt6rzy swoja praca zaswiadczaja 0 trak towaniu teat ru , jako narzedzia do rea lizowa nia ide i w oln osci

i improw izacji tw6rczej . Baze rnervtorvczna b~d ij stanowHy wyktady z zakresu wsp6kzesnego tea tru sw iatowej

awa ngardy, uzupefniane przez projekcje i pokazy multim edialne,

Akademia Nowych Medlow (lata 2020 - 2022) - eykl konwersator i6w z zakresu szluki Inlernel u, muzyki

wsp6tczesnej przede wszystkim rapu,

Edukae)a. Tanlee. Warszlaty (lat a 2019 - 2022) - konlynuaeja dzialarl prowadzonyeh pod kurate l~

M . Ral ajskiego.

7. PLAN WSP6lPRACY MI~OZY AKADEMI CKIM OSRODKIEM INICJATYW ARTYSTYCZNYCH A PODMIOTAMI

ZEWN~TRZNYMI I TYM SAMYM OPIS SPOSOBU PElNIENIA FUNKCJI KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ, SPOlECZNEJ,

INTEGRACYJN EJ W SRODOWISKU

Realizacjaprogramu "''Ymaga nawi~zan ia wspotpracy z nash;pujc\'c )'Tlli instytllcjami:

Inslylul Teal ralny im . Z. Raszewskiego w War szawi e (Ial a 2020 - 2022)

• Akadem ia Mu zyezna im. Graiyny i Kiejslula Baeewi ez6w w lodzi - Kaledra Musiealu i Chorografi i (lata 2019 
2022)

• Uniwersyl el l 6dzki - Kaledra Edukaeji Artysly eznej i Pedago giki Tw6rezosei (Iala 2020 - 2022)

• Uniwersytell6dzki - Inslylul Soejologii (lata 202 1-2022 )
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• Uniwersytet t6dzki - Instytut Kultury Wsp6tczesnej (lata 2020 - 2022 )

• Polski Komitet Mi~dzyna rodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztuk~ Insea (lata 2021-2022)

• Klub Nauclyciela w tOdl i - Centrum Us/ug Wsp61nych Oswia ty (lata 2020-2022 )

• Wojew6dzki Osrodek Doskonalenia Nauczycieli (lata2020-2022 )

• t6dzkie Kuratorium Oswiaty (2020-2022)

• Miejski Osrodek Pomocy Spoleczne] (2019-2022)

• Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2021-2022)

• Studio Aktorskle STA Poznarl (2019-2022)

• Akademi a Sztuk Pi~knych w t odzi (2021-2022)

• Parlstwowa Wyi sza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Lodz] (lata 2020-2022)

• Muzeum Miasta todzi (2020-2022)

• i inne.

Cel, jaki spel nlc maj~ poszczeg6lne, wymienione wyi~j partn erstw a w realizacji proponowanej st rategii, zawarlarn

w cI~sci mervtorvczne], bezpcsredn lo odnoszac si~ do pot rzeb zw lazanvch z ich zawlarantem. Partnerstwa te pozwalaja

na czerpanie z zasobow, tj . m.in. wypracowanych doswladczen i t worzenie nowych zdarzeri, staw lajacvch AOIA w pozycjl

Iidera motvwujacego i kreujacego istotna i at rakcvjna ofer te kulturalna.

Wiele z nich, zwtaszcza dotvczacvch t6dzkich plac6wek, stowarzvszen I funda cji zostante przenieslonvch do AOIA poprzez

kontvnuaqe szerokiego partnerstwa dla realizacji akcji Dotknij Teatru - l6 dzkich obchod6w Mi~dlynarodowego Dnia

Teatru. Dotyczy to wsp6tpracy I t6dzkimi teatrami, doma mi kul tury, rnuzearni, stowarzvszenlami I fundacjami, artystami

niezaleinymi, uczelniami i szkotami, kt6 ra jest ugruntowana wielol etnim wsp61nym wysifkiem i udokumentowana.

