


Sezon 2022/2023 to początek pracy drugiego zespołu sezonowego Teatru Ochoty. W konkursie POLOWANIE NA
MOTYLE dla aktorek i aktorów młodego pokolenia wiosną 2022 r. zaproszeni do współpracy reżyserzy: 
Piotr Ratajczak i Rafał Szumski razem z Igorem Gorzkowskim wybrali pięcioro młodych aktorów, którzy zagrają w
ich spektaklach w ciągu nadchodzącego roku. Agata Łabno, Martyna Czarnecka, Jan Litvinovitch, Filip Orliński i
Konrad Żygadło od sierpnia pracą nad pierwszym tytułem. 



Spektakl „Fanatycy prawdy” w reżyserii Piotra Ratajczaka jest szczególny z kilku względów. Przede wszystkim
jest to koprodukcja z Festiwalem Łódź Czterech Kultur i tam 11 września odbędzie się jego prapremiera.
Po drugie Piotr postanowił wziąć na warsztat reporterski temat tak popularnych obecnie teorii spiskowych. W
minionych sezonach reżyserki i reżyserzy mierzyli się na scenie Teatru Ochoty głównie z klasycznymi dziełami
literatury, ze znanymi autorami.

– Jesteśmy bardzo ciekawi, jak widownia przyjmie spektakl dotykający przekonań, opinii, które wiele osób przedkłada
ponad fakty, i które bardzo silnie dzielą ludzi. Czy na scenie uda się te podziały rozbroić – mówi Joanna Nawrocka,
dyrektorka teatru. Na ochocki afisz przedstawienie trafi 17 września.



Na kolejną premierę zespołu Teatr zaprasza w lutym 2023 - Igor Gorzkowski zrealizuje przedstawienie wg
„Życia towarzyskiego i uczuciowego” Leopolda Tyrmanda. Spektakl Rafała Szumskiego będzie miał
premierę już w kolejnym sezonie - w październiku 2023.



Jesień w Teatrze Ochoty to więcej niż jedna premiera. Hanna Kłoszewska, reżyserka i pedagożka, rozpoczęła pracę
nad spektaklem „Pustostany” wg książki Doroty Kotas. Będzie to kolejne przedstawienie Teatru Ochoty wykonywane
przez młodzież - wezmą w nim udział aktorki niezawodowe, wyłonione w konkursie POLOWANIE NA MOTYLE dla
młodych artystów w wieku 16-20 lat. W zespole twórców znalazły się osoby doświadczone w realizacji projektów i
spektakli przyjaznych sensorycznie - i takie też mają być „Pustostany”. Dorota Kotas w swoich książkach przedstawia
perspektywę osoby neuroróżnorodnej. 

– Chcemy opowieść Kotas jak najlepiej przenieść na scenę, by umożliwić widzom o różnych neurotypach obcowanie z wrażliwym
teatrem – dodaje Joanna Nawrocka. Premiera odbędzie się pod koniec października 2022.



Kolejny nowy spektakl to koprodukcja ze znanym już naszym widzom kolektywem choreograficznym Halobiont,
autorkami pięknego „Księżycowa”. Pierwsi widzowie tego najnajowego przedstawienia będą doskonałymi
uczestnikami spektaklu „Mój ogon i ja” - choreograficznej przygody z tą częścią ciała, której natura ludziom
poskąpiła. Twórczynie, jak w poprzednim spektaklu, zapraszają dzieci w wieku 3-6 lat do oglądania i wspólnej
zabawy z ogonami. Spektakl miał premierę w Teatrze Polskim w Poznaniu, a warszawska premiera odbędzie się 
w listopadzie 2022 roku. 



W styczniu 2023 zaprosimy widzów na jeszcze jedną premierę, przygotowaną w formule mentoringu
reżyserskiego prowadzonego przez Igora Gorzkowskiego. Jest to praktyczne przygotowanie do zawodu
reżysera skierowane do osób, które nie mogą lub nie chcą realizować pełnych studiów reżyserskich, mają na swoim
koncie pierwsze próby twórcze, a do rozpoczęcia pracy zawodowej brakuje im samodzielnego spektaklu. Pierwszą
adeptką będzie Anna Skuratowicz, absolwentka m.in Kursu Reżyserii Radiowej w Szkole Wajdy, autorka kilku
spektakli Teatru Polskiego Radia. W obsadzie znajdą się artyści z pierwszego zespołu sezonowego.



Sezon 2022/2023 to intensywna praca nad rozwojem edukacji w Teatrze Ochoty. Rusza kolejny rok pracy Ogniska
Teatralnego Teatru Ochoty, bardziej intensywny, bo otwieramy nowe grupy teatralne. We wrześniu 2022
rozpoczyna się 7. edycja Kursu Instruktorów Teatralnych prowadzonego przez Natalię Fijewską-Zdanowską
przy udziale Działu Edukacji Teatru Ochoty. Trwa nabór zgłoszeń do trzeciej już edycji Nagrody im. Haliny
Machulskiej - wyróżnienia honorującego osoby pracujące teatralnie z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi, kładącymi
nacisk na proces, długofalowość i bezinteresowność (w rozumieniu celu pracy). Stałemu repertuarowi Teatru będzie
towarzyszył program edukacyjny, realizowany w ramach wizyt widzów w grupach zorganizowanych.



Teatr Ochoty jest stałym współorganizatorem Festiwalu Kultury Bez Barier - święta kultury dostępnej. W
ramach jubileuszowej, 10. już edycji instytucje i organizacje zaproszą widzów na wydarzenia, którym towarzyszyć
rozwiązania zwiększające dostępność tj. audiodeskrypcje, tłumaczenia na Polski Język Migowy czy pętle indukcyjne.
W ramach Festiwalu odbywają się także warsztaty i spotkania, które pomagają jeszcze lepiej niwelować bariery
utrudniające szerokie uczestnictwo w kulturze.

Teatr Ochoty wspiera niezależnych twórców i organizacje. W 2022 roku w ramach Funduszu Instytucji Kultury
jesteśmy współorganizatorem Festiwalu Lalka Też Człowiek realizowanego przez stowarzyszenie Unia Teatr
Niemożliwy. Wspieramy także stypendystki i stypendystów m.st. Warszawy. Jesienią 2022 Monika Popiel
zaprezentuje projekt „Eden Open Source”, w ramach którego przygotowuje interaktywne kostiumy mające
„zaszyty” w sobie dźwięk, a Robert Jarosz będzie pracował nad dramatem dla młodej widowni, opartym na micie
o Minotaurze. Z kolei 22 października 2022 roku zespół TO i sąsiedzkie OCHO zapraszają widzów, przyjaciół i
współpracowników zapraszamy na wydarzenie towarzyskie – 52. urodziny Teatru Ochoty.


