
 

INAUGURACJA PROJEKTU GALERIA WYOBRAŹNI 3! 

TRAILER 

 Interesujesz się teatrem, prowadzisz grupę teatralną lub chcesz wzbogacić warsztat pracy 

z grupą? Weź dział w projekcie „Galeria Wyobraźni 3”! 

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież, nauczycieli, instruktorów, terapeutów, 

pracowników społecznych oraz wszystkich, którzy chcą w swojej pracy wykorzystywać 

metody teatralne. Działania, które proponujemy (warsztaty, konsultacje, przegląd teatralny), 

podchodzą do problemu teatru amatorskiego w sposób kompleksowy. Do współpracy 

przy  projekcie zaprosiliśmy zawodowych artystów oraz instruktorów z ogromnym 

doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Środki na realizację zadania zostały pozyskane 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Edukacja 

kulturalna”. Dodatkowe informacje: tel. 44 724 42 93, a.myszewska@mok-tm.pl, 

www.galeriawyobrazni.mok-tm.pl. Liczba miejsc jest ograniczona! 

 

 PROGRAM FORUM TEATRU AMATORSKIEGO 

15.03.2014 (sobota), wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

1. WARSZTATY: „PRACA Z TEKSTEM” (godz. 10-13.30)  - warsztaty dla młodzieży i 

dorosłych dot. aktorskiej interpretacji tekstu. Do udziału zapraszamy uczestników 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz wszystkich zainteresowanych sztuką żywego 

słowa. Warsztaty prowadzi Marcin Zarzeczny. 

2. WARSZTATY: „METODY TEATRALNE W PRACY Z GRUPĄ” (godz. 14.30-16.45) 

Warsztaty dla nauczycieli, pracowników społecznych, animatorów kultury oraz wszystkich, 

którzy mają do czynienia z pracą z grupą. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych metod, 

które mogą zostać wykorzystane w procesie budowania grupy, rozwijania kompetencji 
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społecznych, kulturalnych i komunikacyjnych. Zaprezentowane metody mogą zainspirować 

uczestników nie tylko do tworzenia grup teatralnych, ale również do wykorzystywania w 

procesie dydaktycznym metod interaktywnych i wymagających aktywności całej grupy. 

Prowadząca warsztaty przedstawi przykłady wykorzystania technik dramy i socjodramy oraz 

gier i zabaw teatralnych na lekcjach j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także 

zajęciach ruchowych i wychowawczych. 

Prowadząca warsztaty: Lucyna Jakubczyk - pedagog, instruktor teatralny, instruktor dramy. 

Absolwentka Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca 

Instytutu Nauk Pedagogicznych piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach. Autorka autorskich programów kształcenia przedmiotów: warsztaty teatralne, 

edukacja teatralna, teatrzyk dziecięcy, metodyka pracy z teatrem amatorskim, drama w 

arteterapii, kultura żywego słowa. Od ponad dwudziestu lat pracuje jako instruktor teatralny, 

podopieczni oraz prowadzone przez nią zespoły byli laureatami wielu nagród na różnorodnych 

przeglądach i festiwalach teatralnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, laureaci 

konkursów recytatorskich. 

3 PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „GALERIA WYOBRAŹNI 3” (godz.16.45-

17.15) 

4.OGŁOSZENIE WYNIKÓW OKR (godz. 17.30-18.00) 

5.AUTORSKI MONODRAM MARCINA ZARZECZNEGO pt. „Zwierzenia 

bezrobotnego aktora”-  godz. 18.00 

"Zwierzenia..." to opowieść o determinacji i walce o realizację marzeń. O ważnych rzeczach 

mówi się tu w sposób lekki, bez użalania się nad losem bezrobotnego. W scenariuszu zawarty 

jest opis doświadczeń bohatera związanych z poszukiwaniem pracy. Nie one są tu jednak 

najważniejsze, a sposób w jaki reaguje na nie bohater próbując myśleć tylko pozytywnie i 

patrzeć na trudne sytuacje z ogromnym dystansem. Tekst nie jest napisany w klasyczny sposób, 

opierający się na misternej budowie dramaturgii. W zasadzie tej dramaturgii jest tutaj niewiele. 

Ważniejsze od niej jest zbudowanie atmosfery intymnej rozmowy bohatera z widzem, podobnej 

do rozmowy przyjaciół. Piosenka bezrobotnego aktora: 

http://www.youtube.com/watch?v=cFTI-crdDgg 

  

Marcin Zarzeczny, aktor, teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, 

Państwowego Studium Aktorskiego w Olsztynie oraz Studium Muzycznego. Urodzony w 

Kraśniku w 1984 roku. Dyplom aktora otrzymał w 2006 roku. Współpracował z teatrami: 

Polskim w Szczecinie, Jaracza w Olsztynie, Dramatycznym w Wałbrzychu, Ludowym w 

Krakowie oraz warszawskimi: Na Woli, Wytwórnia i Komedia. Zdobywca nagród aktorskich 

w Lublinie, Gdańsku, Częstochowie i Albanii. 

  

   