8. PLANY KOM UNIKACYJNO-PROMOCYJNE NA RZECZ ~WIADOMEGO KREOWANIA WIZERUNKU INSTYTUCJI KULTURY

I

Adresowanie oferty dla mfod ego w ldza wymaga opracowania nowego sposobu komunlkacll za spraw~ promocll, kt6ra

b~dzle sl~ charakterylowac:

dostepnoscla i czvte lnoscia identyfikacji graficznej ,

nowoczesnym wi zerunkiem,

• atrakcyjn~ jakoSci~ komunikat6w,

aktywnosci~ w nowych mediach,

przeklercwanlem punktu ci~ikosci z tekstu na obraz i film,

obecnoscla Informacji w docelowych srodowiskach,

ekologla i ekonomla,

aplikacjaml dla os6b niepelnosprawn ych,
Podstawowym narzednern b~d~ akcje performatywne w przest rzenl miast. Na 2019 roku planuje akcj~ Roblmy soble
mlejsce w celu Iwr6cenia uwagi medi6w na nowy charakter prowadzonej polityki plac6wki. Innym pomystem na oly
wienie promocji jest zaangazowante student6w dzlennikarstwa Ut oral produkcj i teatralnej Ul. Wsp6fpraca ze studen
tami wydziatu operatorskiego t6dzkiej film6w ki. Udostepnienle autorskich materlaf6w promocyjnych samych widz6w.
Powstanie Gazety Zachodniej Ulicy komunikujace] dziatania instytucji oral wyd a'lerl planowanych na terenie dzlelnicy.
Wyko'lystanie ekologicznych sposob6w promo cji - ograniczanie druk6w, na rzecz at rakcyjnej e.promocji i publikacji opra 

cowanej dla konkretnych grup odb lorczvch, np . dru k6w ,dla senior6w, czy os6b niewidomych. Zadbanie a widza nlestv
szacegoi niewidomego przez zastosowanie odpowiednich apl ikacji. Podj~cie specjalnej wsp6fpr acy zf6dzkimi blogerami,
stacjami radiowymi (Radio iak, Melo Radio) a wye limi nowanie kanaf6w informacyjnych, kt6re mylnie kreuja wlzerunek
plac6wki. Preferuje specja li za cj~ w promocji i identyfikowanie plac6w ki I wybranymi mediami, a nie wszystklmi. Wielos<
czy nawet zwi~zki ze wszystkim i kanalami informacyjnymi zaswla dcza a braku polityki promocyjnej Instytuc]i.

PODSUMOWANIE

Akademicki Osrodek Inicjatyw Artystycznych jest usytuowany w otoczeniu i sasledztwie ulic : Zachodniej, Legion6w,
Gdarlskiej, Pr6chnika, Piotrkowskiej, Pomorskiej i PlacuIw olnosci, przez co jego dzlalalnosc stanow i wvzwanle wobec
specyfiki dzielnicy, kt6ra jest niejako tyglem spotecznym. Ulice Legion6w, Gdarlskiej, Pr6chnika s~ enklawami
dysfunkcyjnych rod zin, niekiedy patologil, co narzuci lo szereg zadarl zw lazanvch ze spole czna mlsj~ kulturalna, zawarta
w powyiszej strategil prowadzenia plac6w ki.

14



•

Ponadto, ul. Piotrkowska w okolicach Placu Wolnosci, to centralny tr akt rozrywkowy i tury styczny. Niezwykle istotne jest
tu sasiedztwo trzech miejskich teatrow: Nowego, Powszechnego i Teatru Lalek Arlekin w lodzi. Razem z AOIA mega
tworzvc teoretycznie centrum teatralne miasta - t6dzki, maty Broadway, gdzie zawodowe spotyka sie: Z offem. Bez

konkurencji, a ze zroznicowana i zaskakujaca otert a dla widzow, Z wspolna prornocja i wzajemnym wspieraniem na rzeez

komlortu wldzow i atrakcvjnosci dzielnicy. Rowni ei te potencjalna rnozliwo sc akcentuje stworzona wizja
I rozbudowanym repertuarem arty stycznym.

Przedstawiona wizj~ placowki chciafabym przeprowadzic z pelnym zaa ngai owaniem. Mam bardzo gtebckle poczucie
misji prowadzenia plac6wki kulturalnej, kt6ra w maim odczuciu zawsze musi rniec ponad ambicjonalny i ponad
egoistyczny - nadrzednv powod dziatania. Nosnikiem powodu jest czlowiek. Ja niose w sobie ch~c dzielenia s i~ tym, co
dostalam w sztal ecie ludzi kultury, ktorzy edukujac - ratowali dzieci z podworek.
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