
 

 

TEATR W KRYZYSIE  

program 

 

 

wtorek, 17 kwietnia 2012, godz.10.00 (Teatr Mały) 

 

Henryk Izydor Rogacki: Kryzys teatralny kryzysem kultury, gustu i obyczaju 

Magdalena Raszewska: Kryzys w teatrze? Teatr w kryzysie? Nic z tych rzeczy… 

Jacek Kochanowski: Biopolityka kryzysu. O tym, dlaczego neoliberalizm nie potrzebuje teatru artystycznego 

Tomasz Kireńczuk: Przemoc i gniew – o spektakularyzacji buntu 

Magdalena Butkiewicz: Czy kryzys w teatrze istnieje? Immanentnie wpisany czy fałszywie założony – perspektywa 

 

 

środa, 18 kwietnia 2012, godz.10.00 (Teatr Mały) 

 

Zbigniew Majchrowski: Teatr w poczekalni 

Danuta Dąbrowska: Teatr wobec kryzysu paradygmatu romantycznego 

Krystyna Duniec: Dwa przełomy – teatr transformacji i posttransformacji 

Jan Ciechowicz: Teatr w kryzysie (na przykładzie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie) 

Mirosława Kozłowska: Kryzys permanentny teatru i/lub krytyki – od diagnozy do konstrukcji 

 

Moderacja: Robert Cieślak 

 

 

 

Uczestnicy: 

 

Magdalena Butkiewicz – doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszaw-

skiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (2010) oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie (2011). Prowadzi stały cykl wywiadów w kwartalniku uczelni artystycznych „Aspiracje”. Na swoim koncie ma 

rozmowy m.in. z Mają Komorowską, Krystyną Jandą, Weroniką Szczawińską, Natalią Sołtysik, Maciejem Englertem, Wiesławem Ko-

masą.. 

Jan Ciechowicz – historyk teatru, profesor zwyczajny, kieruje pracami Katedry Kultury i Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca 

w gdyńskim Studio Wokalno-Aktorskim. Dotychczas wydał 4 książki autorskie i 18 „pod redakcją”. Opublikował blisko 200 artykułów. 

Wypromował ponad stu dwudziestu magistrów i dziesięciu doktorów. Specjalizuje się w historii dramatu i teatru polskiego XIX i XX 

wieku. Osobne studia i rozprawy poświęcił m. in. Kalidasie, Szekspirowi, Mickiewiczowi, Wyspiańskiemu, Schulzowi, Mrożkowi i Woj-

tyle. Zajmuje się zarówno teatrem małych form (teatrem jednoosobowym, Teatrem Rapsodycznym Kotlarczyka), jak i teatrem monumen-

talnym (ze specjalnym uwzględnieniem przedstawień plenerowych, rozgrywanych „pod gołym niebem”). Najważniejsze książki: Sam na 

scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce (1984); Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka (1992); 

Myślenie teatrem (2000); Teatr małych form – konwencje i zjawiska (red., 2006); Teatr i okolice (2010). Pracuje nad monografią Teatr i 

naród. Przeciw Polsce zdziecinniałej. Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W wolnych chwilach nałogowo czyta prasę, interesuje się 

sportem (chroniczny kibic) i polityką. 

Robert Cieślak – dr hab., prof. nadzw. UKSW w Warszawie (kierownik Katedry Kultury XX wieku); prof. nadzw. Uniwersytetu Szcze-

cińskiego (kierownik Zakładu Mediów i Komunikowania), literaturoznawca, kulturoznawca, medioznawca i dziennikarz. Ostatnio opu-

blikował: Teatr Anny Augustynowicz (2011) oraz Teatr – miejsce uwodzenia (red., 2010); Teatr wśród mód (red., 2011); Instrumentarium 

teatru. Brzmienia sceny (red., 2012). 

Danuta Dąbrowska – historyk literatury XIX i XX, historyk idei i kulturoznawczymi, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kieruje 

Zakładem Literatury i Kultury XIX wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini Polskie-

go Towarzystwa Szekspirowskiego. Opublikowała m.in. Romantyzm i wojna. Interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce 

okupacyjnej (Szczecin 1991), Zielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego (Szczecin 1994), Okolicznościowa poezja poli-

tyczna w Polsce w latach 1980–1990 (Szczecin 1998), Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii (Szczecin 2004, 2012). 

