
 

 

 

 

 

 

Otwarcie Centrum Performatywnego EEPAP. 

 

10 października 2016 r. Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (EEPAP), 

zainicjowana i prowadzona przez Instytut Adama Mickiewicza oraz Centrum Kultury        

w Lublinie, zainauguruje nowy projekt -  Centrum Performatywne EEPAP.  

Centrum Performatywne EEPAP to międzynarodowe laboratorium łączące działania badawcze               i 

artystyczne w obszarze współczesnych sztuk performatywnych. Jednym z podstawowych celów Centrum 

jest budowanie i rozwijanie dyskursu oraz krytycznej refleksji wokół współczesnych praktyk 

choreograficznych i performatywnych. Program Centrum, oparty na ciągłym przenikaniu się perspektywy 

teoretycznej z praktyką artystyczną, będzie składał się m.in. z rezydencji badawczych       i artystycznych, 

seminariów, debat i warsztatów z udziałem polskich i międzynarodowych twórców    oraz teoretyków.  

Centrum Performatywne EEPAP, którego kuratorką jest Marta Keil, rozpocznie swoją działalność  10 

października 2016 r. podczas 21. Konfrontacji Teatralnych. Program zainaugurują warsztaty prowadzone 

przez Rabiha Mroué. Rabih Mroué, współzałożyciel Beirut Art Center, współwydawca The Drama Review 

oraz reżyser w monachijskiej Kammerspiele, łączy doświadczenia życia w Bejrucie i Berlinie. 

Zafascynowany przenikaniem się fikcji i realności, w swojej praktyce artystycznej, wywodzącej się z 

teatru, swobodnie sięga do rozmaitych dyscyplin, pracując pomiędzy sceną, performance’em i sztukami 

wizualnymi. W czerwcu tego roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbyła się premiera pierwszej w 

Polsce teatralnej produkcji Mroué „Tu Wersalu nie będzie!”. 

W ramach inauguracyjnego programu Centrum Performatywnego EEPAP odbędą się także dwa wykłady  

połączone z promocjami publikacji. 11 października Centrum zaprasza na wykład Bojany Kunst        oraz 

promocję polskiego wydania książki „Artist at Work”, a 12 października odbędzie się spotkanie       z 

Joanną Krakowską, Darią Odija i Martą Keil wokół słownika „Platform. East European Performing Arts 

Companion" wydanego przez EEPAP oraz Instytut Sztuki PAN. 

Kluczowym założeniem Centrum jest stworzenie przestrzeni, w której możliwy jest swobodny, żywy 

dialog, niepodporządkowany regułom rynku i wolny od hierarchicznych struktur akademickich. Naszym 

podstawowym celem jest zaoferowanie artystom, badaczom i producentom sztuki czasu                  oraz 

przestrzeni do pracy, która nie musi zakończyć  się pokazem „gotowego produktu”. Przestrzeń Centrum 

jest przestrzenią wolną od konieczności ciągłego wytwarzania nowych produkcji, spektakli, wydarzeń, 

premier, pokazów. W zamian proponuje czas na rozwijanie własnych praktyk artystycznych   i 

badawczych, tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń i wspiera rozwój krytycznej refleksji na temat 

współczesnych praktyk choreograficznych i performatywnych w politycznym, społecznym                      i 

ekonomicznym kontekście. 



 

 

 

Program pierwszych działań Centrum Performatywnego:  

•         10 października: seminarium, prowadzenie - Rabih Mroué 

•         11 października: warsztaty, prowadzenie - Rabih Mroué  

•         11 października: wykład Bojany Kunst oraz promocja polskiego wydania książki „Artist at Work”,     

przygotowanego wspólnie przez Konfrontacje Teatralne i Instytut Teatralny im. Zbigniewa       

Raszewskiego 

•    12 października: „Platforma. Po co nam słownik pojęć wspólnych?” - spotkanie z Joanną  Krakowską,  

Darią Odiją i Martą Keil wokół słownika „Platform. East European Performing Arts Companion" 

wydanego przez EEPAP oraz Instytut Sztuki PAN. 

Wydarzenia odbędą się w Centrum Kultury w Lublinie. Udział w wydarzeniach jest bezpłaty. 

East European Performing Arts Platform (EEPAP) działa na rzecz rozwoju sztuk performatywnych 

w Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjuje i wspiera wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń między  

pracującymi w tym regionie Europy twórcami i specjalistami w dziedzinie teatru i tańca, łącząc artystów, 

kuratorów i teoretyków z Europy Zachodniej i Wschodniej. Realizuje projekty edukacyjne, badawcze i 

rezydencyjne stanowiące alternatywę dla tradycyjnych programów ośrodków akademickich i instytucji 

kulturalnych. W swoich działaniach skupia się na wzajemnych związkach sztuk performatywnych i życia 

społeczno-politycznego. 

EEPAP adresowany jest przede wszystkim do niezależnych twórców performatywnych, kuratorów, 

krytyków, teoretyków oraz osób prowadzących ośrodki teatralne, taneczne i festiwale. W 2016 roku 

kontynuowane są dotychczasowe działania, czyli program rezydencji oraz projekty edukacyjne           we 

współpracy m.in. z międzynarodową siecią IETM i Balkan Express Network, ze Stowarzyszeniem 

Praktyków Kultury, Lubelskim Teatrem Tańca czy Akademią Sztuki w Baku. Planowane są również 

pilotażowa edycja Biennale Tańca we współpracy z Narodowym Centrum Tańca w Bukareszcie (1-6 

listopada 2016 r, Bukareszt) oraz cykl wykładów o polskim teatrze w Azerbejdżanie.  

Projekt, zainicjowany w 2011 roku przez Culture.pl w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej, od 2012 roku realizowany jest we współpracy z Miastem Lublin. 

 



 

 

www.eepap.culture.pl 


