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IDEA
PROJEKTU
Teatr nazywamy sztuką społeczną nie tylko dlatego, że jego istotą jest spotkanie,
lecz także dlatego, że jako sztuka może realizować swój krytyczny potencjał przez realne działanie ciążące ku zmianie społecznej i poprawie sytuacji marginalizowanych
grup. Niezależni twórcy i pedagodzy teatru
wielokrotnie udowodnili, że mają odwagę
i umiejętności niezbędne do pracy w przestrzeniach zarazem bardzo trudnych i ważnych. Sięgając po teatr, przeciwstawiają się
wykluczeniom społecznym i przejawom dyskryminacji.
Takich zaangażowanych w problemy społeczne artystów i artystek potrzeba znacznie
więcej. Dlatego zebrałyśmy grono praktyków, którzy podzielili się swoim wieloletnim
doświadczeniem na tym polu. Przez lata wypracowali autorskie metody teatralnej pracy
z osobami z niepełnosprawnościami, z osadzonymi, wychowankami ośrodków socjoterapeutycznych, migrantami oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych.
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W ramach kursu „Teatr – sztuka społeczna”
eksperci i ekspertki spotkali się wyłonionymi przez nas twórcami i pedagogami teatru, którzy chcieli podjąć nowe wyzwania.
Uczestnicy naszego kursu nie tylko otrzymali konkretne narzędzia do takiej pracy,
lecz także poznali jej realia z pierwszej ręki
i wypróbowali nabyte umiejętności w praktyce. Zapraszamy do lektury przybliżającej
doświadczenia uczestników naszego kursu
oraz sam temat teatru jako sztuki zaangażowanej społecznie.

REFLEKSJE
EKSPERTEK

ROZMOWA Z JUSTYNĄ WIELGUS
Rozmowa Katarzyny Pągowskiej z Justyną
Wielgus, która wraz z Aleksandrą Skotarek
poprowadziła warsztat TEATRALNE GRY
Z RÓŻNORODNOŚCIĄ – O TEATRZE, TAŃCU I PERFORMANSIE Z UDZIAŁEM NIEPEŁNOSPRAWNYCH TWÓRCÓW do obejrzenia :

TUTAJ
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Justyna Wielgus – współprowadząca Teatr
21. Performerka, autorka ruchu scenicznego, instruktorka ruchu, współtwórczyni konceptów spektakli i akcji performatywnych,
pedagożka teatru.
Autorka ruchu scenicznego m.in. do spektakli: „Szewcy” w reż J. Sobczyk (Narodowy
Stary Teatr w Krakowie), „Rewolucja, której
nie było” w reż. J.Sobczyk ( Teatr 21/ Biennale Warszawa). Twórczyni performansu PokaZ
(Teatr 21, 2019).
Prowadzi warsztaty z zakresu improwizacji
kontaktowej, świadomości ciała, alternatywnej motoryki oraz DancAability. Współpracuje z wieloma instytucjami przy projektach, szkoleniach dotyczących zagadnień
pedagogiki teatru, sztuki czy teatru inkluzywnego i społecznego. Współprowadzi
zajęcia z teatru stosowanego w ramach podyplomowych studiów Pedagogika teatru
(UW). W ramach Centrum Sztuki Włączającej: Downtown pomysłodawczyni Pola Ruchu będącego przestrzenią wymiany myśli
i doświadczeń związanych z tym, czym jest
w życiu każdego człowieka zdolność poruszania się i jak różnie można definiować
ruch. Współpracuje z Lotte van den Berg w
ramach „Building conversation” (prowadzenie Rozmowy bez słów) oraz w ramach Third
Space i i najnowszego projektu „Dying Together”.
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ROZMOWA Z LENĄ
ROGOWSKĄ-LEWANDOWSKĄ
Rozmowa Katarzyny Pągowskiej z Leną Rogowską-Lewandowską, która poprowadziła warsztat ON WYGLĄDA NA ŻYDA,
CZYLI O POSTRZEGANIU I WYGLĄDANIU
– WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE
do obejrzenia:

TUTAJ
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Lena Rogowska-Lewandowska – trenerka
równościowa, facylitatorka, animatorka kultury. Pomysłodawczyni działań z obszaru
sztuk społecznych. Angażuje w nie grupy
ludzi w małych i dużych miejscowościach,
szkołach, ośrodkach dla cudzoziemców,
zakładach poprawczych, szpitalach. Używa
narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych
(storytelling, spoken word, video, muzyka,
teatr). Swoje projekty realizuje w kraju i za
granicą. Pracuje z instytucjami (biblioteki,
domy kultury, szkoły, urzędy), ucząc prowadzenia działań włączających, wielokulturowych i integrujących lokalne środowiska.
Autorka materiałów edukacyjnych, scenariuszy i publikacji z zakresu animacji kultury
i działania na rzecz zmiany społecznej.
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Anna Sadowska – animatorka kultury, aktorka, od 2003 roku współtwórczyni Teatru Realistycznego w Skierniewicach.

