
Ogłaszamy open call dla tekstów do następnego numeru „Polish
Theatre Journal” z tematem przewodnim „Teatr i demokracja. Praktyki
instytucjonalne w polskim teatrze”. Termin zgłaszania propozycji do trzeciego
numeru „PTJ”: 30 września 2016.

„Polish Theatre Journal” („PTJ”) jest internetowym, anglojęzycznym,
naukowym czasopismem poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi
i performansowi, wydawanym dwa razy do roku przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Trzeci numer „Polish Theatre Journal” poświęcamy krytyce instytucjonalnej,
która choć w międzynarodowym obiegu stanowi jeden z wiodących
nurtów krytycznych, w polskiej refleksji towarzyszącej teatrowi i sztukom
performatywnym obecna jest wciąż w sposób marginalny. Podejmujemy
ten temat, ponieważ polski teatr wprost się tego domaga: w ostatnich
sezonach pojawił się wyrazisty nurt spektakli, które prześwietlają instytucję
teatru, pytając o rządzące nią jawne i niejawne mechanizmy, o rolę,
podmiotowość i odpowiedzialność twórców działających w jej ramach,
o relacje z publicznością. Są wśród nich spektakle realizowane zarówno
w nurcie niezależnym, jak i w teatrach repertuarowych, stworzone m.in.
przez Agnieszkę Błońską, Michała Buszewicza, Agnieszkę Jakimiak, Annę
Karasińską, Wiktora Rubina i Jolantę Janiczak we współpracy z Joanną
Krakowską i Magdą Mosiewicz, Justynę Sobczyk, Agatę Siniarską, Annę
Smolar, Weronikę Szczawińską, Magdę Szpecht, Janka Turkowskiego,
Komunę Warszawa. Wątek ten podjęli także kuratorzy, polityczność procesów
produkcji i uwarunkowań funkcjonowania teatru czyniąc wiodącym motywem 
projektów, takich jak Teatr POP-UP, Mikro Teatr czy XXI Konfrontacje Teatralne.

Obserwujemy więc w polskim teatrze nurt, który o demokracji opowiada 
nie tyle tworząc reprezentacje tego, co polityczne, ile stara się polityczność 
praktykować, demokratyzując metody pracy oraz stawiając pytania o mechanizmy 
rządzące procesem produkcji i eksploatacji sztuki.

Tak pojęta autoreferencyjność teatru może prowadzić w stronę faktycznego
aktywizmu politycznego, ale może także – jak wskazują krytycy obserwujący
podobne zjawiska w teatrze i sztukach performatywnych na świecie – zmieniać
się w postpolityczną pseudoaktywność, która wypracowywanego przez siebie
metajęzyka używa głównie do celebracji politycznej niemocy sztuki. Bez 
wątpienia nurt ten domaga się opisu i pogłębionej analizy, która uwzględniłaby 
wypracowane dotąd przez krytykę instytucjonalną narzędzia i kategorie.

Zależy nam na tym, by podejmowane przez krytykę instytucjonalną pytania 
stawiać w kontekście dzisiejszych okoliczności funkcjonowania teatru w Polsce
i na świecie. By badając inicjowane przez twórców procesy demokratyzacji
sztuki, pytać zarazem o zagrożenia autonomii kultury wynikające z nowego
rozumienia roli państwa i prowadzonej przez nie polityki kulturalnej, 
o ekonomiczne i ideologiczne przejawy cenzury, o systemowe ograniczenia 
krytycznej funkcji sztuki.

Wszystkie te pytania trzeba stawiać w kontekście impasu, w jakim znalazł 
się dziś dominujący w Polsce – podobnie jak we wszystkich krajach Europy 
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Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec – model t e at r u  r e p e r t u a r o we go . 
Sceny publiczne, borykające się z systemowym niedofinansowaniem, wysokimi 
kosztami produkcji i eksploatacji spektakli, poddawane rosnącej presji 
ekonomistów i polityków przywiązanych do idei samoregulującego się rynku, 
z wielkim trudem (jeśli w ogóle) próbują podejmować wyzwania związane 
ze współczesnym kryzysem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 
Tym bardziej, że nierzadko same są przestrzenią przemocowych praktyk 
zarządzania i sztywnej hierarchii, które podporządkowują pracę całej instytucji 
wizji jednej osoby i uniemożliwiają krytyczne lub alternatywne spojrzenie na 
nią, jej cele i sposób funkcjonowania.

Jest też możliwe, że model instytucji i organizacji teatru oraz sposób jego 
rozumienia i uprawiania, jaki wytworzył się i został przyjęty w nowożytnej 
Europie a następnie upowszechnił na świecie opiera się na milcząco przyjętym 
założeniu o nienaruszalności struktur i podziałów, które chcielibyśmy 
poddać dyskusji. Że innymi słowy: teatr jest instytucją niedemokratyczną, 
a głębokie zmiany w jego podstawowej strukturze wiodą z konieczności do 
jego przekształcenia bądź to w inną formę sztuk performatywnych, bądź też 
w „nie-sztukę”. Dyskusja o teatrze i jego instytucjonalnej formule okazuje się 
więc dyskusją o rudymentach rozumienia sztuki i kultury oraz funkcji, jakie 
mogą i powinny pełnić we współczesnym świecie.

W trzecim numerze „Polish Theatre Journal” chcielibyśmy podjąć debatę 
dotyczącą wyżej wskazanych problemów, otwierając ją także na zjawiska spoza
teatru polskiego. Mamy bowiem wrażenie, że sytuacja, z którą się mierzymy, 
dotyczy nie tylko Polski, zaś w poszukiwaniu możliwych rozwiązań (lub dla
zdiagnozowania zagrożeń) trzeba korzystać z doświadczeń innych krajów, 
zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej.

Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji. Zależy nam zarówno na tekstach 
analitycznych, badających konkretne dzieła, strategie twórców czy instytucji,
jak i na szerszych ujęciach problemowych. Interesuje nas także podejście
komparatystyczne, pokazujące zachodzące w polskim teatrze procesy na tle
podobnych zjawisk w innych krajach i dyscyplinach sztuki. Obok tekstów
krytycznych chętnie widzielibyśmy projekty rewolucyjnych utopii i wizje 
emancypacyjnego działania dla przyszłości, nawet jeśli dziś wydawać się mogą 
tylko marzeniami. Zależy nam na otwarciu dyskusji i zebraniu inspiracji, które 
mogłyby zapobiec pogłębianiu się poczucia bezradności, zagubienia i niemocy, 
będącego dziś być może najgroźniejszym wrogiem twórców, badaczy i uczestników 
kultury.

Streszczenie propozycji tekstu (tak streszczenie, jak sam tekst może być 
napisany po polsku lub po angielsku) do 300 słów prosimy przesyłać 
do Redakcji na adres ptj@instytut-teatralny.pl lub poprzez stronę 
www.polishtheatrejournal.com do dnia 30 września 2016.


