SEZON
ARTYSTYCZNY

2021/2022 W FUNDACJI ART JTM

sezon w liczbach

33
2
119
+1250
2

wydarzenia
artystyczne

sceny
artystów
widzów

Sezon rozpoczął się dwoma wydarzeniami - pierwszym z cyklu koncertów
w Odrze Centrum “The Beatles” oraz premierą musicalu “Zamiast wojować”.
Na Scenie Lustrzanej w Centrum na Przedmieściu widzowie mieli okazję
obejrzeć 5 spektakli repertuarowych, w tym 4 premiery:
“Zamiast wojować…” - 4 pokazy
“Powroty” - 2 pokazy
“Boogie Night” - 2 pokazy
“Niebieska linia” - 2 pokazy
“Hejt” - 6 pokazów (w tym dla placówek oświaty)
W ramach cyklu “Muzyczne środy z ART JTM” odbywającego się
w Odrze Centrum zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją OnWater.pl
11 koncertów.
Wśród wydarzeń oferowanych przez Fundację znalazły się również 2 gościnne koncerty Amelii Lubicz-Miszewskiej wraz z jej zespołem - “Światek album ALM na żywo”, koncert “A gdy mury runą” z okazji Dnia Niepodległości
prezentowany na żywo na scenie oraz w formie streamingu, a także
2 spektakle improwizowane będące efektem finalnym projektu “Młodzieżowy teatr improwizacji”.
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Muzyczne środy z ART JTM
Cykl koncertów realizowanych w ramach współpracy Fundacji ART JTM z Odra Centrum
i Fundacją OnWater.pl. Od września do grudnia 2021 spotykaliśmy się co tydzień punktualnie o 19:00 w przepięknej przestrzeni na Odrze. Każda środa to inny młodzieżowy artysta
lub grupa, którzy zaprezentowali widzom swój muzyczny repertuar.
29 września – koncert „The Beatles”
6 października – Gabriela Kruk
13 października – Honorata Kosobudzka
20 października – Zuzanna Madurska & Patrycja Wiśniewska
3 listopada – SeeYuh
10 listopada – Antoni Chudzik
17 listopada – Avantura
24 listopada – Paulina Szatkowska
1 grudnia – Sara Karmazyn & Łukasz Adamczak
8 grudnia – Hanna Ciupak & Piotr Kluzowicz
15 grudnia – Trasz Garasz

Zespół Trasz Garasz / fot. Iwo Szenk

Zuzanna Madurska & Patrycja Wiśniewska / fot. Jan Engel
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Zespół SeeYuh / fot. Maciej Proćków
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Zamiast wojować…
Scenariusz i reżyseria - grupa warsztatowa Sława 2021
Premiera 9 października 2021
4 pokazy w sezonie 2021/2022
Lata 70, czas społecznego rozkwitu „dzieci kwiatów”. Życie w zgodzie z naturą i swoim
wewnętrznym ja, pacyfizm, wegetarianizm, wszechobecne szczęście z daleka od wojen
i konfliktów. W takim właśnie świecie żyje jedna z wielu wspólnot hipisów, do której należą
również River i Leaf – młodzi idealiści pełni marzeń. Jednakże nie mogą oni żyć w całkowitym spokoju, bo z dnia na dzień otaczająca ich piękna bańka zaczyna pękać, a oni zaczynają dostrzegać rzeczywistość realnego świata…

Plakat: Maciej Proćków

fot. Maciej Proćków
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fot. Maciej Proćków

fot. Maciej Proćków
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A gdy mury runą
Pokaz stacjonarny oraz transmitowany na żywo odbyły się 19 listopada 2021
W 2021 roku minęły 103 lata od odzyskania niepodległości przez Polskę. Przez okres wielu
zawirowań politycznych oraz społecznych, jakich doświadczyła nasza ojczyzna walczyliśmy
o wolność. Jedyną otuchą społeczeństwa była poezja, która jednoczyła i dawała nadzieję.
Mury runęły nie raz, co chcieliśmy upamiętnić naszym słowno-muzycznym widowiskiem.
Fundacja ART JTM zaprosiła społeczność lokalną Przedmieścia Oławskiego,
a także internautów na jedyny w swoim rodzaju koncert performatywny
w wykonaniu młodych artystów, którzy słowem i muzyką przenieśli widzów
w minione czasy.
Wykonawcy utworów muzycznych:
Helena Kujawska
Honorata Kosobudzka
Jan Wróbel
Karolina Bronkowska
Paulina Szarkowska

