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W roku 2019 minqio 12 lat dziatania Fabryki Sztuki w todzi (FS, Fabryka). W tym okresie FS 
wypracowata charakterystyczny dla siebie jqzyk formy, tresci, aktywnoici kulturalnej, stanowiqcy 
o odrqbnoici i wyjqtkowoici tej instytucji kultury. lnstytucja przez te lata funkcjonuje w sposob 
stabilny organizacyjnie bez wiqkszych problemow finansowych. Zarzqdzana jest przeze mnie od 
wrzeinia 2007 roku. 

Jestern przekonany, i e  dotychczasowa dziaialnosc instytucji pod moim kierownictwem, ugruntowata 
jej pozycjq na kulturalnej rnapie todzi ale takie i poza niq. Dziatania podejmowane przez Fabrykq 
niejednokrotnie rniaty charakter pionierski, (np.: projekty Art-lnkubator, Uwaga Cztowiek! - Napiqcia 
miasta, t o d i  Design Festival, Oratorium Dance Project) wyznaczajqcy nowe formy dziatalnoici 
kulturalnej, spotecznej, edukacyjnej czy organizacyjnej. Obszar dziatan FS uksztattowany zostat 
w sposob niestandardowy odbiegajqcy od przyjqtych rozwiqzan dla istniejqcych instytucji kultury. 

Forma prawna w oparciu, o ktorq zostala utworzona FS sprawdzita siq zarowno na gruncie 
organizacyjnym jak i prograrnowym. Formula partnerstwa i odpowiedzialnosci partnerow prywatnych 
i samorzqdu przyniosta oczekiwany i bardzo interesujqcy efekt. lnstytucja jest zarzqdzana w sposob 
nowoczesny i kompleksowy. lnstytucjonalny model dziatania Fabryki, byt czesto prezentowany 
zarowno w Polsce, jaki i za granicq, jako dobra praktyka w odniesieniu do tworzenia i funkcjonowania 
instytucji kultury czy zawierania partnerstw miqdzysektorowych. 

Fabryka Sztuki to przede wszystkim ludzie i to wtainie im, instytucja zawdziqcza intensywny rozwbj 
i kreatywne podejicie do realizacji dziaian tworczych i organizacyjnych. Ogrornnym atutem 
w prowadzeniu instytucji jest moi l iwoi t  skorzystania z doiwiadczen merytorycznych, programowych 
partnerow wspotorganizujqcych instytucjq tj. Stowarzysrenia Teatralnego Chorea i Fundacji t 6 d i  Art 
Center. To w duiej rnierze na ich doswiadczeniu uksztattowat siq artystyczny trzon dziatalnoici 
Fabryki. Aktywnoic' partnerow jest elementem stymulujqcym rozw6j dziatalnofci kulturalno - 
edukacyjnej instytucji. Wypracowane rnetody wspoipracy, pozwolity na efektywny rozwoj 
tworzonych przez FS imprez. 

Dziatania kulturalne Fabryki Sztuki koncentrujq siq wokot edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, 
designu, sztuk wizualnych, muzyki oraz wspierania sektor kreatywnego. Fabryka realizuje cykliczne 
autorskie projekty edukacyjne i artystyczne, organizuje wyktady i spotkania z artystami 
i czotowymi ekspertami w dziedzinie kultury i sztuki, seminaria, warsztaty, spektakle, koncerty 
i projekcje. Osobnym, ale wspoigrajqcym z pozostatymi, obszarem aktywnoici prowadzonej 
w ramach Fabryki Sztuki sq dziatania maj;lce na celu wspieranie przedsiqbiorczoici w kulturze, rozwoj 
przemystow kreatywnych poprzez profesjonalizacjq sektora kultury i braniy kreatywnej, prowadzonq 
w ramach Art-lnkubatora. 

lstotnym osiqgniqciem Fabryki Sztuki byio stworzenie przestrzeni dla alternatywnych 
i nowatorskich dziatan artystycznych i edukacyjnych oraz stworzenie statej oferty kulturalnej poprzez 
prowadzenie projektow dedykowanych zdefiniowanym grupq odbiorcow. Dotyczy to  zarowno dzialan 
o duiym forrnacie - festiwale jak i projektow kameralnych. Roinorodnoic i wzajemne prtenikanie siq 
form ekspresji jest cechq charakterystycznq dla dziaian w ramach FS. Tym, co iqczy wszelkie formy 
aktywnoici programowej Fabryki jest stymulowanie kreatywnoici, zdobywanie nowych umiejqtnoici 
oraz rozwijanie kapitatu spotecznego i intelektualnego. 

Przez 12 lat zostaio zrealizowanych przez Fabrykq, jako organizatora i wspotorganizatora bardzo 
wiele ciekawych i wartosciowych projektow artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, spotecznych 
i wspierajqcych przedsiqbiorczoif kreatywnq. Najwainiejsze z nich to min: 



t o d i  Design Festival, 
Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY, 

Miedzynarodowy Festiwal Fotografii w todzi - Fotofestiwal, 
LDZ Alternatywa - (wczeiniej t o d i  Alternatywa) - odbywajqcy siq podczas wakacji festiwal 
poiwiqcony szeroko pojqtej muzyce alternatywnej. 
Zona Sztuki Aktualnej - wieloletni projekt wystawienniczy poswiqcony najaktualniejszym 
zjawiskom w sztukach wizualnych; po roku funkcjonowania galeria znalazta sie na prestiiowej 
liicie 50 najlepszych polskich galerii wg rankingu Arteonu. 
,,Solaris. Prawda. Ztudzenie. Multimedialna instalacja modowa" - innowacyjny projekt, ktory 
zostal zrealizowany w Madrycie w ramach kulturalnego programu Polskiej Prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej; jedyny projekt w programie prezydencji poswiqcony modzie. 
Manewry Patriotyczne - jako nowatorski model pracy edukacyjno-teatralnej kierowanej 
gtownie do mtodzieiy szkolnej i licealnej. 
Oratorium Dance Project - pionierski projekt atrakcyjnego i efektywnego modelu 
edukacyjnej pracy z mtodzieiq zagroionq wykluczeniem spotecznym. Laureat plebiscytu 
,,Energia Kultury 2011" 
Engine Room Europe - otrzymal dofinansowanie ze srodkow programu UE w dziedzinie 
kultury - Kultura (2007-2013). - W ramach Engine Room Europe Fabryka zrealizowai. ma dwa 
projekty - ,,220 VOLT!" oraz ,,Sektor kultury & biznes. Przewodnik po wolontariacie 
pracowniczym". 
O!to design - cykl spotkari edukacyjnych prezentujqcy dokonania polskich tworcow 
w zakresie wzornictwa uiytkowego 
Tworcze Warsztaty w Fabryce Sztuki 
UWAGA Czlowiek! Napiecia miasta, 
Latawiec i Trqbka Festiwal Polskiej Sztuki dla Dzieci zrealizowany w Edynburgu, 
Cykl koncertowy #przepraszamy i e  w czwartek 
Modopolis - Forum Mody Polskiej 
Art-lnkubator 

W ujqciu statystycznym dotychczasowq dziatalnoil Fabryki Sztuki w todzi pod moim kierownictwem 
moina podsumowal w nastqpujqcy sposob: 

Ponad 1,6 tysigca imprez organizowanych i wspotorganizowanych, 
Przeszto 835 000 odbiorcow, uczestnikow imprez, 
4 duie imprezy kulturalne o charakterze festiwalowym organizowane samodzielnie 
i w partnerstwie (Fotofestiwal, t o d i  Design Festival, RETROPERSPEKTYWY, LDZ 
Alternatywa), 
19 zrealizowanych projektow o charakterze miqdzynarodowym, 
67 otrzymanych dotacji, grantow na projekty miekkie na kwotq prawie 5 mln PLN, 
Jeden, innowacyjny projekt inwestycyjny wspotfinansowany ze irodkow UE 
(Art-lnkubator), ktorego warto i t  realizacyjna wyniosia prawie 35 mln PLN, 
70 przedsiebiorstw z sektora kreatywnego (Rezydentow), ktore otrzymato wsparcie 
w ramach Art-lnkubatora. 





Jestem otwarty na realizacjq zarowno partnerstw artystycznych jak i biznesowych, wspoipracq 
z instytucjami kultury, organizacjami, uczelniami, szkolami, artystami czy osobami fizycznymi. 