ROZMOWA Z ANNĄ SADOWSKĄ
Rozmowa Katarzyny Pągowskiej z Anną Sadowską, która poprowadziła warsztat NA
PODWÓRKU – TEATR JAKO METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBSZARACH DEFAWORYZOWANYCH do obejrzenia:

TUTAJ
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Wykorzystuje teatr, performance i dramę do
działania z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi
i osobami z niepełnosprawnościami. Animatorka, instruktorka teatralna i reżyserka
spektakli dzieci i młodzieży. W 2009 uzyskała dyplom licencjacki Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją teatrologiczną. Absolwentka Akademii
Praktyk Teatralnych Gardzienice, Akademii Teatru Alternatywnego, ukończyła kurs
Dramy Stosowanej realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-klatka.
W 2018 brała udział w programie Przełącz
się na młodzież Szkoły Liderów. Obecnie od
trzech lat specjalizuje się w animacji kultury w oparciu o zasoby lokalne, jest koordynatorką programu Laboratorium Projektów
w Bemowskim Centrum Kultury.
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ROZMOWA Z AGNIESZKĄ
BRESLER
Rozmowa Katarzyny Pągowskiej z Agnieszką
Bresler, która poprowadziła warsztat TEATR,
KTÓRY BURZY MURY I ZDEJMUJE MASKI –
O PRACY TEATRALNEJ Z OSADZONYMI do
obejrzenia:

TUTAJ
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Agnieszka Bresler – aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Laureatka nagrody Miasta Wrocław 30 Kreatywnych Wrocławia
w kategorii Sztuka/Design w roku 2018. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na
Manchester Metropolitan University w Anglii oraz kierunku Physical Theatre Practice w
Adam Smith College w Szkocji. Przez wiele
lat współtworzyła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym skierowany do mężczyzn
osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we
Wrocławiu głośny projekt Odkluczanie. Od
2016 prowadzi Kolektyw Kobietostan, który
kieruje swoje artystyczne działania do kobiet
wykluczonych społecznie, mieszkanek zakładów karnych czy schronisk dla bezdomnych kobiet. Za dwie z produkcji Kolektywu
– monodram „Kobietostan. Chór na jedną
aktorkę” oraz spektakl „Maria K.” z udziałem kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu
– otrzymała w 2019 roku nominację do nagrody WARTO Gazety Wyborczej. W swojej
pracy postrzega i wykorzystuje teatr jako narzędzie zmiany społecznej.
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ROZMOWA Z WERONIKĄ FIBICH
Rozmowa Katarzyny Pągowskiej z Weroniką Fibich, która poprowadziła warsztat GOŚCINNOŚĆ – WARSZTAT PRACY Z INNYM /
UCHODŹCĄ do obejrzenia:

TUTAJ
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Weronika Fibich – pracuje na pograniczu
sztuk performatywnych, reportażu i dokumentu. Reżyserka akcji teatralnych/performatywnych, artystka interdyscyplinarna,
twórczyni filmów dokumentalnych i licznych
projektów artystycznych. Związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana od 1998 roku. Oprócz
działalności kulturotwórczej, edukacyjnej
i programowej w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek, od lat realizuje własną, autorską drogę twórczą.
W polu jej zainteresowań są działania realizowane w przestrzeni pozateatralnej, na granicy prywatnego i publicznego. Najczęściej
podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, wykluczenia, pamięci i tożsamości. Stosowaną metodą pracy jest „rysunek z pamięci”. Wartość „rysunku” polega
na powiązaniu prywatnego z publicznym,
wyrozumowanego z intuicyjnym, przypomnianego z odczuwanym.

DOŚWIADCZENIA
UCZESTNIKÓW
Oprócz udziału w warsztatach uczestnicy kursu „Teatr – sztuka społeczna” mieli
również za zadanie przeprowadzić własne
działania teatralne z grupami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym. Z dumą prezentujemy naszych uczestników i ich projekty.
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KAROLINA BIERDROŃ
Przeprowadziłam cykl spotkania z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
Poprowadziłam dla nich warsztaty teatralne,
których celem było odblokowanie ich potencjału twórczego. Żadna z uczestniczek
nie brała wcześniej udziału w podobnych
zajęciach. Polegały one głównie na zabawach teatralnych pobudzających kreatywność i dających przestrzeń do bezpiecznego
wyrażania swoich emocji i samopoznania.

Po każdym dniu warsztatów przeprowadzałam podsumowanie, podczas którego każda
z uczestniczek mówiła o swoich odczuciach.
Na podstawie tych omówień oraz własnych
obserwacji stwierdzam, że cel projektu został osiągnięty – dziewczyny mówiły, że czują
się bardziej pewne siebie i otwarte, że czują
się swobodniej w tej grupie oraz że zaskakiwała je ich własna kreatywność. Ja z kolei
zauważyłam sporą różnicę pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem warsztatów: uczestniczki były bardziej ośmielone, chętniej prezentowały efekty swojej pracy reszcie grupy,
mniej bały się wygłupiać.
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DOMINIKA GRENDA
„Rozruszani i rozbrzmiani” to cykl warsztatów teatralnych skupionych na pogłębianiu
świadomości ciała i otwieraniu głosu, realizowanych z uczestnikami Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Dzierzgoniu. Uczestnicy to grupa osób w wieku od 35 do 52 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi (osoby z zespołem Downa, z autyzmem, po wylewie).
Zadania teatralne (bardziej w charakterze zabaw, bez nazywania ich teatrem) koncentrowały się na otwieraniu uczestników na ruch i
ekspresję głosową.
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Warsztatowicze chętnie podejmowali wyzwania, jedni od razu i śmiało, inni stopniowo, ale nikt nie stronił od grupy. Terapeutka
grupy przyznała, że niektórzy uczestnicy zaskoczyli ją śmiałością i łatwością wchodzenia w działania, a nawet tym, że w ogóle się
ich podjęli. Niektóre zabawy są nadal, choć
w luźny sposób, kontynuowane na zajęciach
( np. zabawy dźwiękowe uzupełniły prace
manualne podopiecznych o tworzenie rytmów).
Przy trzecim spotkaniu wielkim sukcesem
był udział osoby po wylewie w podawaniu
dźwięku, mimo zapowiedzi terapeutki, że
„pani Kasia* nie mówi” i będzie z nami raczej
jako obserwator.

NATALIA ŁUGIEWICZ
Potrzeba realizacji tego projektu narodziła się w grudniu 2019 roku, kiedy pierwszy
raz trafiłam do Schroniska św. Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu.
Od tamtego czasu chodziła za mną myśl, że
chciałabym tam wrócić, poznać jego mieszkańców bliżej i rozpocząć działania z zakresu bardzo szeroko rozumianego teatru. Kurs
„Teatr – sztuka społeczna|” i jego praktyczna
część wydały mi się idealną możliwością do
rozpoczęcia przygotowań, by do Schronu
trafić ponownie, już w zupełnie innej roli.

