
ObecnOść
świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru  

w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

22 marca – 28 marca 2021 r.

Dzień Teatru domaga się wspólnoty. Jest idealnym pretekstem do jednoczenia sił twórczych, manifestowania 
różnorodności praktyk twórczych oraz znoszenia granic w przestrzeni i środowisku teatru. Projekt Dotknij Teatru 
wykorzystuje potencjał święta i kreuje warunki do przeżywania teatru według zasady:

POZNAJ – DOŚWIADCZAJ – ZROZUM – POKOCHAJ

…deklarują inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Dotknij teatru: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych AOIA 
w Łodzi oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ponieważ zasada ta również nam 
jest bliska, po raz kolejny dołączamy do akcji proponując szereg teatralnych wydarzeń dla odbiorców w różnym 
wieku. W 2021 roku działamy pod wspólnym hasłem – OBECNOŚĆ (www.dotknijteatru.pl), która wybrzmiewa 
podwójnie – w czasie pandemicznej rzeczywistości doświadczamy nieobecności lub obecności w nadmiarze, 
choćby zdalnej. Dlatego nasz program chcemy skupić na wydarzeniach, które będą oscylować wokół jakości 
obecności. Wraz z osobami uczestniczącymi w święcie teatru będziemy stawiać pytania, szukać odpowiedzi, 
sprawdzać np.: Jak świadomie być? Szczególnie w momencie bycia w dwóch światach: realnym i wirtualnym. 
Czy propaganda obecności i nadobecność są faktem? Jakie są różnice między obecnością w sztuce, kulturze  
a obecnością naturalną? I czy istnieje sztuka obecności? 

W tegorocznej toruńskiej edycji zaplanowaliśmy szereg bezpłatnych działań on-line. Odbędą się warsztaty 
teatralne, dyskusja, wydarzenia artystyczne – teatralne i muzyczne. Naszemu świętowaniu towarzyszyć będzie 
konkurs na Facebooku czy możliwość słuchania muzyki okołoteatralnej na Spotify. Wyjątkowym wydarzeniem 
będzie interaktywne okno WOAK-u na ul. Szpitalnej 8.

Zachęcamy do korzystania z propozycji, które przygotowaliśmy zapraszając do współpracy toruńskich aktorów 
i artystów związanych z regionem. 



EKsPERyMENTAlNy  PROJEKT  TEATRAlNy

22–27 marca
AKTOR JAKO TWóRCA = ARTysTA
Wydarzenie dla grupy młodzieżowej w wieku 14-18 lat.

Zapraszamy młodzieżowe grupy teatralne do udziału  
w eksperymencie teatralnym!
Przez 7 dni, jeden wybrany przez prowadzącego 
zespół stworzy spektakl, w którym aktor będzie twórcą  
i tworzywem jednocześnie. Reżyser teatralny Ireneusz 
Maciejewski poprowadzi młodych pasjonatów teatru, 
dodając każdego dnia nowy element składający się na 
finał. Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały 
szansę poznać tajniki tworzenia teatru. Wyposażeni 
w narzędzia reżyserskiego rzemiosła stworzą 
przedstawienie (etiudę teatralną), którego nadrzędną 
wartością nie będzie efekt, ale świadoma obecność 
aktora w sztuce. 
Otwarty pokaz finałowy on-line odbędzie się  
27 marca 2021 r., w  Międzynarodowy Dzień Teatru,  
o godzinie 13.30, na kanale youTube WOAK-u.  

Spotkania trwać będą ok. 45 min.

Prowadzący: Ireneusz Maciejewski

Nabór do eksperymentu teatralnego:
– należy zarejestrować zadanie w formacie wideo  
i zgłosić grupę teatralną przez e-formularz na naszej 
stronie internetowej w terminie od 8 do 16 marca 2021 r.
– zgłaszana grupa powinna liczyć od 4 do 10 osób  
w wieku 14-18 lat
– należy wykonać poniżej opisane grupowe zadanie, które 
będzie sprawdzianem gotowości, kreatywność, aktywności 
i wiarygodności do współpracy
– prowadzący po zapoznaniu się z efektem pracy grup 
zaprosi jeden wyróżniony zespół do eksperymentu
– spotkanie organizacyjne wyróżnionej grupy odbędzie 
się 19 marca o godz. 17.00 na platformie Zoom.

Opis zadania:
zaprezentujcie w twórczy, teatralny sposób sentencję:

Musimy przyjąć, że życie w teatrze musi być bardziej 
wyraziste i bardziej dosłowne niż poza teatrem. Mówiąc 
dokładniej w teatrze życie jest wyraźne i intensywne dzięki 
zwięzłości. Osiąga się ją przez ograniczenie przestrzeni  
i kondensację czasu /Peter Brook Nie ma sekretów. Myśli  
o aktorstwie i teatrze/

i załączcie w e-formularzu link do zarejestrowanego 
nagrania.