Wykonawcy utworów literackich:
Bartosz Damian
Eryka Kozłowska
Janina Imiela
Karolina Bronkowska

fot. Maciej Proćków

fot. Maciej Proćków
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fot. Maciej Proćków

fot. Maciej Proćków
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Światek - album ALM na żywo
Dwa pokazy koncertu odbyły się 12 grudnia 2021
ALM to projekt muzyczny tworzony przez młodych i utalentowanych ludzi. Trwa on od maja
2021 roku, a jego historia jest… skomplikowana? Projekt zaczął się od współpracy Amelii
Lubicz – Miszewskiej i Łukasza Rudkiewicza, polegającej na zaaranżowaniu i nagraniu
piosenki, którą artystka napisała. Z czasem pojawiły się kolejne piosenki, a w nagrania
utworów zaangażowali się kolejni muzycy. Tak z małej kolaboracji powstał większy projekt.
Pierwszym owocem będzie płyta o nazwie “Światek”. Jest to zbiór różnych myśli głównej
wokalistki, które razem tworzą jej mały świat.
Wokal główny:
Amelia Lubicz-Miszewska
Chóry:
Maja Tokarska
Jagoda Pawlik

Instrumentaliści:
Krzysztof Banaś – gitara elektryczna
Łukasz Rudkiewicz – gitara elektryczna
Mateusz Muzioł – perkusja
Wojciech Sikora – gitara basowa
Michał Gniadek – instrumenty klawiszowe

fot. Bartek Ciba

fot. Bartek Ciba
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fot. Bartek Ciba
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Młodzieżowy teatr improwizacji
Spektakle improwizowane 17 oraz 19 grudnia
Wraz z ekspertami z Teatru Improkracja zaprosiliśmy na jedyne na skalę regionu warsztaty improwizacyjne dla młodzieży. Podczas spotkań Natalia Cyran oraz Tomasz Marcinko
opowiedzieli, czym jest teatr improwizacyjny, jakie techniki należy stosować oraz jak rozwinąć swoją pewność siebie i nie bać się wyjść na scenę bez przygotowanego tekstu. Wraz
z uczestnikami projektu przygotowywaliśmy się do finału projektu – spektakli
improwizowanych.
Wystąpili:
Daria Tynecka
Janina Imiela
Karolina Bronkowska
Michał Jagodziński
Zuzanna Bigus
Zuzanna Szarczyńska
oraz Natalia Cyran i Tomasz Marcinko z Teatru Improkracja

Projekt pn. „Młodzieżowy teatr improwizacji” jest realizowany w ramach Dolnośląskiego
Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030”.

fot. Maciej Proćków

fot. Maciej Proćków

fot. Maciej Proćków
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Boogie Night
Scenariusz: Michał Jagodziński, Julia Błach, Janka Imiela
Reżyseria: Michał Jagodziński, Karolina Bronkowska
Premiera 6 marca 2022
2 pokazy w sezonie 2021/2022
Dzięki temu wehikułowi czasu pasjonaci elektryzującej muzyki, neonów, spodni z szerokimi
nogawkami i roziskrzonej scenografii mogą przenieść się z powrotem do lat 70. W retro
klimaty wprowadzą Was młodzi, utalentowani piosenkarze i tancerze Fundacji ART JTM,
prezentując najchwytliwsze piosenki Whitney Houston, ABBY, The pointer sisters, Glorii Gaynor i wielu innych autorów tych dekad. W blasku kolorowych świateł nie obejdzie się bez
uwielbianej YMCA, czy choćby Funkytown… Przez wieczór przeprowadzi Was charyzmatyczny prowadzący! Spędźcie z nami ten wieczór!

plakat: Bartłomiej Ciba & Michał Jagodziński

fot. Maciej Proćków
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fot. Maciej Proćków