„Słyszalni” to mini projekt, który skierowany
był do mężczyzn zamieszkujących Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu-Tarnogaju. Podczas realizacji projektu udało mi się przeprowadzić
założony cykl spotkań. Głównym celem było
rozbudzenie twórczego potencjału u mężczyzn. Uważam, że udało mi się go zrealizować, przede wszystkim dlatego, że Panowie sami wyszli z inicjatywą dalszych działań
i chęcią realizacji nie tylko słuchowiska, ale
również spektaklu. Dodałabym również, że
podczas warsztatów realizował się jeszcze
jeden cel, a mianowicie możliwość „oderwania” się od rzeczywistości. Co potwierdza
wypowiedz jednego z uczestników: „My tu
z Tomkiem* gadaliśmy, że to taka odskocznia dla nas”.
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kwizyty cyrkowe. W efekcie powstały etiudy,
które łączyły nabyte umiejętności cyrkowe
i teatralne, a następnie zostały nagrane na
video.

KAMIL MALECKI
Zrealizowałem cykl warsztatów teatralno-cyrkowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku.
Warsztaty miały formę hybrydową. Jedne
spotkanie odbyło się na żywo, pozostałe
miały formę online. E-warsztaty miały strukturę spotkań na platformie Zoom, podczas
których grupa była instruowana i dostawała zadania od prowadzącego (czyli ode
mnie). Wychowankowie MOS-u uczestniczyli w nich wraz z opiekunem na terenie placówki, w oparciu o wcześniej przekazane re20

Moim celem było zwiększenie poczucia
sprawczości i własnej wartości oraz rozwój
umiejętności miękkich przez narzędzia teatralno-cyrkowe, a także przekazanie ich
uczestnikom do dalszego samorozwoju.
Czy cel został zrealizowany? Odczuwam, że
grupa zrobiła postępy na pewno na polu
umiejętności miękkich, jednak nie jestem
pewien czy to zasługa tylko moich zajęć. Myślę, że wsparłem swoim działaniem ten proces.
Co do sprawczości i własnej wartości, część
z nich ewidentnie zaraziło się pasją i kontynuuje pracę. Zobaczymy w późniejszym czasie.

JOANNA OLEJNICZAK
Przeprowadziłam cykl warsztaty dla osób
nieheteronormatywnych ze Stowarzyszenia
Lambda. Były to osoby w wieku 16-23 lata,
a warsztaty odbywały się w Szczecinie. Celem warsztatu było wzmocnienie pewności
siebie u osób LGBTQ. Efekt, ze względu na
zbyt krótki czas trwania, był krótkotrwały.
Uczestnicy po warsztacie mieli lepszy nastrój, poczuli lekki wzrost samooceny, dowiedzieli się więcej na swój temat, czuli się
na tyle bezpiecznie, by móc pozwolić sobie
na wzięcie udziału w ćwiczeniach.
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MATEUSZ PRZYGODZIŃSKI
Projekt „Otwarte Spotkania Filmowe” był cyklem czterech spotkań. Uczestniczyły w nim
osoby w kryzysie bezdomności oraz edukatorzy społeczni pracujący w Pogotowiu Interwencji Społecznej – miejscu, w którym odbył się projekt. Podczas warsztatów, których
głównym tematem były zagadnienia związane z wykluczeniem społecznym obejrzeliśmy trzy filmy: „W imię”, „Symetria” i „Nietykalni”, które bezpośrednio ukazują obraz
jednostek lub grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas
zajęć wraz z uczestnikami wypracowaliśmy
22

wspólną definicję wykluczenia społecznego
oraz listę konsekwencji społecznych wynikających z wykluczenia. Rozmawialiśmy o przebiegu tego procesu. Za pomocą działań teatralnych, stworzyliśmy przykłady postaw,
których efektem jest sprzyjanie readaptacji
społecznej. Były to postawy, które mogłaby
przyjąć osoba wykluczona, jak również postawy osoby postronnej – obserwatora.
Uczestnicy projektu wypełnili ankiety, badające poziom ich wiedzy na omawiany temat. Dokonali analizy tego, co wydarzyło się
w prezentowanych dziełach filmowych, konfrontując to z własnymi, realnymi doświadczeniami. Z rozmów i ankiet ewaluacyjnych
wynika, że główny cel projektu czyli: „Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska wykluczenia społecznego wśród ośmiu
osób będących w kryzysie bezdomności lub
zagrożonych bezdomnością w okresie od
października do listopada 2020 roku” został
zrealizowany.

Uczniowie bardzo dobrze czuli się w animacjach. Zaczęli się ze sobą integrować. Sprawiało im to dużo radości i przyjemności.
Ćwiczenia skupione wokół ekspresji siebie,
bardziej indywidualne i poświęcone refleksji nad sobą sprawiały uczestnikom więcej
trudności. Czuli się zagubieni, ponieważ
było to dla nich zupełnie nowe i nieznane
doświadczenie.

KAROLINA ROSOCKA
Przeprowadziłam cykl warsztatów dla II klasy
zawodowej w Chojnowie. Uczniowie w tej
klasie są mało zintegrowani, mają trudności
w nazywaniu swoich emocji i potrzeb, charakteryzują się niskim poczuciem wartości.
Celem spotkań było zatem wzmocnienie ich
poczucia wartości, zwiększenie umiejętności wyrażania emocji oraz ekspresji siebie
poprzez zabawy animacyjne i ruchowe, gry
słowne i skojarzeniowe oraz tworzenie kolaży indywidualnie oraz grupowo.

