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BWA Wrocław: Elastyczne formy działania dla dużej części naszego 
zespołu to nasza codzienność i wiemy, jak z nich korzystać. Spoty-
kamy się w chatroomach i na telekonferencjach – także z artystami, 
którzy są bardzo pomysłowi, jeśli chodzi o formaty kontaktu z od-
biorcami swojego przekazu. Problemem jest nadążanie za rzeczy-
wistością z obsługą administracyjną. Zmiany programu wymagają 
zatwierdzenia, a wynagradzanie twórców – zorganizowania zastęp-
czych procedur, bo nie można oczekiwać dziś, że ktoś będzie stał na 
poczcie po znaczki.

SKW: Musimy opracowywać scenariusze „b”, „c”, a nawet „d”, ale 
i tak wszystko, co zaplanowaliśmy wczoraj, może jutro okazać się do 
zmiany. Wyzwaniem jest utrzymanie pozytywnego zaangażowania 
bez atmosfery biurowej krzątaniny i codziennych rozmów z gośćmi 
naszych wydarzeń i miejsc. Dzisiaj każdy myśli z czułością o chwili, 
kiedy znów się zobaczymy.

Społeczna izolacja, która jest odpowiedzią na pandemię, nie 
sprzyja podtrzymywaniu więzi twórców i odbiorców kultury. 
Jakie są wasze strategie na to, by nie stracić  
kontaktu z publicznością?
WTW: Nie pokazujemy zapisów naszych spektakli, bo rejestracje 
teatralne są realizowane w innych celach, budżecie i możliwościach 
technicznych, o prawach autorskich już nie wspominając. Proponu-
jemy widzom luźną i spontaniczną formę kontaktu poprzez serwisy 
społecznościowe: zamieszczamy fragmenty spektakli oraz – przede 
wszystkim – filmiki stworzone przez naszych aktorów. Chcemy,  
by widzowie, pozostając z nimi w „kontakcie”, nie zapomnieli  
o naszym teatrze.  

SKW: Część działań, o których wiemy, że nie stracą na jakości, 
przenosimy do sieci i wierzymy, że tam spotkamy naszych stałych 
odbiorców. Zaplanowane spotkania w Barbarze trafiają do internetu; 
również tam planujemy podnosić kompetencje kadr w ramach pro-
gramu Praktycy Kultury. W wyjątkowej odsłonie ukazuje się także ten 
numer „Niezbędnika”. Może się okazać, że w ten sposób z częścią na-
szej oferty docieramy dalej niż do tej pory. Jednak nie ma co ukrywać 
– w naszej pracy chodzi o wspólnotę, dlatego przygotowujemy się do 
chwili, gdy z pełnym impetem ruszymy do działania po kryzysie.

Centrum Sztuki WRO: Izolacja, a wraz z nią fokus na komunikację 
sieciową, może paradoksalnie stanowić szansę na rozwinięcie więzi 
łączących artystów, publiczność i organizatorów. Być może nawet 
bardziej doceniamy możliwość żywego kontaktu poprzez komu-
nikatory – nieograniczonego do jednego miejsca. I nie jest to tylko 
substytut spotkania, ale nowa jakość, która – przez lata przyczajona 
– właśnie może ujawnić swój potencjał. Wymaga inwencji i nowych 
kompetencji, ale… o to chyba zawsze chodzi?

Jakie są największe problemy, które dotykają dziś twórców  
pola kultury? A czego obawiać się można, jeśli chodzi o czas 
„po COVID-19”?
KNH: Jednym z najpoważniejszych problemów jest niepewność. 
Sytuacja związana z pandemią zmienia się z dnia na dzień, przez co 
planowanie jest dosyć skomplikowane. Czas „po” jest także sporą 
zagadką; trudno przewidzieć, jak zmienią się zachowania społeczne 

Skutki radykalnej społecznej izolacji  
nie ominęły działalności instytucji 

kultury, które z dnia na dzień 
zmuszone były do zawieszenia 

planów programowych i zamknięcia 
drzwi. Zapytaliśmy przedstawicieli 
wrocławskich kin, teatrów, galerii 

i centrów kultury o to, jak sobie radzą 
wysłane na kwarantannę.

I N S T Y T U C J I
K U L T U R Y

Jakie zmiany programowe i organizacyjne wymusiła  
na waszej organizacji pandemia koronawirusa?
Wrocławski Teatr Współczesny: Nie odbywają się przedstawienia. 
Nie rozpoczęły się także próby do dwóch spektakli, których premiery 
miały się odbyć w maju i czerwcu. Nie zrezygnowaliśmy z ich realiza-
cji – premiery odbędą się w pierwszym możliwym terminie.