W nowym okresie planowania dzialalnosci instytucji nie zrezygnujq a wrqcz bqdq chciat 
wzmocnit dwa podstawowe przeslania, ktore niesie w sobie dziatalnoit Fabryki. 
Pierwszym jest toisamoSi. Toisamost artystyczna zbudowana na dziataniach z pierwszego filaru. 
Toisamoft wywodzqca siq z dzialalnosci partnerow FS tj. CAC i Chorei, toisamosc zbudowana 
o materialne miejsce (przestrzen pofabryczna), ktore stato sic domem wielu doskonatych dziatan 
artystycznych. Drugie przestanie to  otwartoi i .  Fabryka, to miejsce otwarte na innych, na dziatania 
innych podmiotow (przedsiqbiorcow, instytucji, organizacji), ktorzy mogq w fizycznych przestrzeniach 
instytucji realizowat swoje pomysiy artystyczne, edukacyjne, biznesowe. 
W tym dualizmie to isamoj i  jest dominantq, ktora okreila zarowno moiliwe wspotprace artystyczne, 
kulturalne FS jak i stanowi podstawq do weryfikacji dziatan innych podmiotow, ktore odbywajq siq 
na terenie instytucji. Na tak rozumianej toisamoici i otwartoici bqdq budowal dalsze 
funkcjonowanie instytucji. 

Dziatania programowe Fabryki sq zgodne z Politykq Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta todzi. 
Wspierajq realizacjq jej celow strategicznych jak i operacyjnych, dotyczy to zar6wno dziatan z I i I1 
filaru. Fabryka jest instytucjq ksztattujqcq i pielqgnujqcq toisamoit naszego miasta. Jest placowkq, 
ktora w swiadomy i odpowiedzialny sposob buduje narzqdzia ksrtattujqce elementy polityki 
kulturalnej. Przygotowywane wydarzenia, projekty wzmacniajq strategiczne obszary kultury todzkiej, 
podnoszq poziom uczestnictwa w kulturze, rozwijajq kompetencje odbiorcow i poprzez swojq 
charakterystyke rozwijajq kapitat spoteczny naszego miasta. 

W celu doprecyzowania mojej propozycji dziatalnosci Fabryki Sztuki, scharakteryzuje dwa 
filary dziatan programowych. Przedstawiq takie bardzo konkretne projekty, ktore bqdq w ramach 
nich realizowane. W dalszych rozdziatach odniosq sig do kwestii informacyjo - promocyjnych 
podejmowanych dziatan, zagadnien finansowych i inwestycyjnych oraz organizacyjnych zwiqzanych 
z przysztym funkcjonowaniem instytucji. 

Wiqkszosc wydarzen realizowanych w ramach tego filaru bqdzie miata charakter projektowy. 
Fabryka bqdzie gtownym organizatorem Jub wspotorganizatorem tych dzialan w zaleinoici od 
potrzeb. Planowane projekty bqdq realizowane w oparciu o cztery zasadnicze pola eksploracji 
kulturalnej, ktore czqsto bqdq na siebie nachodzic, przenikat, tworzqc nieszablonowe rozwiqzania 
artystyczne i organizacyjne. Wtainie to przenikanie siq tradycyjnie rozumianych form ekspresji 
stanowi o wyjqtkowosci programowej dziatan realizowanych w FS. Wspomniane wyiej pola to: 
edukacja kulturalna i artystyczna, teatr, design / sztuki wizualne, muzyka. 

Program artystyczno - edukacyjny kierowany jest do szerokiej grupy odbiorcow: mtodziei 
szkolna i licealna, mtodziei akademicka, ludzie dorosli, dzieci, artysci (amatorzy i profesjonaligci), 
naukowcy, seniorzy, osoby zainteresowane szeroko pojgtq sztukq performatywnq, designem, 
sztukarni wizualnymi, rnuzykq alternatywnq. Znaczna czqic oferty ukladana bqdzie z myilq 
o integracji miqdzypokoleniowej, co wydatnie wptywa na rozwoj kapitatu spolecznego. Program ten 
charakteryzuje siq formutq dostqpnq dla wszystkich grup odbiorcow niezaleinie od wieku. Dziatania 
artystyczno - edukacyjne profilowane sq na konkretnq grupq odbiorcow (wiek, temat, grupy 
zainteresowania), ale i sq t e i  takie, ktore integrujq, tqczq roine grupy wiekowe poprzez 
interdyscyplinarne tematy. 

Ostateczna realizacja wszystkich dziatan wymienionych w ramach I filaru w zaproponowanvm 
przez mnie ksztakie bedzie mozliwa tvlko w przypadku pozyskania odpowiednich pieniedzv na ich 
realizacje z zewnetrznych irodet finansowych. 



Pierwsze pole aktywnoici programowej FS to edukacja kulturalna i artystyczna - 
nowatorska, interaktywna relacja z uczestnikiem realizowana poprzez warsztaty, prezentacje 
i artystyczne eksperyrnenty. Zadaniem tych dziatan jest stworzenie wykraczajqcej poza standardowe 
forrny nauczania, statej oferty edukacyjnej, ktora mogtaby ksztattowac postawq iwiadornego odbioru 
sztuki. Koncepcja zaktada takie edukacjq kulturalnq roinych grup odbiorcow - w roinym wieku, 
o roinych kornpetencjach kulturowych. Projekty edukacyjne sq przygotowywane dla bardzo 
sprecyzowanej grupy odbiorcbw, dziqki temu mogq trafnie zaspokajad faktyczne potrzeby 
i oczekiwania tych grup. Przygotowana oferta odpowiadac bqdzie na zapotrzebowanie wjrod 
odbiorcow-amatorow, profesjonalistow; warsztaty indywidualne i grupowe - w zaleinojci od 
ternatu. Najwiqkszy procent wydarzen edukacyjnych to  bqdzie oferta skierowana do amatorow. 
Projekty realizowane w ramach tego pola bqdq bardzo roinorodne pod wzglqdem prograrnowyrn, 
organizacyjnyrn jak i wielkoici i zakresu oddziatywania. Bqdq to aktywnoici sarnoistne, niezaleine jak 
rowniei stanowiqce element wiqkszej prograrnowej ca!oici (np. festiwalu). Cechq wspolnq dla 
wszystkich dziaian w rarnach tego pola, bqdzie styrnulowanie kreatywnoici, zdobywanie nowych 
urniejetnoici oraz rozwijanie kapitatu spotecznego i intelektualnego. Uczestnicy tych dziaian rnajq 
szanse na wziqcie aktywnego udziatu w zajqciach poprowadzonych przez wybitnych specjalistow 
(z roinorodnych obszarow dziatan np.: sztuk perforrnatywnych, designu, muzyki, tanca, teatru, filrnu 
a takie nowoczesnych mediow). Atrakcyjna forma zajqc oraz roinorodnoit i bogactwo ternatow ma 
traf i l  do bardzo szerokiego grona odbiorcow - od dzieci i rntodziezy (takie niepetnosprawnej), przez 
dorostych do seniorow i profesjonalistow. Ma ich wszystkich zainspirowac do ciekawego i tworczego 
spqdzenia wolnego czasu. Kolejnyrn celem dla tych dziatan jest rozwiniecie i poszerzenie kornpetencji 
(warsztaty dla profesjonalistow), takie tych z pogranicza sztuki i biznesu. Najlepszyrni przyktadarni 
charakteryzujqcyrni to pole dziatalnoici sq projekty ju i  realizowane przez Fabryke. 

W kolejnych latach od 2020 do 2026 pragnq je kontynuowac, z uwagi na ich przetestowanq 
formutq oddziatywania i bardzo dobre rezultaty, jakie przynoszq one dla swoich odbiorcdw. Jestem 
przekonany, i e  dotychczasowe projekty realizowane w rarnach tego pola, dajq szanse na wiaiciwy 
rozwoj spoteczny i kulturalny, zachqcajq i inspirujq do tworczego i aktywnego iycia. Ich formula 
pozwala jednoczeinie wprowadzad niezbqdne korekty prograrnowe, wynikajqce ze zmian 
zainteresowan potencjalnych odbiorcow czy rnoiliwosci pozyskania na nie funduszy zewnqtrznych. 
Dziatania podejmowany w ramach tego pola, rnozna wpisat w zatoienia Programu Wsparcia 
i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w todzi. 

Wydarzenia w rarnach tego pola bqdq ici i le wiqzac siq z realizacjq dziaiania inwestycyjnego 
o nazwie Tworcza przestrzeri - remont budynkow pofabrycznych no potrzeby Fabryki Sztuki w todzi. 
Wiqcej inforrnacji o tej inwestycji w dalszej czqsci dokumentu. 
Dziaiania edukacyjne bqdq realizowane przez caty okres zaproponowany w niniejszej koncepcji. 
Szczegolnego zwiekszenia skali oddziatywania nabiorq po zakonczonej inwestycji. Wstqpnie jest to 
planowane na lata 2024 do 2026. 