Można było jednak zauważyć postęp w trakcie kolejnych spotkań. Uczniowie czuli się
mniej skrępowani niż na początku. Potrafili
też więcej powiedzieć o swoich emocjach.
Końcowym efektem projektu miał być manifest potrzeb i emocji uczestników powstały z
kolaży słów. Niestety ze względu na sytuację
pandemiczną, nie udało nam się dojść do
tego etapu projektu.
Kilku osobom udało się natomiast stworzyć indywidualne kolaże słów, w tym jeden
z najbardziej treściwych tekstów, związanych
z wyrażaniem emocji: „Najlepsze w nas jest
serce”.
Trudnością w realizacji celu oraz samych
spotkań były praktyki zawodowe. Nie wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć od początku w spotkaniach, inni musieli przerwać
w połowie. To mocno wpłynęło na przebieg
i jakość całego cyklu. Uczniom, którzy dołączali w połowie, było o wiele trudniej zrozumieć sens działań oraz poczuć się swobodnie w proponowanych ćwiczeniach
23

JOANNA ROZKOSZ
Warsztaty „Dziadek. ewaluacja” zaplanowane zostały dla grupy seniorów z Torunia,
którzy brali udział w spektaklu „Dziadek do
Orzechów. Nowe historie” w teatrze im. Wilama Horzycy.
Na warsztatach, które się odbyły przywoływaliśmy doświadczenie spektaklu, skojarzenia związane z tym czasem, poruszyliśmy temat pamięci, zrobiliśmy kolaże wspomnień
oraz portrety części osób. Rozmawialiśmy
o fotografiach, kiedy postrzegamy zdjęcie
jako wyrazisty portret oraz jaką funkcję peł24

nią dla aktora. Spotkania były emocjonalne
i przepełnione potrzebą wymiany energii.
Ze względu na obostrzenia utrudniające
spotkania udało mi się przeprowadzić połowę planowanych warsztatów. Po konsultacjach z uczestnikami podjęłam decyzję o zawieszeniu projektu i nie przenoszeniu go w
strefę on-line, gdyż to wykluczałoby część
osób z możliwości kontynuacji uczestnictwa.
Natomiast podtrzymujemy ze sobą kontakt
mailowy, aby wspierać się w tym trudnym
czasie oraz utrzymać w jakiś sposób kontynuację zawiązanej już między nami relacji.

SŁAWA TARKOWSKA-ORZEŁEK
Projekt „Poznajmy się”. Przeprowadziłam
warsztaty teatralne dla młodzieży przebywającej w Ośrodku Kuratorskim nr 4 przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewia.
W ośrodku przebywają osoby w wieku 1117 lat. Jest to młodzież, która z różnych powodów nie radzi sobie w życiu (np. weszła w
konflikt z prawem, nie chodzi do szkoły, eksperymentuje z narkotykami i dopalaczami),
rodzice nie potrafią się nią zająć (nie kontrolują nauki, nie są w stanie zagwarantować w
domu miejsca do odrabiania lekcji, podsta-

wowych posiłków, nie potrafią zapanować
nad tym, jak ich dziecko spędza wolny czas).
Młodzież ta, według diagnozy psychologicznej nie jest głęboko zdemoralizowana,
nadaje się do pracy w grupie, nie jest agresywna, ma jednak bardzo niską motywację
do pracy. Jedynym obowiązkiem w świetlicy jest odrabianie lekcji, nie ma tam żadnych
zajęć dodatkowych, zapewniony jest ciepły
posiłek.
Udało mi się opracować krótką, wstępną
diagnozę Ośrodka i potrzeb przebywającej
tam młodzieży. Przeprowadziłam cykl warsztatów teatralnych. Poznałam i stworzyłam
fundamenty więzi, określiliśmy wspólnie zasady naszej współpracy, kodeks warsztatów,
wyłoniła się grupa młodzieży zainteresowanej proponowanymi zajęciami, spisaliśmy
interesujące ich tematy.
W grudniu spotkamy się jeszcze dwa razy,
od stycznia zaczniemy regularne zajęcia.
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MARTA WIŚNIEWSKA
Mój projekt opierał się na pracy teatralnej
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Byli to
podopieczni Ochronki Parafialnej w Piekarach Śląskich.
W ramach projektu przeprowadziłam cykl
warsztatów teatralnych. Warsztaty składały
się z zabaw integracyjnych, teatralnych, animacji przedmiotów i lalek, improwizacji a
także z rozmów o emocjach. Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników
z podstawowymi emocjami, nabycie umiejętności ich rozpoznawania oraz wyrażania.
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Dzięki stworzeniu teatralnej, scenicznej, iluzyjnej przestrzeni, która nie miała dokładnego przełożenia na rzeczywistość, a także dzięki wykorzystaniu lalek teatralnych,
uczestnicy chętnie przyjmowali role oraz byli
zaangażowani w odgadywanie prezentowanych przez innych emocji. Z moich obserwacji wynika, że do potrzeb danej grupy należy
kreatywna organizacja ich czasu, której nie
mieli okazji doświadczyć lub mieli w małym
stopniu. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć,
żeby przychodzić na takie zajęcia, gdyby
odbywały się regularnie.

LENA WITKOWSKA
„House of Katharsis – Rodzina z wyboru”.
Projekt realizowany był z grupą House of Katharsis, zajmującą się sztuką draq. W projekcie brała udział grupa należąca do House, ja
jako koordynatorka oraz Iwona Bandzerewicz
zajmująca się video. Naszym celem było wytworzenie przestrzeni, w której uczestnicy
będą mieli okazję wypowiedzieć się na tematy dla siebie ważne – czym jest rodzina z wyboru, uprawianie sztuki draq, niebinarność,
wykluczenie, własna działalność aktywistyczna i performatywna.