Kino Nowe Horyzonty: Najważniejszą zmianą jest zamknięcie kina  
do odwołania, a tym samym zawieszenie kilku ważnych projektów, 
m.in. Tygodnia Kina Hiszpańskiego oraz naszych stałych cykli  
– np. akademii filmowych, Nowych Horyzontów dla Seniora czy 
Wózkowni. Cały czas monitorujemy także kwestię najdogodniejszej 
i najbezpieczniejszej realizacji naszych sztandarowych festiwali  
– Nowych Horyzontów oraz American Film Festivalu.

Strefa Kultury Wrocław: Musieliśmy wykonać gigantyczną pracę 
mającą na celu przełożenie kolejnej edycji Jazzu nad Odrą na paź- 
dziernik. Pandemia rozpoczęła się w przeddzień Wrocławskiego Kon-
gresu Kultury. Zamknęliśmy Impart, Barbarę, Recepcję i Domek Mie-
dziorytnika. Pod znakiem zapytania stoją działania międzynarodowe 
planowane z Kownem, Berlinem i Lwowem, bo uzależnieni jesteśmy 
nie tylko od naszych regulacji, ale i partnerów z innych państw. 

BWA Wrocław: W BWA Wrocław Główny zamrożenie działalności 
złapało nas w połowie montażu wystawy 13. Konkursu Gepperta. 
Z jednej strony więc musieliśmy bardzo szybko przeorganizować 
bieżące działania, odwołać, przesunąć, aneksować, a z drugiej strony 
– szybko trzeba było zorganizować nowe strategie i kanały kontaktu 
z publicznością.

Jak wygląda rzeczywistość waszej pracy w dobie pandemii? 
Jakie są codzienne wyzwania, przed którymi stajecie  
„w czasach zarazy”?
Centrum Kultury Agora: Obecnie większość z nas pracuje zdalnie. 
Poza nagłą koniecznością poznania wielu narzędzi do produkcji 
treści online – np. programów do montażu wideo – wyzwaniem jest 
reorganizacja pracy. Trudno pracuje się bez bezpośredniego kon-
taktu, szczególnie w sytuacji, kiedy zespół posługuje się wszystkimi 
możliwymi metodami komunikacji: od Messengera, przez Skype’a,  
po e-mail. W takiej sytuacji karkołomne staje się „odkopanie” ustaleń 
nawet sprzed kilku dni. 
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C U L T U R A L
I N S T I T U T I O N S

The effects of extreme social 
isolation negatively impacted cultural 

institutions, which were forced to 
suspend their programmes and 

operations overnight. We’ve asked 
representatives of Wrocław cinemas, 

theatres, galleries and cultural centres 
about their situation considering that 

quarantine is in effect.

What scheduling and management changes your organisa- 
tion had to implement due to the coronavirus pandemic?
Wrocław Contemporary Theatre: We suspended all performan- 
ces. Also we are unable to proceed with rehearsals for two plays 
scheduled for May and June. However we have not abandoned 
these projects – we’ll schedule the premieres as soon as possible.

New Horizons Cinema: Closing the cinema was a critical change 
for us. As a result we had to suspend several important projects 
including Spanish Cinema Week as well our regularly scheduled 
series – including film academy, “New Horizons for seniors”, and 
the “Parents with strollers” [pl. “Wózkownia”] initiatives. We’re 
still planning for the most appropriate and safe way to organise 
our flagship festivals – New Horizons and the American Film 
Festival.

Culture Zone Wrocław: We had to reschedule the latest edition  
of Jazz on the Odra festival to October – that took a great deal 
effort. The coronavirus pandemic began one day before the 
Wrocław Culture Congress. We had to close our venues: Impart, 
Barbara, Reception and Engraver’s House. The future of interna-
tional projects we were working on in collaboration with Kaunas, 
Berlin and Lviv is unclear, since it depends not only on Polish 
regulations, but those of our foreign partners as well.

BWA Wrocław: Here at BWA Wrocław Główny we had to suspend 
operations right in the middle of our preparations for the 13th edi-
tion of the Geppert Contest. First we had to quickly reorganise all 
ongoing activities, and cancel or reschedule a lot of things. Also 
we had to come up with new strategies and channels for commu-
nicating with our audience – fast.

How do you function now, with pandemic in full swing?  
What are your day-to-day challenges, when the “plague”  
is rampant?
Centrum Kultury Agora: Most of us work from home now. Apart 
from the sudden need to learn many tools for making online 
content – e.g. video editing software – coordinating our efforts is 
a major challenge. It is difficult to work without direct contact, 
especially when we use a wide variety of communication tools, 

po ponownym „otwarciu” naszej rzeczywistości. Dużą otuchą są dla 
nas wszystkie słowa wsparcia od widzów, którzy – tak jak my – tęsknią 
za ponownym spotkaniem w sali kinowej.