Jest współredaktorką „Kroniki Szczecina” oraz redaktorką naczelną rocznika naukowego „Dyskurs”. 

 



Krystyna Duniec – prof. nadzw. dr hab. w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN, wykłada także w Szkole Wyższej 

Psychologii Społecznej i Collegium Civitas w Warszawie, eseistka i publicystka teatralna. Zajmuje się problematyką teatru współczesne-

go i antropologią kultury. Wydała, m.in. Kaprysy Prospera. Szekspirowskie inscenizacje Leona Schillera (1998); Jan Kreczmar. Grał 

jakby uczył (2004); Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne (wspólnie z Joanną Krakowską, 2009); w przygotowaniu: Mięso i krew. 

Ciało w teatrze współczesnym. 

Tomasz Kireńczuk – rocznik 1983, doktorant w Instytucie Europeistyki UJ. krytyk teatralny, dramaturg, kurator; autor pierwszej pol-

skojęzycznej monografii teatru włoskich futurystów: Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr 

włoskich futurystów; Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; trzykrotnie nagradzany Stypendium Rządu Republiki Włoskiej; 

studiował w Krakowie i Rzymie; publikuje w „Didaskaliach”, „Teatrze” i „Dwutygodniku”; od 2006 roku Dyrektor Programowy w kra-

kowskim Teatrze Nowym. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z awangardą historyczną, relacjami między 

sztuką a polityką, a także szeroko rozumianą kulturą wykluczenia. 

 

Jacek Kochanowski – doktor habilitowany socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, profesor w Katedrze 

Socjologii WSTiJO w Warszawie, zajmuje się studiami queer, performatyką, socjologią i filozofią kultury. Strona internetowa: 

www.kochanowski.edu.pl 

 

Mirosława Kozłowska – dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk teatru i krytyki teatralnej, kierownik Zakładu Wiedzy o 

Kulturze Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US, autorka monografii W fotelu recenzenta i na paradyzie. O krytyce teatralnej Kor-

nela Makuszyńskiego (2001), O „polifonię głosów zbiorowych“. Wileńska krytyka teatralna 1906–1940 (2003) oraz licznych artykułów 

poświęconych wileńskiej krytyce teatralnej okresu międzywojennego i życiu kulturalnemu Wilna oraz na ziemiach d. WXL, wydała m.in. 

Jak ja to widzę... Felietony teatralne Kornela Makuszyńskiego 1920–1928. T. 1 (2003); T. 2 (2008). W kręgu jej zainteresowań znajdują 

się także zagadnienia związane z teatrem szkolnym, amatorskim oraz współczesnym teatrem litewskim. 

 

Zbigniew Majchrowski –  prof. zwyczajny, historyk literatury i teatrolog, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdań-

skiego. Autor książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza (1993), Gombrowicz i cień wieszcza (1995), Cela Konrada 

(1998), Różewicz (2002), Mickiewicz i wiek dwudziesty (2006). Współautor serii „Transgresje” Marii Janion (Odmieńcy, 1982) oraz licz-

nych prac zbiorowych, m. in. Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu (1993), Od Shakespeare’a do Szekspira (1993), Świat według 

Themersonów (1994), Dramat polski. Interpretacje (2001), Księga Janion (2007), Wojna i postpamięć (2011). Jest członkiem Komitetu 

Nauk o Literaturze PAN. 

 

Magdalena Raszewska – dr hab., prof. ASP, historyk teatru, prowadzi Pracownię Historii Szkolnictwa Teatralnego w Akademii Teatral-

nej, wykładowca historii teatru na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autorka książek: Teatr 

Narodowy 1949–2004, „Dziady” Dejmka 1967, 30 x WST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965–2010. 

Henryk Izydor Rogacki – historyk teatru, krytyk, pedagog, kustosz Muzeum Teatralnego w Warszawie, profesor Akademii Teatralnej 

im. Aleksandra Zelwerowicza i prorektor tej uczelni w kadencji 2008–2012. Zajmował się twórczością teatralną  Wyspiańskiego, Przy-

byszewskiego, Nowaczyńskiego, Schillera oraz legendą teatru i praktyką opisu teatralnego. Wydał m.in. Żywot Przybyszewskiego (1987), 

Mgłę i zwierciadło (2001). Obecnie pracuje nad książką o portretach historycznych Ludwika Solskiego. 

 