Założeniem było wytworzenie wywiadu w formie art-video, które miało być później opublikowane w mediach społecznościowych.
W ramach procesu udało się zrealizować
cykl spotkań, podczas których nawiązaliśmy
szczególny rodzaj więzi - grupa pozwoliła towarzyszyć sobie przy sytuacjach związanych
z życiem wewnętrznym grupy, zebraliśmy
mnóstwo materiału, w którym każdy z nich
wypowiedział się na różne tematy z własnej
perspektywy, w sposób otwarty. Przez cały
proces również wspólne ustalaliśmy rzeczy
związane z treścią i formą projektu.
Cel został zrealizowany jednak częściowo.
Video-art powstało w formie ośmiominutowej zapowiedzi pełnego wywiadu. W pełnym
wywiadzie nie udało się uchwycić charakteru
i narracji, którą uczestnicy chcieli przekazać.
Nie wywołało to żadnych konfliktów, wspólną
wersję video-art, które postanowiliśmy zmontować do końca, ustalamy wspólnie, dając sobie na to odpowiednią ilość czasu.
*Imiona w całym tekście zostały zmienione
dla zachowania anonimowości uczestników.
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PRZED I PO:
RÓŻNE PERSPEKTYWY
NA WŁASNE
DZIAŁANIA
Jeszcze przed realizacją samodzielnych zadań, a pod koniec spotkań z ekspertami, poprosiłyśmy uczestników o zapisanie obaw
i nadziei, które odczuwają na myśl o zbliżającej się praktyce. Chcemy dać czytelnikowi
(który być może również bywał lub będzie
w takiej sytuacji) szansę na porównanie tych
nastrojów z emocjami, które towarzyszyły
naszym pedagogom teatru podczas realizacji działań.

OBAWY I NADZIEJE
Przed rozpoczęciem swoich projektów nasi
kursanci martwili się, czy uczestnicy będą zaangażowani w projekt. Pisali między innymi:
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Najbardziej obawiam się, że nie uda mi
się zainteresować grupy moim działaniem,
że spotkam się z odrzuceniem i brakiem
zaangażowania i że taka postawa wywoła
u mnie zniechęcenie.
oraz:
Obawiam się, że nie zainteresuję moimi
propozycjami uczestników, że zamotam
się w instrukcjach dotyczących zadań i
będę się plątała, lub, co gorsza, że nie
sformułuję instrukcji tak, żeby były otwierające i prowokowały twórczo; że wyłożę
kawę na ławę i dramaturgicznie warsztat
siądzie.
Bali się również o realizację postawionych
celów i mieli wątpliwości, co do doboru metod:
Trochę się obawiam czy narzędzia, które
wybrałam są tymi dobrymi i służącymi i czy
po tych warsztatach poczują się dowartościowani.
Towarzyszyło im poczucie dużego ciężaru
odpowiedzialności za grupę, z którą będą
pracować:
Obawiam się własnej bezradności wobec
bagażu, z którym przychodzą uczestnicy
zajęć. Sytuacji, w której proponowane
przeze mnie działanie uruchomi coś (np.
jakąś nieprzepracowaną emocję), przy
czym nie będę w stanie pomóc i nie będę
wiedziała jak taką osobę pozbierać, ustabilizować.

Obawiali się też, że spotkają się z ryzykownymi zachowaniami uczestników:
Obawiam się również, takich nieadekwatnych zachowań lub sytuacji z którymi nie
będę potrafiła sobie poradzi, jak np. przekraczanie pewnych granic, zbytnia otwartość/ wylewność, agresja.
Boję się też, że podczas zajęć pojawią się
sytuacje przemocowe, na które nie będę
potrafiła od razu odpowiednio zareagować.
Największą obawą jaką mam, to to, że grupa będzie bardzo silna i krnąbrna, rozwalająca warsztat. Wydaje mi się jednak, że
to tylko obawy w mojej głowie wynikające
z kontekstu miejsca, że jest to tzw. „trudna”
młodzież. Za pewne będzie fajnie i zrobimy dobrą robotę :)
Pojawiały się też obawy związane ze współpracą z instytucjami i placówkami:
boję się, że kierownictwo będzie zasłaniało się innymi obowiązkami.
Kursanci byli jednak również pełni nadziei
i wyobrażeń, co do czekających ich wyzwań.
Poza podstawową: Mam nadzieję, że moje
obawy się nie spełnią!, chciałybyśmy przytoczyć kilka innych postaw:

Mam nadzieję (choć to w dużej części
zależy od tego jak ja się spiszę), że uda mi
się przeprowadzić zajęcia tak, aby każdy
czuł się bezpiecznie, ale jednoczenie nie
pominięty.
Marzy mi się, że po tych czterech spotkaniach grupa będzie chciała zrobić kolejny
krok, a potem kolejny.
że nawiążę z uczestniczkami porozumienie
i dowiem się, co mogłabym robić lepiej
podczas kolejnych podobnych działań
Mam nadzieję dużo się nauczyć!
Mam nadzieję, że uda się wytworzyć przestrzeń na podzielenie się swoimi doświadczeniami, że zareaguję kiedy coś będzie
szło w niepożądaną stronę.
Mam nadzieję, że moje warsztaty będą
chwilą oddechu od zmagania się z trudami dnia codziennego, że przez dwie godziny będziemy mogli wspólnie pracować,
nie myśląc o tym co za drzwiami, jednocześnie poznając siebie samych.
Chciałabym poznać ludzi, nawiązać z nimi
prawdziwe relacje. Mam również nadzieję
na dłuższą współpracę z tym ośrodkiem,
bo mocno wierzę, że teatr i twórcze działania zmieniają nasze perspektywy, myślenie
i działanie.
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EMOCJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ
Po sformułowaniu obaw i nadziei nadszedł
czas realizacji projektów. Po zakończeniu
działania nasi pedagodzy i pedagożki teatru opowiadali, jakie emocje towarzyszyły
im w trakcie realizacji. U większości prowadzących tuż przed pierwszymi warsztatami
pojawiała się mieszanka strachu i ekscytacji.
W kilku przypadkach dużą komplikacją były
obostrzenia związane z pandemią. Natomiast w finale przeważały słowa takie jak satysfakcja, wdzięczność i radość. Podamy tu
tylko kilka fragmentów z tych opowieści:

Inną równorzędną emocją była fascynacja
– od samego początku wychodziłam z pozycji badacza, kogoś, kto chce się wszystkiego dowiedzieć, obserwuje i zaczyna
rozumieć coraz więcej.
Zdecydowanie były to skrajne emocje. Od
ekscytacji kiedy przygotowywałam się do
rozpoczęcia projektu, przez strach kiedy
szłam na pierwsze spotkanie z Panami,
ekscytację i radość gdy zostałam miło
i otwarcie przyjęta, po złość kiedy przez
sytuację z koronawirusem nie mogłam już
tam wrócić...