Najwainiejsze z istniejqcych projektow, ktore zamierzarn kontynuowad i rozwijaC 
w nastqpnych latach to: 

1. Tworcze warsztaty w Fabryce Sztuki 

To ztoiony, cykliczny program edukacji kulturalnej skierowany do wszystkich grup wiekowych 
i spotecznych. Obejrnuje zarowno warsztaty rodzinne rozwijajqce kreatywnosc uczestnikow jak 
i warsztaty sprofilowane dla osob pragnqcych rozwijat kompetencje w danej dziedzinie. Ponadto 
przewidziane bqdzie rowniez cykl dla animatorow I pedagogow, przygotowany z myJIq 
o rozprzestrzenianiu dobrych praktyk, rnodut pracy w terenie ze spotecznoiciq lokalnq oraz modut 
warsztatow poiwiqconych projektowaniu i kulturze rniejskiej. Cykl ten bqdzie diugofalowym 
dziataniern rozpisanyrn na kolejne lata. Bedzie podlegai procesowi ewaluacji i zmianorn, ktore 
wyniknq z bezpoirednich potrzeb przysztych uczestnikow warsztat6w. Dziatania merytoryczne 



realizowane w ramach Tworczych warsztatow bed4 stanow~c podstawe programowq w realizacji 
wskainikow rezultatu w dztataniu tnwestycy~nyrn. Realizowane dziatania warsztatowe bqdq 
pogrupowane w nastqpujqce bloki: 

Tworcze warsztaty rodzinne, 
Warsztaty ze spotecznoiciq lokalnq, 

Warsztaty master class, 
Warsztaty dla anirnatorow kultury, edukatorow, pedagogow 

Dziatania w ramach programu bqdq realizowane w latach 2020 - 2026 

2. Rewitalizacja spoteczna poprzez kulture - kontynuacja projektu UWAGA Cztowiek! Napiqcia 
miasta 

Projekt ten rnoina okreilic, jako narzqdzie zrnian spotecznych. To idea dla roinych dziatan 
i aktywnoki, ktorej nadrzgdnym celem jest przyspieszenie przernian struktury spoiecznej 
w regionie todzkim, dziqki zwiqkszeniu iwiadornoici dotyczqcej problernow spotecznych 
i zjawisk patologicznych, a takie zmiana postrzegania osob pochodzqcych ze irodowisk 
rnarginalizowanych. Dtugofalowoic dziatan, jest tu podstawq do stworzenia nowej forrnuty dialogu 
spolecznego. Dobor aktywnych form realizacyjnych bedzie uzaleiniony od aktualnych potrzeb 
Srodowisk, dla ktorych bqdq one dedykowane. Multidyscyplinarnoil (warsztaty, spotkania, 
prezentacje, spektakle, performensy) w projekcie jest kluczern do aktywnych i partycypacyjnych form 
wspotpracy pomiqdzy tworcami a odbiorcami. Istotq wszystkich dziatan w rarnach projektu jest 
cztowiek. Jest on centralnyrn punktern odniesienia dla wszelkich Itontekstow, jakie majq powstat 
w wyniki poszczegolnych realizacji projektowych. W centrurn zainteresowan staje Cztowiek i jego 
sposob funkcjonowania w skomplikowanyrn Systemie, jakirn jest Miasto. Napiqcia rniasta - napiqcia 
cztowieka wzrastajq w sytuacjach granicznych, kiedy wchodzi siq w obszary na krawqdzi norrny, 
uznawane za najtrudniejsze spotecznie: bezdomnoic, brak rodziny, defaworyzacja, s ta ro i l  brzydota 
- zaniedbanie, niebezpieczenstwo, przestqpczoic. Projekt jest probq przewartoiciowania tych 
zjawisk. W wydarzeniach realizowanych w ramach projektu wezrnq udziat rn.in. rnieszkancy todzkich 
dornow dziecka i oirodkow opiekunczo-wychowawczych, oirodkow dla bezdornnych, mieszkancy 
obszarow miasta, ktore rnoina okreilit, jako zapomniane, odrzucone. Realizacja projektu ma na celu 
zaktywizowanie pod wzglqdern dziatan artystyczno-spotecznych tych grup spotecznych todzi, do 
ktorych tego typu dzialalnoid (warsztatowa, teatralna, perforrnerska, kulturalna, zwiqzana ze sztuka 
wspotczesnq) zazwyczaj nie dociera. W rezultacie dziatan projektowych nastqpi poszerzenie dyskursu 
kulturalnego o przestrzenie i grupy spoleczne do tej pory z niego wylqczone. lstotnym elementem 
projektu jest t e i  wptywanie na zrniane wizerunku miasta todzi uznawanego za przemystowe 
i postindustrialne, przez dziatania, w ktorych najwigkszy nacisk potoiony jest na czlowieka, jego 
historie, srodowisko i otoczenie. Ostatecznym rezultatem dziatan w projekcie bqdzie stworzenie 
i dopracowanie nowego rnodelu pracy artystyczno - edukacyjnej przy powolywaniu wydarzen 
artystycznych. 

Jestem przekonany, i e  dtugofalowy, pozytywny wplyw doiwiadczenia artystycznego na 
uczestnikow projektu, poskutkuje zrnianq sarnooceny, stopniowym zrnniejszeniem zagroienia 
wykluczeniern i wyrownaniem szans w dostqpie do edukacji i kultury. Wzbudzi wirod osob biorqcych 
udziat w projekcie zainteresowania sztukq i dziaianiern tworczyrn, a tym samyrn wptynie na 
ksztatcenie intencjonalnych i aktywnych uczestn~kow iycia kulturalnego i fwiadomych obywateli. 

Dziatania w ramach tego projektu bedq realizowane w rarnach trzech etapow: 

I etap (2020 - 2021) wprowadzenie, zapoznanie, budowanie toisamosci lokalnej - pierwszy 
rok pracy polegat bqdzie gtownie na poznawaniu sit: i budowaniu wzajernnego zaufania 
miqdzy anirnatorarni a wszystkirni gruparni wiekowyrni oraz na szukaniu odpowiedniej oferty 
kulturalnej dla kaidej z nich. Realizacja tego etapu bqdzie odbywac siq poprzez szereg cykli 
warsztatowych oraz spotkania z rnieszkancami. W trakcie spotkan starad siq bqdzierny o to 



aby wypracowat zaufanie mieszkaricow i gotowoic do tego aby mowit o potrzebach 
kulturalnych, wierzyt w moi l iwoi t  ich realizacji i moc sprawczq. lnnymi slowy aby nabrat 
wiary w moiliwoic kreowania wtasnego otoczenia oraz oczywiicie aby zdiagnozowat 
potrzeby mieszkancow i na ich podstawie wspolnie stworzyc program na kolejne lata. 

II etap - (2022 - 2023) wspottworzenie, realizacja przedsiqwziqt dla spoiecznoici lokalnej, 
poznawanie miasta. 
Ill etap - (2023 - 2026) poznawanie innych poprzez wspolne dziaiania, ,,wyjicie w miasto". 
Trzeci etap zaktada usamodzielnianie siq poszczegolnych dziatan realizowanych przez 
mieszkancow. Chcemy, aby docelowo to oni byli tworcami. Zakiadamy i e  t o  proces 
wieloletni. 

3. Projekty towarzyszqce t o d i  Design Festival 

a) Edukreacja - to czqic Festiwalu dedykowana najwdziecsniejszym i najciekawszym eksploratorom 
iwiata dizajnu - dzieciorn. Specjalnie dla nich, choc rowniei z myilq o rodzicach i opiekunach, od 
trzech lat ukiadany jest wyjqtkowy program, w kt6rym poprzez zabawq uczy siq, czym jest dizajn. 
Dzieci uwielbiajq kreatywne zabawy i szukanie odpowiedzi na nietypowe pytania, dlatego co roku 
w ramach Festiwalu przygotowuje siq dla nich Bawialniq Edukacyjnq wyposaionq w zabawki 
rozwijajqce kreatywnoit, blok interaktywnych warsztatow siq oraz catoroczny kalendarz, ktory 
dzieci zabierajq ze sobq do domu. Dodatkowym elementem projektu sq tzw. spocery. Podcras 
nich specjalny przewodnik oprowadza dzieci po wystawach ,,dla dorosiych", przybliiajqc im iwiat  
projektowania w zrozumiaiym dla nich jqzyku. 

b) Konkurs i wystawo make me! - t o  jeden ze znakow rozpoznawczych t o d i  Design Festival 
i jednoczeinie jeden z najwazniejszych miqdzynarodowych konkursow skierowanych do mtodych 
projektantow. Jego najwainiejszym celern jest promocja projektantow mlodego pokolenia 
podczas kaidej edycji festiwalu. Wybrane do wystawy projekty wyroiniajq siq przede wszystkim 
sposobem myilenia o otaczajqcej nas rzeczywistoici i nie podqzajq za ,,obowiqzujqcymi" w danym 
momencie trendami. To prezentacja tych projektow i tych projektantow, ktorzy pornimo 
miodego wieku s;l j u i  iwiadomymi tworcami. 

c) Warsztaty, wyktady, seminaria - sq to wydarzenie specjalnie dedykowane tematycznie dla danej 
edycji Festiwalu. Wszystkie te dziaiania sq w prezentacjq najbardziej aktualnych i noinych 
tendencji o myileniu projektowym. Roinorodnoid tematyczna zapewnia, i e  sq one dedykowane 
dla roinych grup odbiorcow. Segmentacja ta dotyczy nie tylko prezentowanej tematyki, ale takie 
stopnia zaawansowania odbiorcy. Szczegolnie ciekawie przedstawiajq siq tu  dziatania 
warsztatowe, ktore dajq moi l iwo i l  tworczej pracy konceptualnej i praktycznego zapoznania siq 
z roinymi technikami tworzenia projektu. Prowadzone przez designerow-praktykow sq 
rozwijajqcym doiwiadczeniem, zarowno dla amatorow, jak i doiwiadczonych tworcow. 
W ramach cyklu zapraszamy do przeprowadzenia warsztatow niezwykie osobowoici, ktore 
postarajq siq wzbogacic wiedzq praktycznq i teoretycznq kaidego uczestnika. Nie ma nic lepszego 
n i i  czynny udzial w tworzeniu. 