Warsztaty odbywać się będą na platformie Zoom.
Zgłoszenia przyjmujemy od 8 do 16 marca 2021 r.
E-fORMUlARZ: www.woak.torun.pl
INfORMACJI UDZIElA: Ireneusz Maciejewski 
e-mail: ireneusz.maciejewski@woak.torun.pl

22 marca / godz. 17.00 – 18.00
ARTysTyCZNIE ObECNI 
Warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku 12–15 lat.

Zapraszamy młodzież, która chce doświadczać teatru, 
tworzyć i być artystycznie obecna, zaangażowana  
oraz gotowa do teatralnych spotkań wokół tematów, 
które są ważne dla młodych ludzi. Nie musisz mieć 
zdolności aktorskich, by dołączyć – wystarczy chęć, 
ciekawość lub pasja. 

Prowadzący: Agnieszka Zakrzewska, Grzegorz Kaźmierski

23 marca / godz. 17.00 – 19.00
sKRZyNKA INsPIRACJI
Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla nauczycieli, 
bibliotekarzy, edukatorów, osób chcących wykorzystać 
metody twórcze w swojej pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem 
metod twórczych w swojej pracy zachęcamy  
do udziału  w kolejnym, trzecim już spotkaniu Skrzynka 
inspiracji. Tym razem dotkniemy ćwiczeń, zabaw 
czy zadań, które od razu można wykorzystać zarówno 
on-line jak i stacjonarnie. Poznamy metody scalające 
grupę oraz techniki pracy na kreatywnym relaksie. 
Będziemy doświadczać świadomej obecności, bycia  
tu i teraz, mimo dystansu wywołanego ekranem 
komputera. Zastanowimy się jak sprawić, by grupa  
z którą pracujemy chciała być świadomie: poznawała – 
doświadczała – zrozumiała – pokochała. Nie zabraknie 
też czasu na wymianę dobrych praktyk i pomysłów.

Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska

24 marca / godz. 17.00 – 18.30
NEO    bECNOŚć
Warsztaty teatralne dla dorosłych.

Dorosłych w każdym wieku zapraszamy na teatralny 
strzał, który poprzez gry i ćwiczenia pozwoli być  
tu i teraz, rozbudzi uważność na siebie i ludzi wokół 
nas, poruszy do zmiany. Osoby uczestniczące stworzą 
przestrzeń spotkania, zbudują wspólnotę myśli, a poprzez 
współdziałanie odkryją znaczenie jakości obecności.

Prowadzący: Agnieszka Zakrzewska, Grzegorz Kaźmierski

25 marca / godz. 17.00 – 18.30
DOMóWKA U sENIORóW
Warsztaty teatralne dla seniorów.

Seniorze, przyjdź na naszą domówkę on-line! 
Przygotuj się na dawkę pozytywnej energii, kreatywnie 
spędzony czas, integrującą zabawę oraz przestrzeń 
nieskrępowanego bycia sobą. Stwórzmy razem 
wymarzoną domówkę. 

Prowadzący: Agnieszka Zakrzewska, Grzegorz Kaźmierski

WARsZTATy

https://www.youtube.com/channel/UCXFjRpfCSmf72YOuKIqxbEw
www.woak.torun.pl


26 marca / godz. 17.00 – 18.30
TOZAlEżyZM
Warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku 16-18 lat.

Jeśli chcesz doświadczyć różnych sposobów wyrażania 
siebie, być w przestrzeni, w której mamy możliwość 
poszukiwania najlepszych rozwiązań danej sytuacji 
czy problemu w kontekście społecznym, politycznym, 
religijnym, historycznym oraz moralnym, bo nic nie 
jest takie jak się wydaje, to dotknij teatru razem z nami.  
Weź udział w działaniach dramowych, aktorskich, 
twórczych, które doprowadzą nas do refleksji nad 
jakością obecności.