Na początku byłam pełna obaw. Po pierwszym spotkaniu bardzo się uspokoiłam i
czerpałam dużą radość z zajęć.

Ich wypowiedzi pod koniec zajęć i wyrażenie chęci spotkania się ze mną na zajęciach ponownie, dały mi ogromną satysfakcję i energię do dalszych działań.

Na początku czułam stres, ale również
ekscytację. Dwa dni przed rozpoczęciem
warsztatów nie mogłam myśleć już o
niczym innym. Potem musiałam skonfronować się z tą trudną sytuacją, za to po jej
rozwiązaniu poczułam ulgę, duży power
i dużą radość.

Czuję radość, bo trafiłem w niszę, w wielką
lukę potrzeb. Moją radość potęguje poparcie środowiska, w którego przestrzeni
projekt został przeprowadzony oraz to, że
osoby, z którymi współpracuję zawodowo
włączyły się i pomagały mi przeprowadzić
projekt.

Początkowo czułem ekscytację, która była
wywołana naszymi projektowymi spotkaniami. Tym, że zrobię coś ciekawego,
potrzebnego, a przy okazji trafiającego
w punkt moich zainteresowań. W trakcie
planowania zaczął narastać we mnie stres.
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WNIOSKI
Z EWALUACJI
Ewaluacja jest dla nas ważnym elementem
pracy. W projekcie „Teatr – sztuka społeczna” prowadziłyśmy ją na każdym etapie, by
sprawdzić czy realizujemy założone cele.
Skupiałyśmy się przede wszystkim na uczestnikach naszego kursu, zadając sobie pytanie
o to jak zmienia się ich otwartość i motywacja do podejmowania w przyszłości działań
teatralnych z grupami zagrożonymi wykluczeniem.
Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie:
• indywidualnych wywiadów z uczestnikami przed rozpoczęciem kursu
• wywiadów grupowych z uczestnikami
kończących każdy zjazd
• ankiet po zakończeniu każdego zjazdu
• badania ewaluacyjnego w formie post-testu po realizacji przez uczestników
projektów zaliczeniowych
• grupowego warsztatu ewaluacyjnego
z uczestnikami projektu przeprowadzonego ostatniego dnia kursu.
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Podążałyśmy za kryteriami Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, sprawdzając nasze
działania pod kątem ich kryteriów:
• trafność (czyli w jakim stopniu cele
projektu są zgodne z potrzebami jego
odbiorców)
• efektywność (w jakim stopniu poniesione nakłady w projekcie są ekonomiczne), skuteczność (w jakim stopniu cele
projektu zostały osiągnięte
• użyteczność (na ile rzeczywiste efekty
projektu są zgodne z potrzebami jego
odbiorców)
• trwałość (w jakim zakresie efekty projektu są długotrwałe oraz co zmieniło się w
ludziach i otoczeniu po jakimś czasie od
zakończenia projektu)
• innowacyjność (w jakim stopniu projekt
wnosił nowe rozwiązania)
Poniżej przedstawiamy skrócone wnioski
z ewaluacji.

CEL GŁÓWNY
PROJEKTU:
PODNIESIENIE KOMPETENCJI ARTYSTÓW I PEDAGOGÓW TEATRU
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ
TEATRALNYCH (EDUKACYJNYCH I ANIMACYJNYCH) Z OSOBAMI O OGRANICZONYM
DOSTĘPIE DO KULTURY I ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE
NABYTYCH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.

1. CEL SZCZEGÓŁOWY:
ZWIĘKSZENIE WIEDZY I ROZWÓJ
UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTÓW
I PEDAGOGÓW TEATRU W ZAKRESIE
DZIAŁAŃ TEATRALNYCH Z OSOBAMI
O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE
DO KULTURY I ZAGROŻONYMI
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

METODA:
SZEŚĆ ZJAZDÓW
SZKOLENIOWYCH (120 GODZIN
WARSZTATÓW) PROWADZONYCH
W DUCHU UCZENIA SIĘ
PRZEZ DOŚWIADCZENIE I CYKLU
KOLBA.
Warsztaty podczas każdego zjazdu dzieliły
się na dwie części. Pierwsza zajmowała jeden
dzień każdego zjazdu i dotyczyła metodologii projektowania działań edukacyjnych. W
tej części kursanci zajmowali się refleksjami o teatrze społecznym, diagnozą potrzeb
i zasobów uczestników, formułowaniem celów, komunikacją i metodami ewaluacji.
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Podczas pozostałych dni każdego zjazdu
uczestnicy i uczestniczki podnosili swoją
wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem działań teatralnych z konkretną grupą
zagrożoną wykluczeniem.
Podczas wywiadów na początku projektu
uczestnicy podkreślali, iż nie mają wiedzy
ani umiejętności związanych z metodologią
projektowania warsztatów i działań edukacyjnych lub że ich wiedza jest cząstkowa
i wymaga uzupełnienia lub uporządkowania. Wybrzmiewała również potrzeba poszerzenia repertuaru metod i narzędzi pracy
z konkretnymi grupami zagrożonymi wykluczeniem.
Natomiast podczas ewaluacji wszyscy
uczestnicy podkreślali, że zwiększyły się ich
wiedza i umiejętności w zakresie tworzenia
projektów i prowadzenia warsztatów w oparciu o diagnozę i cele. Wiele osób zwracało
uwagę na wagę warsztatów dotyczących komunikacji z uczestnikami i instytucjami oraz
ewaluacji projektu.
Uczestnicy mówili również o tym, że ogromnym źródłem wiedzy na temat metod były
dla nich warsztaty z zaproszonymi ekspertkami i ekspertem, wymieniając tu różne osoby. Jednocześnie zwrócili uwagę, iż niektóre
metody i narzędzia powtarzały się na poszczególnych warsztatach.

