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Sieć bibliotek
zachodniopomorskich

Zapraszamy wszy stkich chętny ch na niezwy kłe warsztaty , w ramach który ch
będziemy przy gotowy wać miejskie kolaże tekstowo-dźwiękowe oraz słuchowisko.
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Zeskanowany Katalog
Kartkowy Czasopism
Pierwszą część warsztatów będą stanowić działania oraz zadania performerskie i
wizualne mające na celu uwrażliwienie uczestników na przestrzeń miasta, jej
teatralność, swoistość, specy fikę. W kolejnej części uczestnicy będą zbierać
przedmioty i szukać przestrzeni inspirujący ch dla ich wy obraźni, a następnie
tworzy ć teksty poświęcone ty m miejscom i przestrzeniom. Teksty posłużą do
stworzenia kilku wspólny ch grupowy ch kolaży .

Zachodniopomorska Biblioteka
Cy frowa „POMERANIA”

Bibliografia Pomorza
Zachodniego

Drugi dzień poświęcony będzie na pracę performersko-dźwiękową. Stworzy my rodzaj
performaty wnego chóru, który będzie wspólnie tworzy ł nagrania i teatralne
interpretacje stworzony ch tekstów. Powstałe "słuchowiska" zaprezentujemy w formie
wy stawy site-specific umieszczonej w plenerze. Pokaz - plenerowe słuchowisko odbędzie się pod koniec drugiego dnia warsztatów.
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Liczba miejsc: 12-25 osób
Termin: 2 spotkania po 6h (15-16 maja)
Miejsce: Książnica Pomorska
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Dorota Ogrodzka – pedagożka teatru, reży serka, absolwentka kulturoznawstwa w
IKP UW oraz specjalizacji animacja kultury . Założy cielka Młodej Sceny w Teatrze
Polskim w By dgoszczy . Doktorantka w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP UW, zajmuje
się teorią widowisk, teatrem oraz sztuką współczesną, przestrzenią publiczną
(współtworzy doktorancki Zespół Badań nad Przestrzenią Publiczną) Animatorka,
performerka: działa w Stowarzy szeniu Katedra Kultury (praca przy wielu
przedsięwzięciach, koordy nacja projektu Trzy Bieguny . Spotkania z Animacją
Kultury ).
Realizuje działania, prowadzi warsztaty i akcje w ramach pracy ze Stowarzy szeniem
Pedagogów Teatru i Towarzy stwem Inicjaty w Twórczy ch ę oraz insty tucjami
(Insty tut Teatralny , Teatr Dramaty czny w Warszawie, Teatr Studio w Warszawie i
inne). Współtworzy kolekty w Performeria Warszawy . W projektach i prakty ce
zajmuje się działaniem teatralny m, performaty wny m, pracą z dźwiękiem, słowem i
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fotografią. Absolwentka krakowskiego Studium Terapii przez Sztukę, oraz Forum
Dramaturgicznego (studium szkolące dramaturgów przy Insty tucie Teatralny m).
Prowadzi klasy teatralne w jedny m z warszawskich liceów. Przez dwa lata pracowała
w Polskim Radiu.
Zapisy: Sławomir Jańczak - tel. 513 153 063, email:
odkry wcy wy obrazni@gmail.com

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
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