Prowadzący: Agnieszka Zakrzewska, Grzegorz Kaźmierski

27 marca
RAZ, DWA, TRZy, TEATR PATRZy!  
Dziecięca sobota on-line.
Zapraszamy małych i dużych miłośników sztuki 
scenicznej na wielkie świętowanie. Za sprawą zabaw, 
historii i kostiumów przeniesiemy się w tajemnicze 
krainy, zdobędziemy o nich nową wiedzę, a następnie  
znajdziemy sposób na uratowanie świata przed 
niejednym zagrożeniem. Wspólne świętowanie porwie 
nas w nieodkryte teatralne światy. Będzie ciekawie, 
kolorowo i radośnie. 

godz. 9.30 – ok. 10.15
TEATRAlNy ROZRUCH  
Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska

godz. 10.30 – ok. 11.15 (I grupa)  
godz. 11.30 – ok. 12.15 (II grupa)
PORANNE fIglE, PsOTy I żARTy 
Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla rodzin z dziećmi 
w wieku 4-6 lat.
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska

Warsztaty odbywać się będą na platformie Zoom.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego 
konkretne spotkanie.
liczba osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
E-fORMUlARZ: www.woak.torun.pl
INfORMACJI UDZIElA: Agnieszka Zakrzewska 
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 6522755

22–27 marca / godz. 8.00–19.00
ObECNOŚć
Interaktywne okno WOAK-u – pokaz audiowizualny  
dr. Tomasza Wlaźlaka i Grzegorza Kaźmierskiego. 

Wszystkich spragnionych kulturalnej interakcji 
zachęcamy do spaceru ulicą Szpitalną. W bramie 
naszej siedziby zaprezentujemy interaktywny projekt 
Obecność. Stworzy on okazję do refleksji nad 
tegorocznym hasłem Dotknij Teatru.  Obecność to dzieło 
audiowizualne przygotowane przez toruńskiego artystę 
i wykładowcę dr. Tomasza Wlaźlaka i muzyka Grzegorza 
Kaźmierskiego. Zapraszamy!

WyDARZENIA TOWARZysZąCE

dr Tomasz Wlaźlak – toruński artysta, wykładowca  
w Katedrze intermediów na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. W swojej twórczości łączy tradycyjne 
techniki z nowymi mediami.

Grzegorz Kaźmierski – toruński muzyk, animator 
kultury, lider zespołu 3.Piętro i współtwórca projektu 
muzycznego Mlecze.

27 marca / godz. 17.00 – 18.30
JAKOŚć ObECNOŚCI
Dyskusja on-line z zaproszonymi osobami ze świata kultury.

Zachęcamy do udziału w interaktywnej dyskusji,  
w której wezmą udział praktycy, teoretycy i pasjonaci 
teatru z regionu. Poprzez wymianę doświadczeń, refleksje 
na temat jakości obecności wzbudzimy motywację do 
twórczych wyzwań i wzajemnej współpracy.

Transmisja odbędzie się na kanale youTube, gdzie 
odbiorcy będą mogli brać czynny udział poprzez sekcje 
komentarzy.

Moderatorzy: Agnieszka Zakrzewska, Grzegorz Kaźmierski

28 marca / godz. 17.00
ObECNOŚć MOżlIWA
Konfrontacje trojga aktorów z toruńskich teatrów.

Zaprosiliśmy aktorską trójkę, by skonfrontować ich 
artystycznie, stworzyć przestrzeń do kreowania nowych 
jakości edukacyjno-artystycznych, współistnienia na 
scenie. Dzięki temu widz doświadczy, że teatr jest jeden 
bez względu na nazwę. 
Premiera odbędzie się 28 marca 2021 r. na naszym 
kanale youTube. 

DOTKNIJ TEATRU z WOAK-iem

22–28 marca:
– na spotify 
Playlista z muzyką okołoteatralną. 
Podczas toruńskiej edycji Dotknij Teatru poczujemy 
szczególną obecność muzyki teatralnej. Udostępniając 
playlistę na Spotify, podzielimy się inspirującymi  
i poszukującymi utworami muzycznymi obecnymi 
na deskach teatru bądź stworzonymi przez twórców  
z teatrem związanych. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
umożliwimy Wam czerpanie inspiracji do pracy oraz 
dzielenie się dźwiękowymi propozycjami z bliskimi.

– na facebooku
Ogłaszamy konkurs!  
Zrób zdjęcie. Stwórz gifa. 
Pokaż nam jak, na swój sposób dotykasz teatru?

Wyróżnione zdjęcia i gify opublikujemy na naszej stronie 
internetowej oraz facebooku podczas Tygodnia Teatru. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 8 do 21 marca 2021 r. 
E-fORMUlARZ: www.woak.torun.pl
INfORMACJI UDZIElA: grzegorz Kaźmierski
e-mail: grzegorz.kazmierski@woak.torun.pl  
tel. 56 652 2755

www.woak.torun.pl
https://www.youtube.com/channel/UCXFjRpfCSmf72YOuKIqxbEw
https://www.youtube.com/channel/UCXFjRpfCSmf72YOuKIqxbEw
https://spoti.fi/3sOQ7Hf
https://www.facebook.com/WOAK.torun
www.woak.torun.pl