Udział w kursie pozwolił mi spojrzeć szerzej na sztukę społeczną i działania z grupami zagrożonymi wykluczeniem.
(…) formułowanie celów metodą smart,
warsztat pracy z dziećmi z obszarów defaworyzowanych, komunikacja bez przemocy.
Warsztaty praktycznej pracy teatralnej w
części praktycznej, zwłaszcza:
- jak tworzyć spektakle opartę na zasobach
grupy - Ania Sadowska
- model działań warsztatowych z grupą
zamkniętą - Agnieszka Bresler i Michał
Krzywaźnia
a także inni prowadzący, którzy również
przyczynili się do zmiany mojej perspektywy i wrażliwości.

Kurs wyposażył mnie w wiedzę dotyczącą
wielu różnych aspektów, które wykorzystywałam w trakcie realizacji działania.
Dotyczyły one przede wszystkim techniki
tworzenia projektu - przygotowanie techniczne i merytoryczne, planowanie, stawianie celów, które są SMART - do tej metody
odnosiłam się od samego początku.
Najważniejsze okazały się te elementy skupiające się na stronie formalnej projektów,
formułowania celu, etapów pracy z grupą.
(…) Opracowanie celu typu SMART, układanie spójnego warsztatu dla uzyskania
konkretnego efektu.

Cały sposób planowania i przeprowadzania warsztatów - odpowiedniego określenia celów, które mnie mobilizowały i były
opoką w chwilach niepewności i podczas
dobierania formy warsztatów.
Sądzę, że najbardziej pomogły mi elementy poświęcone pracy z grupą. Właściwego
określenia czy dookreślenia grupy docelowej, także sposobów na wybadanie potencjałów, czy ich potrzeb.
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2. CEL SZCZEGÓŁOWY:
ZMOBILIZOWANIE ARTYSTÓW
I PEDAGOGÓW TEATRU DO
PRACY Z NOWĄ DLA NICH
GRUPĄ OSÓB O UTRUDNIONYM
DOSTĘPIE DO KULTURY
I ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM

METODA: PRZYGOTOWANIE DO
PRACY Z KONKRETNYMI GRUPAMI
(SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
I MODUŁ PRAKTYCZNEGO
WYKORZYSTANIA UMIEJĘTNOŚCI)
Oprócz warsztatów metodologicznych
w pozostałe dni każdego zjazdu gościliśmy ekspertów i ekspertki, którzy dzielili
się z uczestnikami wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem dotyczącymi działań
teatralnych z konkretną grupą zagrożoną
wykluczeniem. Ponadto każdy z uczestników zrealizował autorski projekt teatralny
z wybraną grupą zagrożoną wykluczeniem,
z którą wcześniej nie pracował.
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Z wywiadów poprzedzających kurs wiedziałyśmy, że część uczestników ma już za sobą
pierwsze, często pojedyncze, doświadczenia prowadzenia działań teatralnych z jakąś
grupą zagrożoną wykluczeniem. Tym projektem chciałyśmy jednak zachęcić do realizacji
autorskich projektów uczestników z grupą,
z którą do tej pory nie mieli okazji pracować.
Prawie każdy z uczestników miał już grupę,
o której „marzył”, lecz przed rozpoczęciem
pracy wstrzymywał brak odpowiednich narzędzi lub liczne obawy.
Z ewaluacji wynika, że spotkania z poszczególnymi ekspertami pozwoliły uczestnikom
lepiej poznać realia pracy z daną grupą
społeczną, skonfrontować swoje obawy,
dowiedzieć się, jak zacząć takie działanie.
Dały też impuls do podjęcia decyzji. Dodatkowo pomógł fakt, że projekty zaliczeniowe
uczestników odbywały się w bezpiecznych,
laboratoryjnych warunkach, które ułatwiały podejmowane próby. Uczestnicy mogli
liczyć na wsparcie trenerek, a powodzenie bądź niepowodzenie działań, nie miało
wpływu na zaliczenie kursu – jedynym warunkiem było samo zrealizowanie działania.
Możliwość poniesienia porażki i potraktowania jej jako lekcji, zacznie ułatwiła niektórym uczestnikom podjęcie działania z nową
grupą zagrożoną wykluczeniem.

Dzięki praktycznym warsztatom, podczas
których mieliśmy możliwość doświadczania ćwiczeń na sobie, łatwiej było dobrać
metody do odbiorców projektu. Ponadto
przykłady działań realizowanych przez
naszych ekspertów, stały się inspiracją i
siłą napędową do rozpoczęcia mojego
działania.
Kurs stał się bodźcem do podejmowania
zadań i wyzwań, których unikałam.

3. CEL SZCZEGÓŁOWY:
STYMULOWANIE
KREATYWNOŚCI
I WZMOCNIENIE UMIEJĘTNOŚCI
TWÓRCZYCH ARTYSTÓW
I PEDAGOGÓW TEATRU
POPRZEZ ZASTOSOWANIE
NIESZABLONOWYCH
METOD
EDUKACYJNYCH.

