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Warsztaty prowadzone przez aktora Marka Kościółka (MATERIAŁY PRASOWE)

Lubisz teatr? Zapisz się na wydarzenia organizowane przez Śląskie
Laboratorium Pedagogiki Teatru

Są młodzi i kochają teatr. Zawodowo spełniają się w różnych dziedzinach, ale
swój wolny czas poświęcają na organizowanie i prowadzenie warsztatów
teatralnych, udział w festiwalach i produkowanie autorskich spektakli. Nie
wyobrażają sobie, że w ich życiu mogłoby zabraknąć teatru. I chcą stale
przekonywać do niego innych. Dlatego jakiś czas temu postanowili się skrzyknąć i

1z4

2015-12-30 11:15

Chcesz nie tylko oglądać spektakle, ale również brać udział w warszta...

Wyborcza.pl

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35018,18273673,Chcesz_nie_t...

Prenumerata cyfrowa Wyborczej

/ Prenumerata cyfrowa Wyborczej aż o 50% taniej!

Kup teraz Zaloguj się

jest przednia, bo to właśnie w tym roku świętujemy w Polsce 250-lecie teatru
publicznego.

Co kryje się pod tą przydługą i być może dla niektórych niezrozumiałą nazwą?
Kompleksowe działania edukacyjne skierowane do ludzi w każdym wieku, którzy
chcieliby, aby teatr był obecny w ich życiu. - Oferta jest bardzo obfita. Każdy
znajdzie coś dla siebie. Dla instruktorów przyszłych i już praktykujących
przygotowaliśmy kurs instruktorski, który prowadzony będzie przez znanych
artystów. Na osoby, które aktywnie zajmują się teatrem, czekają warsztaty
mistrzowskie, które z pewnością będą wyzwaniem dla niejednego aktora - mówi
Maciej Dziaczko, animator teatralny, jeden z założycieli organizacji.
Czy teatr łączy?
Kolejnym ważnym zadaniem Laboratorium jest integracja środowiska teatralnego
na Górnym Śląsku dzięki panelom dyskusyjnym, które będą odbywały się w
Teatrze Śląskim. - Podczas spotkań spróbujemy wypracować wspólne postulaty,
sprecyzować pojęcie pedagogiki teatralnej, zastanowimy się nad tym, czy teatr
łączy, czy dzieli - mówi Iwona Woźniak, prezes fundacji Szafa Gra z Mikołowa, w
ramach której działają. Spotkania będą miały charakter otwarty, ponieważ
organizatorom zależy na tym, by pojawili się na nich przedstawiciele różnych
środowisk związanych z teatrem. - Mamy nadzieję, że wypracowane postulaty
staną się podwaliną do dalszych działań. Istotnym jest, aby Śląskie Laboratorium
Pedagogiki Teatru działało w porozumieniu ze środowiskiem teatralnym i
odpowiadało na jego potrzeby - opowiada Sandra Staletowicz, jedna z działaczek.
Pomysłodawcy projektu chcieliby również dotrzeć z teatrem do miejsc, gdzie
dostęp do kultury jest utrudniony ze względu na ich usytuowanie. Dlatego też
wymyślili warsztaty objazdowe, czyli dotarcie z ofertą edukacji teatralnych do
małych miejscowości oddalonych od centrum śląskiej aglomeracji. - Bardzo często
zapomina się o potencjale drzemiącym w tych miejscach, naszym celem jest
dotarcie tam i wydobycie tego potencjału - dodaje Woźniak.
Laboratorium ma również wspierać niezależne grupy teatralne, które często
jeszcze nie wiedzą, jak funkcjonować w tym środowisku. - Do tego właśnie służył
będzie Inqubator Teatralny, który ma być miejscem spotkań z młodymi artystami,
poszukującymi pomocy w promocji swoich wydarzeń - informuje Marcin Musialik,
jeden z założycieli.
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Zrozumieć świat za pomocą teatru
Laboratorium działa od marca. Od tego czasu udało się zorganizować w Pałacu
Młodzieży w Katowicach warsztaty mistrzowskie z tancerzem i choreografem
Leszkiem Bzdylem, aktorami Olegiem Drachem oraz Markiem Kościółkiem. Liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, nie spodziewaliśmy się
takiego odzewu i zainteresowania naszymi działaniami. Mamy nadzieję, że wpiszą
się one na stałe w kulturalną mapę Górnego Śląska - mówi Jagoda Stuła.
W czerwcu odbyło się również pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli
teatrów nieinstytucjonalnych, w trakcie którego ustalono, że teatry te będą
wspólnie działać, wpierać się i pozyskiwać widzów m.in. przez wydawanie
wspólnego biuletynu informacyjnego. W sierpniu planowany jest kolejny panel
dyskusyjny poświęcony pedagogice teatru, o której wciąż zbyt mało się mówi, a to
przecież nic innego, jak różnego rodzaju warsztaty teatralne i inne działania, które
pomagają zrozumieć świat za pomocą teatru.
Jesienią Laboratorium planuje uruchomić warsztaty objazdowe. Do końca roku
odbędą się także trzy edycje warsztatów mistrzowskich. Chcecie być na bieżąco z
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