4. Projekty towarzyszqce Miqdzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w todzi - Fotofestiwal 

a) Przeglqd portfolio - dziatania z nim zwiqzane stanowiq doskonaiy pofqczenia piaszczyzny 
edukacyjnej i promocyjnej. Przeglqd portfolio jest stala czqiciq Fotofestiwalu, jest wydarzeniem 
o ugruntowanej renomie. Moina imiato powiedziec, ze stat siq obecnie jednq z najwainiejszych 
form promocji, ktora umoiliwia fotografom indywidualne i bezpoirednie spotkania z kuratorami, 
krytykami, dziennikarzami, wydawcami ksiqzek i magazynow oraz wtaicicielami galerii. Przeglqd 
Portfolio podczas Fotofestiwalu przeznaczony jest dla studentow i absolwentow fotografii, 



fotografow profesjonalnych lub takich, ktorzy posiadajq ju i  w swoim dorobku, co najmniej jednq 
wystawq tub publikacjq. 

5) Warsztaty, wyklady - sq to  wydarzenie specjalnie dedykowane tematycznie dla danej edycji 
Festiwalu. Oferta warsztatowa skierowana jest zarowno do amatorow rozpoczynajqcych swojq 
przygodq z fotografiq, jak i doiwiadczonych fotografow. Zajqcia prowadzone sq przez 
profesjonalnych grafikow, fotografow oraz profesorow szkol fotografii. 

Kolejnym polem dziaialnoici prograrnowej w ramach I filaru bqdzie obszar dziatari 
teatralnych. Dziatanie te oparte sq w gtownej mierze na doswiadczeniach Teatru Chorea. Zespoi 
Chorei wytworzyi wtasnq poetykq i wtasne techniki treningu aktorskiego, polegajqce na pracy 
z ciatern, glosem i rytmem w partnerstwie i w grupie. lstotna w metodzie Chorei jest zespotowoic, 
umiejqtnoil wspolnej, laboratoryjnej pracy, a jednoczesnie troska o to, by ciaio zbiorowe nie 
wykuwaio siq kosztem indywidualnosci kaidego s jego cztonkow. Obecnie zespoi koncentruje siq na 
problematyce i kondycji wspoiczesnego cziowieka - inspirujqc siq wielkimi reformatorami teatru: 
Kantorem, Wyspianskim, Grotowskim, czy wielkimi myilicielami i artystami np. Wittgensteinem, 
Herbertem - tworzqc wtasnq metodq pracy i nowy spos6b tworzenia wspoiczesnego teatru. Tworcy 
Chorei nie zajmujq siq j u i  rekonstruowaniem antycznej formuty. Deklarujq artystyczne podejicie do 
zagadnienia Antyku i na jego bazie tworzq oryginalnq metode pracy, Iqczqcq formy wspoiczesnego 
teatru: nowatorskie techniki ruchu i tarica, performance, nowoczesnq muzykq oraz wspoiczesny 
material literacki, wedtug idei antycznej trojjedni. Teatr nie zapomina o inspiracjach tradycjq: siqga 
do muzyki Balkanow, Orientu, literatury i jqzykow staroiytnych. 

W ramach tego obszaru planowane sq roinorodne bloki dziaian. 

1. Cykliczna prezentacja wtasnej produkcji teatralnej 

W ramach tego bloku odbedzie siq eksploatacja istniejqcych spektakli teatralnych, ktorych Fabryka 
Sztuki byta producentem lub wspotproducentem. Bqdq takie prezentowane tu now0 powstate 
spektakle teatralne jak i wydarzenia okoio teatralne. Spektakle w aktualnym repertuarze Teatru 
Chorea to: 

Spektakl "Miasto" 
Spektakl "ja, bog" 
Spektakl "Rewolucja 1905" 
Spektakl "Tragedia Jana" 
Spektakl Roj. Sekretne iycie spoteczne" 
Spektakl "2.0.4.5. Miniopera metafizyczna" 
Spektakl  arty teatralne" 
Spektakl "Ciemnoi1. to co jest ukryte" 

Spektakl "Oratorium ziemi" 
Spektakl "Studium o Hamletach" 
Spektakl "Szczelina" 
Spektakl "Muzg" 
Spektakl "Bachantki" 
Spektakl "Po Ptakach" 

W latach 2020 -2026 planowane bqdq co roku 2 nowe produkcje teatralne. 



2. Prezentacja projektow specjalnych 

W ramach tego bloku bqdziemy realizowac dziatania o charakterze projektowym. Bqdq to  kolaboracje 
artystyczne z partnerami zewnqtrznymi z polski czy z zagranicy, w ktorych Fabryka czy Teatr Chorea 
jest uczestnikiem. Dzialania te sq nierwykle istotne, gdyi rozwijajq one element wspoipracy 
(w szczegolnoici migdzynarodowej), tworzq silne partnerstwa zarowno artystyczne jak 
i organizacyjne, co samo w sobie jest elementem rozwijajqcym dzialalnoic instytucji. Wydarzenia te 
stanq sit: niezbqdnym elementem podnossenia kwalifikacji zawodowych pracownikow 
i wsprjtpracownik~w Fabryki. 

3. Prezentacja projekt6w zewnqtrznych 

Kolejnq form4 dz~atania bqdz~e prezentacja na scenle w Al zewnqtrznych spektakl~, grup i formacji 
teatralnych, ktdre podobnie jak Chorea wypracowaly c~ekawy i niecodzienny jezyk dialogu 
r zastanq rzeczywisto<ci I kt6re rozumlejq potrtebe d~alogu spotecznego, poprsez dziatania 
artystyczne, jako najlepszq formq rozw~azywan~a konfliktow spotecznych, religijnych, 
swiatopoglqdowych. 

4. Prezentacje zwiqzane r Miqdzynarodowym Festiwalem Teatralnym RETROPERSPEKTYWY 

Festiwal jest cykliczna formq dziatan artystycznych, skupionych wokot tematu przewodniego. W ciqgu 
ostatnich dziewiqciu lat (podczas piqciu miqdzynarodowych edycji Festiwalu Retroperspektywy oraz 
dwoch ogolnopolskich edycji festiwalu Perspektywy) odbyto siq 88 spektakli i koncertow oraz 
35 warsztatow. Zjawito siq 300 zaproszonych goici z 14 krajow (m.in. z USA, Indii, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii, Norwegii, Portugalii, Biatorusi), a w festiwalowe progi zawitato 28 000 widzow i uczestnikdw. 
W kolejnych latach planujq, aby FS konsekwentnie wspotorganizowata festiwal i wspoltworzyta 
kolejne jego edycje. Tym dziataniem pragne dalej umoiliwic odbiorcom uczestnictwo w wyjqtkowym 
~wiqcie Teatru, ktorego gtownym celem jest zarowno dyskurs o wspotczesnej rzeczywistoici, jak 
i poszukiwanie oryginalnych irodkow ekspresji artystycznej. Dtugoletnia konsekwencja 
w docieraniu do roinych grup spotecznych (intelektualiici, osoby ze irodowisk defaworyzowanych, 
seniorzy, studenci, mtodziei, rodziny z dziecmi) oraz budowanie festiwalowej publicznoici (audience 
development) spowodowala, i e  wydarzenie cieszy siq ogromnq popularno$ciq i zajmuje state miejsce 
na rnapie kulturalnych wydarzefl todzi. Jest cenionym festiwalem - edycja z 2016 roku pod haslem 
"Teatr naznaczony muzykq" zostata nagrodzona Hotq Maskq za najlepsze wydarzenie na scenie off. 
Festiwal wykracza poza standardowq dziatalnosc Teatru CHOREA i pozwala na prezentacje spektakli 
polskich i zagranicznych z zakresu sztuki teatralnej i tanecznej. Waznq ideq, ktora przyswieca 
festiwalowi od poczqtku jego istnienia, jest tworzenie pomostu pomiedzy poszukujqcymi 
debiutantami a mistrzami sceny, pomiedzy tradycjq a awangardq. Wobec rozwijajqcych siq 
w ogromnym tempie nowych technologii, technik komunikacji i idqcych za tym zmian percepcji 
w sztuce, kolejnq edycjq chcemy poswiqcic zmianom i napiqciom tworzqcym sie coraz wyrainiej, 
pomiedzy nowym a tradycyjnym uczestniczeniem w odbiorze sztuk performatywnych. To iwiadome 
poszukiwanie nowych perspektyw i form wyrazu dla jqzyka teatru wspotczesnego. Zaktadamy, i e  
w burzliwych czasach XXI wieku widz i odbiorca sztuki musi stanowit najwainiejszy punkt odniesienia 
dla artysty. 