METODA: STOSOWANIE
AUTORSKICH, RÓŻNORODNYCH
I NIESZABOLONOWYCH METOD
EDUKACYJNYCH
Każdy z uczestników projektu przed rozpoczęciem kursu posiadał już zbiór własnych
metod i narzędzi wypracowanych w toku
swojej pracy lub podpatrzonych od innych
artystów/pedagogów. Jednak podczas ankiet ewaluacyjnych dotyczących poszczególnych zjazdów oraz podczas końcowego
warsztatu, uczestnicy często powtarzali, że
spotkania z ekspertami i ekspertkami, a także wzajemna wymiana doświadczeń, pozwoliły im znacznie poszerzyć swoje „narzędziowniki” o nowe metody, ćwiczenia, które
wykorzystali już w trakcie swoich autorskich
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projektów czy w ramach działań podejmowanych poza kursem.
Bardzo pomogły też warsztaty Agnieszki
Bresler, jej podejście do prowadzenia
zajęć w zamkniętych zakładach, sposoby
na zachęcenie uczestniczek do aktywnego
udziału w zajęciach.
Dużo dały też wszystkie zjazdy, podczas
których dzieliliśmy się swoimi grami i ćwiczeniami, dzięki czemu stworzyłam sobie
solidną bazę.
(….) niektóre narzędzia pracy twórczej - inspirowane naszymi działaniami z Pedagogami i Pedagożkami podczas zjazdów.
(…) nowe elementy ćwiczeniowe – narzędziownik.

4. CEL SZCZEGÓŁOWY:

INTEGRACJA I WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY
ARTYSTAMI I PEDAGOGAMI
W RÓŻNYM WIEKU,
PRACUJĄCYMI NA
RÓŻNYCH OBSZARACH
I Z RÓŻNYMI GRUPAMI
UCZESTNIKÓW.

METODA: WARSZTATY
PROWADZONE PRZEZ
EKSPERTÓW
Podczas spotkań z ekspertkami i ekspertami uczestnicy nie tylko zapoznawali się z ich
doświadczeniem i refleksjami, lecz także
uczestniczyli w prowadzonych przez nich
warsztatach, poznając różnorodne autorskie
metody pracy z różnymi grupami zagrożonymi wykluczeniem.
Przestrzeń do wymiany doświadczeń była
jedną z najczęściej powtarzanych przez
uczestników potrzeb podczas początkowych
wywiadów. Dlatego ważnym elementem
projektu było stworzenie takiej przestrzeni –
nie tylko do wymiany między prowadzącymi
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a uczestnikami, lecz także między samymi
kursantami.
Większość uczestników podkreślała to jako
ogromną zaletę projektu, sugerując jednak,
iż niektórzy z prowadzących byli bardziej
otwarci na taką wymianę a inni mniej. Zdecydowanie bardziej owocne pod tym kątem
były warsztaty, które odbyły się na żywo niż
warsztaty online.
Wymiana doświadczeń między uczestnikami kursu w trakcie zajęć oraz w czasie
wolnym.
Kurs uświadomił mi również, że działania
artystyczne na polu społecznym są bardzo
potrzebne! Pomogły mi również rozmowy
z jednym z uczestników, który miał doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie
bezdomności.
Bardzo ważne jest też dla mnie to, że kurs
ma charakter instruktorski i prowadzący
pokazując metody, szeroko je z nami omawiają, co dodało mi znacznie więcej odwagi przy realizacji działania.
W trakcie działania bardzo przydatne okazały się informacje, które zdobyłem podczas warsztatu z Justyną Wielgus. Przede
wszystkim informacje na temat tego, jak
można patrzeć i jak diametralna różnica
zachodzi pomiędzy patrzeniem a gapieniem się. Ważną informacją oraz refleksją

było to, jak niewiele dzieli empatię od
litości i jak wielkie zmiany zachodzą w pracy z człowiekiem, kiedy przekraczamy tę
kruchą granicę. Kolejną przydatną wiedzę
otrzymałem od Leny Rogowskiej - Lewandowskiej.

5. CEL SZCZEGÓŁOWY:

PRZEŁAMANIE BARIERY
OBAW PRZED PRACĄ
Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
WŚRÓD ARTYSTÓW
I PEDAGOGÓW TEATRU
POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ
PODJĘCIA PIERWSZEJ
PRÓBY TAKIEJ
PRACY.

METODA: REALIZACJA PRZEZ
KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW
AUTORSKIEGO PROJEKTU
TEATRALNEGO Z WYBRANĄ
GRUPĄ ZAGROŻONĄ
WYKLUCZENIEM
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Podczas początkowych wywiadów indywidualnych znaczna część uczestników wyrażała obawy związane z podjęciem działań
z osobami zagrożonymi wykluczeniem dotyczące m.in.: komunikacji, doboru metod,
nieznajomości specyfiki danej grupy.
Z ankiet kończących kurs oraz warsztatu
ewaluacyjnego wynika, że wszyscy uczestnicy projektu przełamali swoje obawy dzięki
przejściu szeregu warsztatów oraz realizacji
własnych działań.
Śmiało mogę stwierdzić, że udział w kursie
sprawił, że stałam się bardziej otwarta na
INNYCH.
Cały warsztat z Michałem Krzywaźnią dał
mi przede wszystkim odwagę do wejścia
do takiej instytucji.
Przede wszystkim pomocne były informacje o tym, jak rozmawiać oraz komunikować przekaz, nie wykluczając. Było to
przydatne, ponieważ mój projekt zakładał
zwiększenie poziomu wiedzy o wykluczeniu u osób bezdomnych (wykluczonych).
Dzięki temu warsztatowi uniknąłem pogłębienia poczucia wykluczenia u odbiorców
projektu
Z pewnością wiedza i pogłębienie świadomości jak istotna jest praca z grupami
zagrożonymi wykluczeniem

Więcej informacji o projekcie na stronie:
http://off-teatr.pl/teatr-sztuka-spoleczna/