fot. Jan Engel
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Niebieska linia
Scenariusz: Agnieszka Wolny-Hamkało
Reżyseria: Michał Jagodziński
Premiera 20 maja 2022
2 pokazy w sezonie 2021/2022
Czasem to widać: inne kolory na skórze – fiolet, zadrapania jakby po zabawie z kotem.
Czerwonosina pręga jak zapis po wrzynającym się pasku. A czasem ślady są wewnątrz, tak
głęboko, że nawet ofiara nie jest w stanie ich zobaczyć. Uaktywniają się, podszeptują różne
zachowania, zabierają głos, sprawiają, że ciało staje się ciężkie, że człowiek inaczej oddycha. Bo przemoc może nas zamknąć w piwnicy, ale może też przejmować po kawałku, jak
widmo, które nas zjada łyżeczką. Ona się ukrywa, odgrywa żarty, zabawy, grę erotyczną
albo dobry biznes. Sztuka „Niebieska Linia” pomoże Wam ją rozpoznać i zobaczyć
– w wielu wcieleniach, odbiciach. Możecie nawet się pośmiać, bo nowoczesny teatr nie boi
się groteski, kampu, niuansu, a przede wszystkim życia, w którym ofiara i oprawca chodzą
czasem razem na lody i miewają kilka przerażająco dobrych chwil.
Projekt „Młodzieżowy teatr dialogu – Rozwój dialogu międzypokoleniowego poprzez ukazanie społecznych następstw pandemicznych – PILOTAŻ” jest realizowany przez Fundację
ART JTM i finansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

plakat: Odra Studio

fot. Tobiasz Papuczys
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fot. Tobiasz Papuczys

fot. Tobiasz Papuczys
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Hejt
Scenariusz: Julia Błach
Reżyseria: Michał Jagodziński
Premiera 17 czerwca 2022
6 pokazów w sezonie 2021/2022
Niepokojąca podróż pełna zawiści, zazdrości i niezrozumienia może w końcu doprowadzić
człowieka na skraj. Niezależnie od pozycji społecznej, zamożności czy wykształcenia nienawiść może dopaść nas wszędzie, w najmniej oczekiwanym momencie.
Spektakl to opowieść o grupie osób, na pierwszy rzut oka niezwiązanych ze sobą, które
spotykają się na sądzie ostatecznym. Rozliczeni zostaną nie tylko ze swoich przewinień,
ale i działań oraz myśli.
Projekt „ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROJEKTU KULTURALNEGO W 2022 ROKU W JEDNYM Z ZAKRESÓW: PROJEKT TEATRALNY – Produkcja i wystawienie spektaklu edukacyjnego dotyczącego problemu hejtu” jest realizowany przez Fundację ART JTM i współfinansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

plakat: Jacek Rudzki

fot. Tobiasz Papuczys
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fot. Tobiasz Papuczys

fot. Tobiasz Papuczys

19

Co nowego i wyjątkowego
w sezonie 2021/2022?
Od drugiej połowy minionego sezonu nasi widzowie mogą oglądać spektakle także
w języku angielskim oraz ukraińskim. Telebim zamontowany został na Scenie Lustrzanej
w Centrum na Przedmieściu. Dotychczas przetłumaczone zostały następujące produkcje:
• “Boogie Night” - język angielski oraz ukraiński
• “Zamiast wojować…” - język ukraiński
W ramach zwiększenia dostępności spektakli dla osób ze szczególnymi potrzebami powstało tłumaczenie spektaklu “Hejt” na język migowy, którego autorką jest Izabela Wielgus.
26 i 27 marca W nawiązaniu do panującej obecnie sytuacji na świecie, Fundacja ART JTM
przekazała 50% przychodu z marcowych pokazów musicalu “Zamiast wojować…” na
wsparcie uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo wstęp 26 i 27 marca 2021 dla Ukraińców był
bezpłatny.
Podświetlenie Centrum na Przedmieściu w ramach solidarności z Ukrainą - od 28 lutego
przez 3 tygodnie budynek przy ul. Prądzyńskiego 39A rozświetliły barwy naszego wschodniego sąsiada.

Zdjęcie podświetlonego budynku - Iwo Szenk

Zdjęcie podświetlonego budynku - Iwo Szenk
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Partnerzy:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja OnWater.pl
Gmina Wrocław
Bilety24.pl
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
Teatr Improkracja
Odra Studio
Jacek Rudzki
Gabriela Ochalik
OW Wratislavia

Patroni medialni:
Radio Wrocław Kultura
Radio Ram
Przychód ze sprzedaży biletów przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji.

Fundacja ART JTM
NIP: 8992900081
KRS: 0000903092
REGON: 389127199
al. Śliwowa 41, Wrocław 54-106
Numer konta bankowego MBank
42 1140 2004 0000 3402 8132 3564
Projektownia
ul. Traugutta 68, Wrocław 50-418

Centrum na Przedmieściu
ul. Prądzyńskiego 39A, Wrocław 50-433

Skontaktuj się z nami!
+48 505 754 105
info@artjtm.com
www.artjtm.com