Festiwal odbywa sie w cyklu rocznym. 



Obszar ten moina umownie nazwac przestrzeniq eksperymentalno-innowacyjnq, w ktorej sq 
prowadzone i rozwijane odkrywcze dziatania w zakresie kultury wizualnej, produkcji symbolicznej, 
designu. Te gtowne cele sq realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie projektow 
o charakterze festiwalowym, podejmujqcych najistotniejsre i najbardziej palqce kwestie wspotczesnej 
sztuki, kultury czy wrecz catoici procesow iycia. Podejmowane przez Fabrykq dziaiania w ramach 
tego obszaru umoiliwiajq takie rozwijanie tworczosci miodych artystbw zwiqzanych z todziq i Polskq, 
przede wszystkim przez zapewnienie im kompetentnej opieki kuratorskiej oraz promocje ich 
tworczosci dziqki wspoipracy z profesjonalnq krytykq oraz stworzenie platformy wyrniany tworczej 
z istotnymi oirodkami sztuki. 

W ramach tego obszaru bqdq realizowane projekty, ktorych FS bedzie organizatorem lub 
wspoiorganizatorem. W ramach tych dziatan instytucja otwiera siq na kolaboracje artystycznq 
z innymi organizacjami, instytucjami, tworcami. 2 uwagi na posiadane zaplecze lokalowe (przestrzen 
prezentacyjnq) FS bqdzie partnerem w wielu realizacjach artystycznych. Partnerstwo to dotyczyl 
bedzie zarowno sfery programowej, jaki i organizacyjnej. 

Najwainiejsze projekty realizowane w ramach tego obszaru, bqdq kontynuowane takie 
w nastepnych latach. Dotyczy to  w szczegolnoici: 

1. t 6 d i  Design Festival 

Miedzynarodowy festiwal designu, odbywajqcy siq od 2007 roku w todzi. Prezentuje design 
w roinych jego odstonach - od wzornictwa przemysiowego, poprzez art i craft design, projektowanie 
graficzne i architekturq a i  po mode. Festiwal wpisuje siq w strategic Codzi, ktdra po upadku 
przemystu wtokienniczego buduje swojq nowq toisamosc w oparciu o przemysty kreatywne. 
U swoich poczqtkow festiwal przyjql formute przeglqdu osiqgniql polskiego wzornictwa, jednak 
z czasem program zostat wzbogacony o nowe elementy. Sktadajq sie na niego m.in.: 

Program Gtowny - zbior wystaw kuratorskich tworzonych w odniesieniu do corocznego hasta 
przewodniego, prezentujqcy roine spojrzenia na projektowanie, 
make me! - miqdzynarodowy konkurs dla poczqtkujqcych projektantow, 
Edukreacja - strefa dedykowana rodzinoni z dziedmi, 
Must have - plebiscyt i wystawa koncentrujqce sic: na wytanianiu 
i upowszechnianiu najlepszych polskich wdroien uiytkowych, 
Open Programme - droga naboru projektow zewnqtrznych do programu towarzyszqcego 
festiwalu. 

Festiwal odbywa siq w cyklu rocznym 

2. Miqdzynarodowego Festiwalu Fotografii w todzi - Fotofestiwal 

Jedno z pierwszych wydarzen fotograficznych w Polsce. Od tamtej pory zmienita siq nie tylko 
fotografia, ale takie sposoby organizowania wydarzen kulturalnych. Od poczqtku Fotofestiwal sledzi 
te zmiany. Jego celem jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni do prezentacji roinych form 
fotografii oraz forum dyskusji o sztuce i spoteczenstwie, a takie szukanie alternatywnych metod 
mowienia o fotografii i jej eksponowania. Wystawy gtowne przygotowywane sq na zamowienie 
festiwalu i prezentujq roinorodne wizje kuratorskie. Wokot nich budowany jest program i nadajq one 
tematykq kolejnym edycjom. Ich dopetnieniem jest bogaty program wydarzen towarzyszqcych, ktore 
majq stworzyc platforme wymiany doswiadczen dla roinych grup odbiorcow. Widzowie, artyici, 
kuratorzy i nauczyciele spotykajq siq podczas warsztatow, przeglqdu portfolio, wyktadow, dyskusji 
i wieczornych pokazow slajdow. 



Festiwal odbywa sic w cyklu rocznym. 

Dodatkowo chciatbym w kolejnych latach kontynwowac projekty o charakterze festiwalowym 
dedykowane najmtodszym odbiorcom ,nalezq do nich: 

3. Latawiec i trgbka - Festiwal Polskiej Srtuki dla Dzieci 

To interdyscyplinarny projekt, prezentujqcy najciekawsze nurty w sztuce polskiej, ktorej gtownym 
odbiorcq sq dzieci. W ramach wydarzenia prezentowane bqdq wystawy, spektakle teatralne, 
koncertow odbqdq siq spotkania i warsztaty. W ramach radania promowany bqdzie takie polski 
design dla dzieci (ksiqiki, meble, zabawki, etc.). Atrakcyjny i roinorodny program edukacyjno - 
artystyczny prezentujqcy najbardziej wartoiciowe zjawiska i tendencje w kulturze polskiej, 
skierowany do szerokiego grona odbiorcow, przycsyni siq do promocji Polski jako kraju 
nowoczesnego i atrakcyjnego. Zaktadamy, i i  festiwal bqdzie odbywat siq co dwa lub trzy lata. 

W 2017 w Edynburgu odbyt sic pierwszy Festiwal Polskiej Sztuki dla Dzieci 'LATWIEC 
I TRABKA'. Podczas jedenastu dni mali i duzi widzowie mogli uczestniczyl w serii warsztatow, 
obejrzet ciekawe polskie sztuki teatralne, oraz pobawit siq w interaktywnej bawialni petnej pieknych 
ksiqiek, gier i najwyiszej klasy zabawek stworzonych przez polskich designerow i producentow. 
Festiwal zostat przygotowany przez Fabrykq Sztuki w todzi, Polish Cultural Festival Association 
z Edynburga oraz Teatr Chorea, a do wspotpracy w stworzeniu festiwalowych atrakcji zaproszeni 
zostali: dwa uznane teatry z Polski, 29 artystow: projektantow oraz ilustratorow, 22 wydawnictw i 11 
firm designerskich. Wiqkszoit festiwalowych wydarzen odbyty siq w Centrum Kultury Summerhall, 
pozostaie zai w The Scottish Storytelling Centre i North Edinburgh Arts. 

4. KROPKA+KRESKA. Festiwal Ksiqiki Obrazkowej dla Dzieci 

To projekt artystyczny z elementami edukacyjnymi, majqcy na celu zainteresowanie atrakcyjnq, 
ambitnq polskq ksiqikq obrazkowq najmtodszych odbiorcow (dzieci w wieku od 0 do 10 lat) i ich 
opiekunow. Na projekt sktada siq wiele wydarzen, ktore majq w sposob nowoczesny, interaktywny 
zachqcil do bezpoiredniego i iwiadomego (dostosowanego do wieku odbiorcy) kontaktu dziecka 
z ksiqikq. 

Aktywnosl muzyczna to w gtownej mierze koncerty. Za cel stawiam sobie ukazanie muzyki, jako 
zjawiska roinorodnego, iywego i znaczqco wykraczajqcego poza rzeczywistoik serwowanq w mass 
mediach. Fabryka ma prezentowal gtownie artystow przekraczajqcych schematyczne ramy 
ustalonych gatunkow muzycznych, inspirujqcych siq roinymi stylami i nierzadko zaskakujqco je 
tqczqcych. 
W ramach tego obszaru sq stworzone dwa bloki dziatan, w ktbrych odbywajq sie roinorodne 
wydarzenia, dla ktorych muzyka jest kluczowym elementem ekspresji tworctej. 