Centrum Sztuki WRO: Aktualnym problemem środowiska kultu-
ry jest ekonomiczny survival. Twórcy obrywają jako osoby bytowo 
uzależnione od szerszego uczestnictwa kulturowego oraz jako ofiary 
systemowych edukacyjnych zaniedbań wobec aktywności nieutyli-
tarnych. Polski kontekst ukazuje też, że artyści są podatni na wy-
właszczenie – proponowane im systemowe osłony często są obciążone 
koniecznością nacjonalizacji efektów własnej twórczości.

CK Agora: O problemie „umów śmieciowych” głośno było jeszcze 
przed pandemią. Epidemia pozbawiła zatrudnionych na tego typu 
umowach jakichkolwiek środków finansowych. Pomoc publiczna 
ogranicza się do ogłaszania kolejnych konkursów grantowych i sty-
pendialnych, jednak konkurs nigdy nie jest równoznaczny z przyzna-
niem dofinansowania. Pieniądze trafią więc do tych, którzy najlepiej 
poradzą sobie z wypełnieniem wniosku. 

Sytuacja zmienia się niemal z dnia na dzień, jednak już dziś 
możemy snuć wnioski z pierwszych obserwacji funkcjonowania 
sektora kultury. Jakie lekcje na przyszłość wyciągnąć powinni-
śmy z tego nowego dla wszystkich doświadczenia?
KNH: W przypadku organizacji pozarządowych czy mniejszych insty-
tucji trudno mówić o wyciąganiu wniosków. Nasuwa się tu prosta od-
powiedź: trzeba gromadzić oszczędności. KNH nie należy jednak do 
żadnej wielkiej sieci, przez co amortyzowanie ewentualnych strat jest 
ograniczone, a gromadzenie oszczędności w przypadku niedużego 
budżetu staje się luksusem. Konieczne jest zatem większe wsparcie na 
poziomie ogólnokrajowym: z uproszczonymi procedurami, urucha-
miane możliwie szybko, zabezpieczające zarówno pojedynczych arty-
stów, działaczy kultury, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje. 

Centrum Sztuki WRO: „Preppersem” trzeba stać się na długo przed 
kryzysem. Doraźne rozwiązania i chaotyczne łatanie wciąż nowych 
dziur nie będzie ani ciekawe, ani wartościowe dla odbiorcy, który 
z każdej strony atakowany jest jakimś „klikalnym kontentem”. Funda-
mentami atrakcyjnej wirtualnej treści są: doinwestowane kwalifikacje 
pracowników, dobrze opracowane, dające się obsługiwać zdalnie, 
apokalipsoodporne archiwum i wsłuchiwanie się w intuicje artystów 
oraz badaczy.

BWA Wrocław: Na pewno lepiej posługujemy się narzędziami spo-
łecznościowymi i w przyszłości będziemy korzystać z tego doświad-
czenia. Wiemy też, co musimy poprawić w naszej wirtualnej infra-
strukturze. Program online ma niewątpliwe plusy, ale przymusowa 
izolacja wzmocniła w nas przekonanie, że największą wartością jest 
bezpośredni kontakt z publicznością. Gdy tylko to będzie możliwe, 
chcemy to celebrować.

Z Dominiką Drozdowską, Anną Mituś, Katarzyną Roj, Joanną Stembalską 
(BWA Wrocław), Anną Borowską i Polą Fedyszyn (Centrum Kultury Agora), 
Stanisławem Abramikiem (Kino Nowe Horyzonty), Dominiką Kawalerowicz 

(Strefa Kultury Wrocław), Markiem Fiedorem (Wrocławski  
Teatr Współczesny) oraz zespołem Centrum Sztuki WRO

rozmawiał: Kuba Żary

http://www.bwa.wroc.pl
http://www.ckagora.pl
http://www.kinonh.pl
http://www.strefakultury.pl
http://www.wteatrw.pl
http://www.wteatrw.pl
http://www.wrocenter.pl
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including Messenger, Skype, and e-mail. As a result finding the 
exact details on arrangements sometimes takes days. 

BWA Wrocław: Flexibility is natural to our day-to-day operations 
for most of our team, so we know how to make it work. We orga- 
nise chat room sessions and teleconferences. We also include art-
ists – they are very creative in coming up with solutions to reach 
out to their audience. The problem is keeping up with administra-
tive work as result of our current circumstances. Changes to the 
schedule require approval, artist remuneration requires alterna-
tive solutions. We can’t expect people to stand in lines at the post 
office nowadays.

Culture Zone Wrocław: We have to devise plan “B”, “C”, and even 
“D” for everything. And even if we plan for tomorrow, it all can 
come crashing down the next day. Maintaining a positive attitude 
despite the office bustle and daily conversations with guests of 
our events and venues is a challenge. We’re all just hoping to see 
each other soon.

