
 
Jak wykonywać podstawową działalność statutową teatru, nie mogąc tego robić -
na to pytanie  odpowiadały sobie wszystkie sceny i zespoły przez ostatnich kilka
miesięcy. Zapraszamy do lektury naszego podsumowania sezonu. Opowiemy
tutaj o projektach, dzięki którym stawiliśmy czoła pandemicznej rzeczywistości. 

SEZONU
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W czerwcu opublikowaliśmy kolejne ćwiczenia w projekcie
Kwarantannna.komplety. Ten nagrodzony Warszawską Nagrodą Edukacji
Kulturalnej koncept jest tak prosty, że działa w każdej sytuacji. Ćwiczenia do
samodzielnego lub grupowego wykonywania oparte na praktykach artystycznych
twórców bardzo znanych i trochę mniej. Efektami można dzielić się w sieci i
podczas spotkań na żywo. Zestaw ćwiczeń jest zbiorem otwartym. Każdy może
dodać coś od siebie. Każdy może wziąć coś dla siebie. Albo dla grupy czy klasy w
szkole. Lepiej się nie da. 

Projekt zrealizował nasz Dział Edukacji we współpracy z instruktorami Ogniska
Teatralnego Teatru Ochoty. 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj:
https://teatrochoty.pl/projekt/kwarantanna-komplety/
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Jak wykonywać podstawową działalność statutową teatru, nie mogąc tego robić -
na to pytanie odpowiadały sobie wszystkie sceny i zespoły w minionym roku.
Teatr Ochoty sięgnął do miejsca pozornie oczywistego, a jednak traktowanego
niemal wyłącznie jak kanał promocyjny - do serwisu Instagram. Tam czekała
widownia, której zaproponowaliśmy artystyczne performanse wokół naszych
spektakli, wymyślane i realizowane przez samych twórców w ramach „Stories”
czyli relacji, w konkretne wieczory. Spójność pomysłu została doceniona przez
jury konkursu Dig It, w którym Teatr Ochoty otrzymał wyróżnienie specjalne za
„nowatorskie i kompletne podejście do social mediów i komunikacji z widzem w
czasie pandemii”. Wirus nie jest wymówką. Będziemy kontynuować artystyczne
“takeovery” naszych kont.

Projekt zrealizował nasz Dział Kreacji i Komunikacji we współpracy z twórcami
spektakli „Życie jest piękne", „Solaris. Wspomnienie z przyszłości", „Księżycowo",
„Z życia roślin", „Prawiek" i „roz/Czarowanie".

 Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj:
https://www.instagram.com/teatr_ochoty/
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Potrzeba było aż jubileuszu 50-lecia Teatru Ochoty, żeby wspomnienia
absolwentów Ogniska Teatralnego o założycielce przekuć w symbol. Nagroda
im. Haliny Machulskiej uznaje cenną, wieloletnią i wrażliwą pracę
instruktorów i pedagogów teatralnych. Będzie przyznawana co roku, ma
konkretny wymiar finansowy. Chcemy, żeby dorobek Haliny, tak bardzo
niematerialny, utrwalał się w pracy kolejnych pokoleń. W dostrzeżeniu i
docenieniu wysiłku, jakim jest stworzenie grupy młodych ludzi, którzy będą
pracować razem dłużej niż tylko nad jednym spektaklem.

Projekt zrealizuje nasz Dział Edukacji oraz Dział Produkcji i Eksploatacji.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj:
https://teatrochoty.pl/deb.../nagroda-im-haliny-machulskiej/
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Sezonowa współpraca ze stałą grupą aktorów miała być zwieńczeniem cyklu
konkursów „Polowanie na motyle". Dała nam jednak zupełnie nową energię i
pozwoliła sensownie myśleć o przyszłości. A to wszystko dzięki kolejnym
wyzwaniom: Do samego konkursu zgłosiło się niemal 200 osób. Plan premier i
spektakli ulegał wielokrotnym zmianom z powodu pandemicznych obostrzeń.
Wreszcie realizujemy cztery premiery w pół roku! A w tym wszystkim
pięcioosobowy zespół aktorski, z którym budujemy więzi w ramach działań
artystycznych i zwykłych, codziennych spotkań. Ta próba znalezienia równowagi
między ciężarem zespołowości a lekkością domu produkcyjnego pokazuje, że są
różne drogi organizacji teatru i warto je eksplorować.