1. Cykliczna prezentacja wtasnych produkcji 

W tym dziataniu prezentowane sq przedsiqwziqcia muzyczne, ktorych FS jest producentem lub 
partnerem. Dotyczy to w szczegolnoici dziatalnoici Chor Teatru CHOREA (dawniej Wielki Chor Mtodej 
Chorei) jak rowniei innych projektow muzycznych przygotowywanych przez artystow z Teatru 
Chorea. lmprezy w tym obszarze potqczone sq czqsto z przedsiqwziqciami teatralnymi, 
multimedialnyrni. Do tej pory udato sic: przygotowal kilka roinych projektow muzycznych, ktorych 



eksploatacja bedzie kontynuowana. W kolejnych latach planujq, i e  zostanq przygotowane nowe 
projekty muzyczne, ktore bedq przeznaczone do staiej prezentacji. Koncerty w aktualnym 
repertuarze: 

Spektakl muzyczny "Bracia Polarnej Zorzy" 
Koncert "Fortell Livet / Powiedz iycie" 
Koncert "SpojrzystosC1' - czyli Leimian na 2 5  gtosow 
Koncert "Rytm Jqzyka" 
Koncert "Lulabajki" 
Koncert "Engi Vengi" 
Koncert "Gilgamesz" 
"Koncert Piesni Antycznych" 

2. Prezentacja projektbw zewnqtrznych 

Kolejnq formq dziatania bedtie prezentacja na scenie Fabryki Sztuki tworcow zewnetrznych 
realizujqcych projekty muzyczne, ktore mieszczq siq w obszarze stylistycznym i programowym 
zwiqzanym z brzegowymi obszarami aktywnosci kulturalnej i artystycznej, stqd skupienie przede 
wszystkim na tzw. muzyce alternatywnej. W tym obszarze bedq prezentowane t e i  najnowsze 
tendencje artystyczne polskiej i zagranicznej muzyki elektronicznej i elektroakustycznej, operujqcej 
na styku diwiqku i obrazu. Bqde zapraszac wykonawcow reprezentujqcy awangardowe, niszowe 
podejicie do zagadnien multimedialnoici w sztuce. W ramach tego obszaru w nastqpnych latach 
bqdq odbywaty siq zarowno jednorazowe koncert jak i wydarzenia majqce charakter festiwalowy. 
Imprezy, ktore zamierzam kontynuowat w ramach sztandarowych dziatan z tego obszaru to: 

LDZ Alternatywo - cykl koncertowy odbywajqcy sit: w okresie wakacyjnym. Zasadniczym 
zadaniem projektu LDZ Alternatywa jest poszerzanie i ksztattowanie muzycznej iwiadomoici oraz 
toisamoici mieszkancow todzi i catego kraju, poprzez propagowanie muzyki alternatywnej. Pod 
tymi pojeciami rozumiem wyksztatcenie w odbiorcach projektu krytycznego podejicia do odbioru 
muzyki, zachqcenie do eksplorowania nierozpoznanych wczesniej muzycznych rejonow, a nawet 
do inicjowania wtasnych poszukiwan tworczych. Wyznaczone cele w projekcie realizowane sq 
poprzez konfrontacjq roinych podejsC do praktyki tworzenia i odbioru muzyki. Zaproszeni do 
wspotpracy tworcy poruszajq siq w takich estetykach jak jazz, yass, muzyka improwizowana, 
eksperymentalna muzyka elektroniczna, ambient, muzyka ludowa czy rock i pop alternatywny. 
Idea projektu zaktada, i e  kaidy z tych gatunkow rnoie zostac przedefiniowany 
i rozwiniqty dziqki interwencji tworcow o odmiennej wrailiwosci artystycznej. Naleiy takie 
zwrocid uwagq, ze zaproszeni artysci posiugujq sie bardzo szerokim i czqsto nietypowym 
instrumentarium. Do chwili obecnej odbyto siq 11 edycji wydarzenia. 

#przepraszamy i e  w czwartek - caloroczny ( z  wytqczeniem miesiqcy wakacyjnych), kameralny 
cykl koncertowy w ramach, ktorego na scenie FS prezentujemy muzykow, zespoty ze sceny 
niezaleinej. Na przestrzeni ostatnich 4 lat odbyto siq przeszto 40 koncertow. 

Zanim scharakteryzuje dziatania w tym filarze, pozwolq sobie na krotkie zdefiniowanie, czym 
jest sektor kreatywny, jak naleiy rozumieC ideq funkcjonowania przemystow kreatywnych. 

Czym sq przemysiy kreatywne? Moina w tym miejscu przywotad wiele definicji sektora 
kreatywnego - ksiqzkowych, pochodzqcych z dokumentow strategicznych powstatych w roinych 
miastach i panstwach, czy t e i  definicje wypracowane na poziomie europejskim. Ograniczymy sie 



jednak do jednej z nich - tej, ktora zostaia wykorzystana przy tworzeniu zatoien funkcjonowania 
Art-lnkubatora: ,,Dziatania, ktore biorq siq z indywidualnej kreotywnosci i talentu, i ktore majq 
zorazern potencjot kreowonia bogactwo oraz rotrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie 
praw wjasnoki intelektualnej." Definicjq uzupeinia katalog brani okreilonych mianem kreatywnych. 
Sq to: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, projektowanie mody, rynek sztuki i antykow, 
sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosto, oprogramowanie, 
wzornictwo, radio i telewizja. 

Aktywnoic Fabryki Sztuki na tym polu jest bezpoirednio zwiqzana z funkcjonowaniem 
Art-lnkubatora. Al jest t o  pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierajqcy przedsiqbiorczoiC 
w sektorze kreatywnym. Al moina porownac do wielofunkcyjnego narzqdzia za pomocq, ktorego, 
dokonywane sq dziatania budujqce mechanizmy wsparcia dla sektora kreatywnego. Zakres uslug 
iwiadcsonych w ramach dziatari Al jest optymalnie dopasowany do potrzeb i wymogow prowadzenia 
dziatalnoici gospodarczej. 

Do konca 2020 roku, trwa tzw. trwaloit  projektu zwiqtana z realizacjq prredsiewziqcia 
,,Utworzenie w rarnach Fabryki Sztukj lnkubatora Kultury - Art-lnkubator". Oznacza to, i e  wszystkie 
wskainiki produktu jak i rezultatu ustalone w dokumentacji konkursowej muszq zostat zachowane na 
ustalonym poziomie. Do konca trwaioici projektu nie moina dokonywac iadnych istotnych zmian, 
ktore bytyby niezgodne he wskazaniami projektowymi. 

Od roku 2021 II filar dziatan w FS, nie bqdzie j u i  podporzqdkowany rygorystycznym 
wytycznym projektowym i bqdzie moina dostosowac zakres funkcjonowania AI do nowych 
warunkow, zarowno merytorycznych jak i finansowych. Sytuacja ta daje wiqkszq swobode w doborze 
irodkow, narzqdzi i rozwiqzan prawno - organizacyjnych w sferze wspierania sektora kreatywnego. 
Przedsiewziqcia w ramach II filaru tak jak obecnie bqdq miaty charakter dziatari statych jak 
i projektowych. Zmianie ulegnq procedury dostepowe do inkubatora, tryb naboru i kwestie rozliczen 
finansowych pomiqdzy przedsiebiorcami a FS. Zmiana zasad wsparcia i wprowadzenie nowych 
kryteriow i wytycznych zbiegnie siq z planowanymi w FS dziataniami inwestycyjnymi. 

W latach 2022 - 2023 funkcjonowanie w przestrzeniach A1 bqdzie utrudnione / ograniczone 
(najmem powierzchni i realizacja dziatan programowych). Podyktowane to  bedzie remontem 
budynkow, w ktorych obecnie znajdujq siq biura FS, partnerow FS oraz przestrzen magazynowa, 
w ramach planowanego projektu Tworcza przestrzeri - remont budynkow pofabrycznych na potrzeby 
FabrykiSztuki w Lodzi. Dlatego skala i zakres dziatan w ramach II filaru bqdzie ostatecznie uzaleiniona 
od moiliwoici zarowno lokalowych jak i techniczno - organizacyjnych, jakie bqdq dostqpne w trakcie 
trwania projektu inwestycyjnego. Oznacza to, i e  na bieiqco naleiy korygowad katalog uslug wsparcia, 
tak, aby byl on dostosowany w jak najwiqkszym stopniu zarowno do potrzeb inkubowanych i innych 
odbiorcow a takie do realnych moiliwoici instytucji. Dlatego zarowno struktura organizacyjna 
komorki zajmujqcej sie A1 jak i warunki prawno - organizacyjne powinny zaktadat rnoiliwoSt 
ptynnych zmian, aby dostosowac siq do nowej sytuacji. 