Social isolation in response to the pandemic is not conducive 
to maintaining contact between the artists and their audience. 
How do you plan to stay in touch with the public?
Wrocław Contemporary Theatre: We do not show recordings 
of our performances, since such content is produced for other 
purposes, involves different budgets and technical means. Not 
to mention there’s copyright issues. We offer our audience rather 
loose, casual means of contact through social media: we post  
fragments of spectacles and – most importantly – videos made  
by our actors. We “touch base” with our audience to make sure, 
that they do not forget about us.  

Culture Zone Wrocław: We’ve decided to move some of our pro-
jects online – if their quality won’t suffer as a result. We believe 
that our regular audience will appreciate that. Our Barbara me- 
etings scheduled are conducted online. We’re also planning to 
provide online trainings as part of our Culture Practitioners pro-
gram. The latest issue of our “Wrocław Cultural Guide” magazine 
will also be available on the web. As a result it may reach an even 
greater audience than before. That being said, the goal of our ef-
forts is to build a community. That is why we’re already preparing 
to get back into full swing of things, once the current crisis ends.

WRO Art Centre: Curiously, the isolation and the resulting shift 
to online communication may be an opportunity to bring artists, 
audience, and organisers closer together. We may even appreciate 
face-to-face contact via communicators even more – since you 
can now do it anywhere you are. It’s not just a substitute for  
meeting with people. It could prove to be a new standard – for 
years rather overlooked – finally showing its true potential.  
It does require a bit of innovative thinking and new skills, but 
that’s the point, isn’t it?

What are the most pressing problems for people working in 
culture today? What do you think may be an issue, after the 
threat of COVID-19 is gone?
New Horizons Cinema: Uncertainty is the biggest problem. The 
pandemic situation changes every day, so planning anything gets 

complicated. What will happen “after” is also a mystery. There’s 
no way of telling, how the society will function once the quaran-
tine is lifted. The feedback from our audience is very encourag-
ing however. Just like us, they can’t wait to meet together at the 
cinema.

WRO Art Centre: Economic survival is the most pressing prob-
lem in culture right now. Creators suffer the most, since they’re 
dependent on the participation from the audience, and they are 
victims of limited educational support by the state for non-com-
mercial activity. We can see in Poland, how susceptible the artists 
are to expropriation. Government aid often comes at the cost  
of being forced to nationalise art.

Centrum Kultury Agora: The issue of “junk contracts” was well 
known even before the pandemic. As a result of the epidemic, 
people employed based on such contracts effectively lost all 
income. Government aid is limited to grant and scholarship con-
tests, and yet participating in those does not always mean getting 
the money. So only the people, who can expertly navigate the 
application forms, can hope to get the funding. 

Situation changes almost every day. However we can already 
come to some conclusions, seeing how the cultural sector 
now operates. What lessons everyone should learn from this 
new experience?
New Horizons Cinema: When it comes to NGOs or small insti-
tutions, it’s difficult to call the conclusions. It’s quite simple: you 
need savings. New Horizons Cinema is not part of some large 
chain, so our ability to recuperate from financial losses is limited. 
On the other hand, having a huge bank, when your budget is 
small to begin with, is a luxury. Therefore, what we need is more 
support at the state level: simplified procedures that are applica-
ble without delay, which provide security for individual artists, 
cultural entities, NGOs, and institutions. 

WRO Art Centre: You need to be a “prepper” long before a crisis 
occurs. Temporary solutions and scrambling to stop the bleeding 
is neither appealing nor valuable to the audience, when they’re 
being bombarded by “clickable content”. The foundations of 
attractive online content are: financing for staff training, a well 
prepared “disaster-proof” archive with remote access, and listen-
ing to feedback from the artists and researchers.

BWA Wrocław: We’ve learnt how to use social media more 
effectively, and we’ll continue to build on that experience. Now 
we also know, which parts of our virtual infrastructure require 
improvement. Having online content definitely has its advan-
tages. However, forced isolation made it clear, that direct contact 
with our audience is most important. And that’s something we 
will celebrate as soon as possible. 

Dominika Drozdowska, Anna Mituś, Katarzyna Roj, Joanna Stembalska 
(BWA Wrocław), Anna Borowska and Pola Fedyszyn (Centrum  

Kultury Agora), Stanisław Abramik (New Horizons Cinema),  
Dominika Kawalerowicz (Culture Zone Wrocław), Mark Fiedor  

(Wrocław Contemporary Theatre) and the team of WRO Art Centre

were interviewed by: Kuba Żary
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http://www.bwa.wroc.pl/language/en/
http://www.strefakultury.pl/en/homepage/
https://www.wteatrw.pl/pl/
http://wwwwrocenter.pl/en/