Projekt realizujemy wraz z aktorami młodego pokolenia: Pawłem Janystem,
Malwiną Laską-Eichmann, Irminą Liszkowską, Michałem Pawlikiem i Krzysztofem
Oleksynem. 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj:
https://teatrochoty.pl/.../znanym-laureatow-aktorskiego.../
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Jako współorganizator Festiwal Kultury Bez Barier wiemy dużo o dostępności
kultury dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ale ideę dostępności rozumiemy
dużo szerzej. To myślenie o widzu jako równorzędnym elemencie teatralnego
równania. To myślenie o zasobach, którymi jako instytucja mamy i które możemy
udostępniać. Z tak szerokiego spojrzenia na dostępność biorą się działania,
które trafiły do Programów wykonawczych Strategii #Warszawa 2030: „Kultura
blisko domu” i „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców
Warszawy”. Artyści i mieszkańcy korzystają z takich zasobów, jak przestrzenie,
sprzęt teatralny czy wiedza i kompetencje; dzięki temu powstają niezależne
premiery, festiwale licealne i studenckie czy sąsiedzkie działania.

 W projekty dostępnościowe angażujemy wszystkie działy Teatru Ochoty.

Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz dostępności znajdziesz
m.in. tutaj:  https://teatrochoty.pl/projekt/festiwal-kultury-bez-barier/
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Teatr Ochoty goes international. Wizyta studyjna w Junges Schauspielhaus w
Düsseldorfie - młodzieżowej scenie miejskiego teatru - daje nam kilka refleksji.
Robimy świetne rzeczy w edukacji młodzieżowej, na skalę miejską, ogólnopolską,
a może nawet szerszą… Repertuarowe spektakle z udziałem aktorów poniżej 18
r.ż. to najlepszy nurt teatru dla młodego widza. D’haus obdarza nas zaufaniem i
zaprasza do udziału w festiwalu Theater der Welt. Mimo, a może dzięki
pandemii weźmiemy w nim udział nie wyjeżdżając z Warszawy. To świetna
okazja, żeby sprawdzić nasze cyfrowe kompetencje i spotkać się z młodzieżą i
pedagogami z całego świata na wspólnych warsztatach.

Projekt realizuje nasz Dział Edukacji we współpracy z młodzieżą z Ogniska
Teatralnego Teatru Ochoty.

Więcej informacji na temat festiwalu znajdziesz tutaj :
https://www.theaterderwelt.de/en/home/

FESTIWAL W
DÜSSELDORFIE
tworzymy
warszawską bazę 

https://www.theaterderwelt.de/en/home/




Teatr Ochoty w Warszawie połączy się z Teatrem Polskim w Bydgoszczy w…
przeszłości. A dokładnie, w roku 1981. Wojciech Faruga, dyrektor bydgoskiej
sceny i reżyser jubileuszowego przedstawienia młodzieżowego pt. “1970”
zaprosił aktorów z Ogniska Machulskich i Ogniska Teatru Ochoty do nowej
podróży w czasie. Grant z Programu Ministra (brawo Bydgoszcz!) gwarantuje
realizację tej premiery.

Projekt zrealizuje m.in. nasz Dział Edukacji, który wesprze spektakl zarówno
pedagogicznie jak i artystycznie.

Więcej informacji na temat spektaklu „1970" znajdziesz tutaj 
 https://teatrochoty.pl/repertuar/1970-2
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Kurs dla Instruktorów Teatralnych robimy z Natalią Fijewską-Zdanowską od
2013 r. Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę o prowadzeniu koła
teatralnego i przygotowują własne spektakle z grupami dziecięcymi i
młodzieżowymi. Finał V edycji przypadł na szczyt 3. fali pandemii – zrobiliśmy go
więc online, na ostatniej prostej pomagając uczestnikom nagrać spektakle i
tworząc roboczą platformę wideo. To nieoczekiwane zadanie dało wszystkim
ogromną satysfakcję - zarówno 13 kursantom, jak 98 uczestnikom ich
dyplomowych spektakli. Kolejna, VI edycja już trwa, a my zaprosiliśmy badaczkę
Bognę Kietlińską do przepytania absolwentów, jakie wyzwania niesie dziś praca
instruktora teatralnego.

Projekt zrealizował nasz Dział Edukacji we współpracy z Fundacją Artystyczną
MŁYN.

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz tutaj:  https://teatrochoty.pl/kurs-
instruktorow-teatralnych/
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