Dzialania programowe realizowane w rarnach Al sq adresowane takie dla podmiot6w i osob 
fizycznych zwiqzanych z sektorem kultury. Aktywnoit ta bedzie w nastepnych latach istotnym 
elementem ksztattujqcym program merytoryczny inkubatora. Wprowadzone przedsiewziqcia bed4 
stuiyty podniesieniu poziomu kwalifikacji pracownikow i wolontariuszy podmiotow dziatajqcych 
w sektorze kultury w zakresie zarzqdzania i tworzenia projektow spoteczno-kulturalnych. 
Z projektow, ktore zamierzam kontynuowac w ramach II filaru bedq zarowno projekty stricte 
profesjonalizacyjne jak i dziatania hybrydowe iqczqce elementy edukacji, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, umiejqtnoici prowadzenia biznesu z dziataniami tworczymi. 

Ostateczna realizacia wszvstkich dziatan wvmienionych w ramach II filaru w zaproponowanvm 
przez mnie ksztatcie bedzie moil iwa tvlko w przvpadku pozvskania odpowiednich pieniedzv na ich 
realizacie z zewnetrznych irodet finansowvch. 



1. St-art / ~wiczenia z przedsiqbiorczofci 

To projekty edukacyjne, profesjonalizacyjne kierowane do osob i przedsiqbiorcow rozpoczynajqcych 
lub planujqcych rozpoczqc dziatalnoit w sektorze kreatywnym. Skupiajq siq one na poszerzaniu 
wiedzy teoretycznej i przekazywaniu urniejetnosci praktycznych niezbednych dla pornyilnego 
funkcjonowania w tym sektorze. Uczestnicy projektow bedq rozwijat swoje urniejqtnofci dziqki 
korzystaniu z profesjonalnego wsparcia oferowanego w postaci zajqc szkoleniowo - warsztatowych 
i indywidualnych konsultacji z ekspertami. Nie mniej istotnym elernentern projektow jest rowniei 
prowadzenie dziaian o charakterze networkingowym i integrujqcym pozwalajqcych rniodyrn 
przedsiqbiorcorn od sarnego poczqtku funkcjonowac w przewidywalnym irodowisku opartyrn na 
zaufaniu i osobistych relacjach biznesowych. 

2. Otwarte iniadanie w Art-lnkubatorze 

Otwarte iniadania to okazja do nawiqzania nowych kontaktow biznesowych, prezentacje firm 
z braniy kreatywnej, wyrniana inspiracji i doiwiadczen. Z uwagi na charakter rniejsca oraz specyficzne 
irodowisko Art-lnkubatora (doiwiadczenie w wspieraniu przedsiebiorcow z sektora kreatywnego) 
nasze iniadania sq wyjqtkowe w swojej forrnule. tqczq przyjernne (poczqstunek) z poiytecznyrn 
(nawiqzanie kontaktow biznesowych, prezentacja firrny, wymiana doiwiadczen). 

3. Otwarta Pracownia 

Prowadzenie fizycznej przestrzeni do pracy dla kaidego, kto potrzebuje w kornfortowych 
i nieszablonowych warunkach znaleic alternatywq dla pracy biurowej, roboczych spotkan 
biznesowych czy wspolpracy przy realizacji studenckiego projektu zaliczeniowego. 

4. Modopolis 

Modopolis - Forum Mody Polskiej to rniejsce wymiany myili i doiwiadczeri dla niezaleinych 
projektantow, wtaicicieli rnarek, producentow, przedsiqbiorcow oraz studentow, ktoryrn bliskie sq 
wartoici zrownowaionego biznesu i etycznej rnody. Jesteimy po to, by edukowac i wspierad ich na 
poczqtku biznesowej drogi. Celem projektu jest t e i  integracja i promocja polskiej braniy mody. 
tqczyrny sity, mowimy ,,nieU rywalizacji. Modopolis to spotkania, panele, warsztaty, szkolenia 
z udziatern ekspertow oraz showroom. 

W latach 2020 - 2026 w ramach prograrnu inwestycyjnego pragne przygotowac 
i przeprowadzic przynajmniej 4 dziatania (projekty) majqce na celu rozwoj, wzrnocnienie 
i zabezpieczanie instytucji w obszarze materialnyrn. Projekty bedq dotyczyiy zarowno rnodernizacji 
budynkow jak i zakupow wyposaienia technicznego i technologicznego. 

Planowane dziaiania inwestycyjne: 

1. Tworcza przestrzen - remont budynkow pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki 
w todzi. 

Dziaianie to dopelni i zakonczy dotychczasowy proces renowacyjny i rnodernizacyjny budynkow 
pofabrycznych w kornpleksie K. Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 na potrzeby funkcjonowania 
instytucji kultury. Projekt zaklada rernont 3 budynkow rnagazynowych, ktory zyskajq nastqpujqce 
funkcje: 



Budynek 1 - biurowy z funkcjami artystycznymi (m.in. sale do dziatan warsztatowych, maia sala 
teatralna wraz z zapleczem), 
Budynek 2 - portiernia, ktora bedzie peinita role miejsca w ktorym stacjonuje firma iwiadczqca 
usiugq ochrony dla instytucji kultury. Jest to miejsce gdzie znajduje sic monitoring CCTV oraz jest 
posterunek dla ochrony fizycznej. 
Budynek 3 - magazyn, miejsce w kttirym niagazyllowane bqdq, materiaty, urzqdzenia techniczne 
i technologiczne stulqce do realizacji dziatan artystycznych, edukacyjnych. Tam t e i  bqdq 
przechowywane dekoracje i elementy scenograficzne. 

Roboty budowlane bqdq obejmowaty nastepujdce prace: 

prate rozbiorkowe, 
prace konstrukcyjne, wzmacniajqce istniejqcq konstrukcje budynkow, 

roboty konstrukcyjne dostosowujqce istniejqcq przestrzen do obowiqzujqcych przepisow p.poi, 
bhp ,etc 
remont konserwatorski obiektow, 
wymiana poszycia dachu, 
wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 
wykonanie nowej stolarki, 
modernizacjq instalacji wewnqtrznych, 
modernizacja instalacji CO, elektrycznej, teletechnicznej, 
wprowadzenie systemu ppoi , 
wprowadzenie systemu dozoru i monitoringu, 
wprowadzenie technologii nagiojnienia i oswietlenia scenicznego, systemu multimedialnego, 
adaptacja pomieszczen do peinienia funkcji kulturalnych, 
przystosowanie obiektu dla potrzeb osob niepeinosprawnych 
remont zabytkowego ogrodzenia, zagospodarowanie teren6w tewnqtrznych 

Wstepny harmonogram czasowy projektu: 

ll kwartai 2020 - gotowoit do ztoienia aplikacji konkursowej, 
IV kwartai 2020 - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, 
II kwartai 2021 - wybor generalnego wykonawcy (formula zaprojektuj i wybuduj) 
I lub II kwartai 2022 - rozpoczccie prac remontowych, 
Ill kwartaiu 2023 - zakonczenie prac remontowych, 
IV kwartai 2023 - rozliczenie inwestycji i rozpoczecie dziaialnoici merytorycznej w nowej 
przestrzeni 
2024 - 2028 - okres trwaioici projektu 

Szacunkowa wartosc projektu to 8 000 000,OO PLN, bez wyposaienia. Projekt bqdzie 
wspoifinansowany ze irodkow EU w ramach RPO W t  na lata 2014-2020. 

2. Wyposaienie Fabryki Sztuki w niezbqdny sprzqt technologiczni, techniczny oraz meble biurowe 

Zadanie to bqdzie stanowiio dopelnienie pierwszego zadania inwestycyjnego, ale bqdzie realizowane 
niezaleinie od niego z uwagi na specyfike sposobu finansowania tego pierwszego. 
Szacunkowy koszt zadania to 1850 000,OO PLN. 
Zadanie powinno zostat zrealizowane do Ill kwartaiu 2023 roku. 



3. Realizacja oktadzin na elewacji potnocnej i zachodniej w budynku A w kompleksie 
Art-lnkubatora 

Zadanie dotyczy zabezpieczenia i wykonania nowej elewacji w budynku A w kompleksie Al. Prace te 
nie mogty zostatat wykonane we wczesniejszym projekcie zwiqzanym z utworzeniem Al. lnstytucja 
posiada koncept architektoniczny okreslajqcy zakres prac do wykonania. Zadanie to powinno zostat 
wykonane po zakonczeniu okresu trwatosci projektu Art-lnkubatora. 
Szacunkowy koszt zadania to 400 000,OO PLN. 

4. Montai  systemu klimatyzacji / nawiewu z wodq lodowq w budynkach B i C w kompleksie 
Art-lnkubatora 

Po prreszto 5 latach statego uiytkowania durych przestrzenl w budynkach B i C niezbqdna jest 
korekta istniejqcego systemu wentylacyjnego w budynkach Al. Zamontowanie klimatyzarji / nawiewu 
z wodq lodowq wydatnie poprawi warunki funkcjonowania w tych salach w trakcie organizowanych 
wydarzeri. 
Szacunkowy koszt zadania na podstawie wstepnych rozmdw z f~rn iq konsewujqcq istniejqcy system 
wentylacyjny to  400 000,OO PLN. 

W Fabryce Sztuki przyjqty model dziatan informacyjno - promocyjnych jest 
odzwierciedleniem potrzeb wynikajqcych z realizacji konkretnych dzialan programowych w ramach 
struktury dwoch filarow. 

Promocja instytucji i wydarzen przebiega zgodnie z przyjetymi zaloieniami. Wydarzenia 
instytucji sq obecne w przestrzeni publicznej, czy to w formie papierowej czy elektronicznej. 
W kreowaniu dziatan promocyjnych kieruje siq zasadq niezbgdnej koniecznosci czyli projektowania 
i produkowania materialow promocyjnych w takich ilosciach aby nie szkodziC jrodowisku 
naturalnemu. 

lnstytucja jest obecna w mediach spotecznosciowych. Prowadzone dziatania dotyczq zarowno 
informowania o realizacji projektow jak i promowania Fabryki Sztuki i Art-lnkubatora. 

W aktualnej sytuacji nie widzq koniecznojci wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania 
tego modelu. Dziala on w sposob wtasciwy, czego najlepszym dowodem jest i lo i t  informacji 
medialnych o imprezach organizowanych, wspotorganizowanych przez Fabryke, a w konsekwencji 
duie zainteresowanie naszymi dzialaniami wsrod okreilonych grup odbiorcow. 
Dla usystematyzowania niniejszego dokumentu pokrotce scharakteryzuje omawiany model. 
W ramach struktury organizacyjnej FS z wyodrqbniono zespot ds, promocji, ktory zajmuje sic 
promocjq duiych wydarzen festiwalowych wspolrealizowanych przez Fabryke ( tod i  Design Festival, 
Fotofestiwal). Promocjq projektow odbywajqcych siq w ramach pozostatych obszarow dziatan 
w ramach I filaru zajmujq siq bezpoirednio ich koordynatorzy, albo osoby z zespotow pracujqcych nad 
danym projektem, wydarzeniem. Dla dziatan zwiqzanych z obszarem II filaru w strukturze 
organizacyjnej FS powotany jest zespot ds. Art-lnkubatora, ktory odpowiada za realizacje polityki 
promocyjno - informacyjnej. W przypadku tych dziatan polityka ta, traktowana jest dwu zakresowo. 
Pierwszy zakres to promocja samego Art-lnkubatora, (jako miejsca, jego dzialan, realizowanych 
w nim wydarzen). Drugi zakres to promocja Rezydentow, bqdqca dedykowanym elementem wsparcia 
udzielanego za posrednictwem Al. 



Finansowanie dziatalnosci FS odbywa siq w ramach budietu. Dla przypomnienia na budiet FS 
skiada siq organizator i partnerzy: UMt, ST Chorea i tAC.  Wklad finansowy Miasta jest najwiekszy. 
Szczegofowe zapisy dotyczqce kwestii finansowych reguluje umowa i aneksy do umowy powotujqcej 
Fabrykq Sztuki w todzi. Dziatalnoic programowa instytucji finansowana jest w ramach projektow, na 
ktore Fabryka zdobywa zewnqtrzne finansowanie w formie grantbw z MKiDN, NCK, UE, UMt czy 
innych grantodawcow. 

Obecny budiet nie pokrywa wszystkich kosztow statych zwianych z prowadzonq dziatalnoiciq. 
Perspektywa zwiqkszonych kosztow eksploatacyjnych zwiqzanych s mediami czy kosztami uslug 
iwiadczonych przez podmioty zewnqtrrne wymaga zwiekszenia budietu instytucji. Planowane przez 
ustawodawcq zwiqkszenie ptacy minimalnej bqdzie te i  czynnikiem kosztotworczym nie tylko 
w stosunku do dostosowania najniiszych wynagrodzeri, ale takie w perspektywie zwiqkszenia ptac 
pozostatym pracownikom (z  dziai6w merytorycsnych). 

Na chwilt: pisania niniejszego programu, potencjalny, prognozowany wzrost kosztow statych 
instytucji w ujqciu rok 2019 do 2020 planowany, jest na kwotq okoio 153 000,60 PLN. Na tt: kwotq 
sktadajq siq twickszone koszty wynagrodzen osobowych pracownik6~ i wsp6tpracownik6ww instytucji 
dostosowujqce siq do nowego poziomu minimalnego wynagrodzenia, swiqkszone koszty ustug 
podmiotbw zewnqtrznych (ptaca minimalna), zwiekszenie wydatk6w zwiqzanych z konserwacjq 
i obstugq budynkow (nowe umowy), oraz koszty zwiqzane ze wzrostem cen energii (choc w tym 
wypadku nie ma konkretnych danych). 

Wraz z zakoliczeniem trwatosci projektu Art-lnkubator zmieni siq takte struktura fiskalna 
w instytucji. FS stanie siq ptatnikiem VAT, co zwiqksty dotychczasowy zakres prac zwiqzanych 
z ksiegowaniem. Dodatkowo zostanq wprowadzone na wiqkszq skalq n i i  dotychczas optaty za 
uczestnictwo w wydarzeniach. Proces ten bqdq chciat wprowadzac sukcesywnie z uwagi na fakt, i i  
wiqkszoff imprez realizowanych obecnie w Fabryce jest nieodptatna. Zintensyfikowanie przychodow 
z ustug kulturalnych nastqpi wraz z rozpoczeciem dzialan merytorycznych po zakonczonej inwestycji 
w ramach projektu Tworcza przestrzeri - remont budynkow pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki 
w todzi. 

To co istotne z punku widzenia finansow instytucji to wspomniane j u i  wczeiniej ograniczenie 
moiliwosci dziatan komercyjnych (gtownie najmy) w latach 2022 - 2024. W tym okresie moie 
wystqpic potrzeba zwiekszenia dotacji podniiotowej, aby pokryd bieiqce koszty funkcjonowania 
instytucji. Na chwilq przygotowania niniejszego programu trudno mi okreilit potencjalnq wielkoic 
tego zwiqkszenia. Nadmieniq tylko, i e  na chwilq obecnq pozostale przychody instytucji oscylujq 
w granicach 240 000,OO PLN. 

Naleiy takie pamiqtat, i e  po zakonczeniu realizacji projektu Twdrcza prrestrzei, - remant 
budynkow pofabrycznych na potrzeby Fabryki Srruki w todzi zwiekszq sic: koszty utrzymania instytucji 
zarowno w obszarze administracyjnym jak i programowym. Wstqpne zwiqkszenie kosztbw 
funkcjonowania FS okreilam na 400 000,OO PLN. Na kwotq tc sktadajq siq wynagrodtenia osobowe, 
umowy zlecenia, narzuty, ZFSS, optaty za ustugi utrtymaniowe / eksploatacyjne / konserwacyjne, 
optaty za media, koszty dziatalnosci prograniowej. Planowane zwiqkszenie koszthw powinno zastac 
pokryte z dodatkowych wptywow z dziatalnosci merytorycznej oraz zwiqkszonej dotacji podmiotowej 
instytucji. Uktad procentowy podziatu pokrycia zwiqkszonych kosztciw funkcjonowania instytucji 
okreilarn na: 40 % - wptywy z dziatalnosci, 60 "/o - zwickszona dotacja podmiotowa. 
Wlasciwy preliminarz kosztow zostanie przygotowany w roku 2020 wraz z opracowaniem studium 
wykonalnoici dla projektu Tworcza przestrzeri - remont budynkow pofabrycznych na potrzeby 
Fabryki Sztuki w todzi. 



Struktura organizacyjna instytircji 

Aktualna struktura organizacyjna Fabryki Sztuki jest wtasciwa z punku widzenia funkcjonowania 
instytucji zar6wno w aspekcie administracyjnym jak i finansowym. Obecnie nie widze potrzeb jej 
zmiany. Wszystkie jej czqici sq tak dobrane, aby efektywnie pracowat i wspotdziaiat. 
Potencjalna korekta struktury organizacyjnej, moie nastqpic w zwiqzku z realizacjq projektu Tworcza 
przestrzeri - remont budynkow pofabrycznych no potrzeby FabrykiSztuki w Lodzi tub t e i  poiniejszym 
okresem funkcjonowania po zakonczeniu tego projektu. 


