
ANIMATORNIA to  przestrzeń:  filmu,  fotografii  i  działań  intermedialnych,  otwarta  na 

pomysły warszawiaków niezależnie od ich wieku, czy dotychczasowego zaangażowania w 

życie kulturalne miasta.

Miejsce, w którym jest się nie tylko widzem, ale także aktywnym twórcą. Gdzie liczy się 

budowanie relacji, zainteresowanie Warszawą. Przestrzeń otwarta na ludzi z pomysłami. 

Stymulująca do działania.

Inspiracją dla naszych projektów od samego początku jest  sztuka społeczna: fotografia 

dokumentalna i reportażowa, film dokumentalny, społecznie użyteczny design. 

Projekt Animatornia to połączenie 8 działań w obszarze: multimediów, fotografii i filmu.

www.animatornia.e.org.pl

Animatornia powstała z miłości do Warszawy



PRZESTRZEŃ MULTIMEDIALNA

Założeniem  Laboratorium  Animatorni  było  wspieranie  warszawiaków  w  tworzeniu 

własnych projektów społeczno-kulturalnych. Pomysł Laboratorium powstał w odpowiedzi 

na  zauważony  przez  nas  brak  przestrzeni,  w  której  początkujący  animatorzy  kultury 

(niezależnie  od  wieku)  mogliby  realizować  swoje  pierwsze  projekty.  Od  początku 

założyliśmy  sobie,  że  zależy  nam  na  stworzeniu  przyjaznego  miejsca,  które  będzie 

pomagać w realizacji przedsięwzięć bez zbytecznych formalności, w możliwie elastycznej 

formule. Zauważaliśmy młodych animatorów kultury wokół nas, a także byliśmy otwarci na 

zgłoszenia zupełnie nowych osób. 

Napłynęło  łącznie  25  zgłoszeń.  Z  tych  zgłoszeń  wyłoniliśmy  ok.10  najciekawszych 

pomysłów  i  spotkaliśmy  się  z  animatorami.  Po  rozmowach  wybraliśmy  projekty,  które 

wydały  nam  się  najciekawsze  i  zaprosiliśmy  je  do  realizacji.   Praca   z  każdym  z 

animatorów przebiegała inaczej. Niektórzy potrzebowali  bardzo dużo wsparcia, inni  byli 

dość samodzielni. Projekty różniły się skalą i rozmachem. Część miała charakter bardziej 

akcyjny  inne  wiązały  się  z  pewnym  procesem  edukacyjnym.  Dużo  rozmawialiśmy, 

wspólnie planowaliśmy działania. Animatorzy dysponowali budżetami, które stworzyli i byli 

odpowiedzialni za rozliczenie swoich projektów z menedżerem Animatorni i księgowością. 

Działania  w  ramach  Laboratorium  były  dokumentowane,  a  informacje   o  nich 

umieszczaliśmy  na  stronie  Animatorni  (animatora.e.org.pl)  oraz  podstronie  projektu 

(laboratorium.animatorni-blogspot.com). 

Największym sukcesem projektu  animatorów jest zdobyte doświadczenie, a także 

kontynuacja  rozpoczętych  przez  animatorów   działań  (aż   4  z  projektów   będą 

kontynuowane w różny sposób).  Każdy z nich znajdował się pod stałą opieką coacha 

–  Marty  Białek-Graczyk,  która  za  każdym  razem  dopasowywała  metody  pracy  i  jej 

dynamikę  do  indywidualnych  potrzeb  uczestników.  Każdy  z  projektów  przeszedł  mini 

ewaluację.  Młodzi  animatorzy  stworzyli  raport  z  przebiegu  projektu  oraz   omówili  z 

doświadczoną animatorką mocne i słabe strony realizowanych przez siebie przedsięwzięć.



Miniprojekty społeczno-artystyczne zrealizowane w ramach Laboratorium Animatorni:

1. Akcja Sąsiedzka. Akcja Podwórkowa: To pomysł młodej animatorki Anny Jochym, 

która wcześniej była wolontariuszką i stażystką w Towarzystwie „ę”. Uruchomienie 

niezależnego  centrum  kultury  w  starej  kamiennicy  w  samym  sercu  Warszawy 

wymagało  od  początku  przychylności  sąsiadów.  Ania  postanowiła  poprzedzić 

realizację projektu działaniami z sąsiadami. Przygotowała materiały o Animatorni i ę 

i odwiedziła wszystkich sąsiadów przy ul. Mokotowskiej 55, a także zakłady, sklepiki 

i  kawiarnie  wzdłuż  całej  ulicy.  Sąsiadów  zaprosiła  na  przyjęcie  sąsiedzkie 

(“Podwieczorek dla sąsiada”), gdzie opowiadaliśmy o ę oraz o Akcji Podwórkowej i 

samej  Animatorni.  Ania  aktywnie  uczestniczyła  w  przygotowaniach  otwarcia 

Animatorni,  które  miało  miejsce  12  września.  Podzczas  Akcji  Podwórko! 

zaprezentowaliśmy  mieszkańcom  Warszawy  poszczególne  działania  Animatorni. 

Grupa  wolontariuszy (min. Małgorzata Bajka, Małgosia Suwała, Julia Sokolnicka, 

Adam  Kadenaci,  Elżbieta  Kadenaci-Trakul)  razem  z  Anną  Jochym  i  członkami 

Towarzystwa “ę” przygotowała dzień otwarty na podwórku przy ul. Mokotowskiej 55. 

Na murach  kamienicy  zawisły  wielkoformatowe fotografie.  Opiekunowie  projektu 

Migawki  przygotowali  proste  działanie  fotograficzne  (plener,  wspólne  oglądanie 

zdjęć, spotkanie z Kingą Koening – fotoedytorką Gazety Wyborczej oraz Adamem 

Lachem i  Filipem Ćwikiem,  uznanymi  fotografami  z  Agencji  Napo  Images).   W 

ramach  akcji  odbyło  się  specjalne  Bajkowanie,  podczas  którego  wolontariuszka 

(Małgorzata Bajka) na żywo malowała opowiadaną przez muzyka i kompozytora 

Patryka Zakrockiego opowieść.  Licznie zgromadzone dzieci mogły malować, bawić 

się udostępnionymi przez designerkę Małgorzatę Wesołowską “bujakami”, grać w 

kręgle, rysować kredą, grać w badmintona, kręcić hula-hop. W tym samym czasie 

młodzież   mogła  wziąć  udział  w  akcji  duetu  designerek  “lapolka”,  które 

zaproponowały  warsztat  wokół  specjalnie  przygotowanych  siedzisk  w  kształcie 

chmurek  wykonanych  z  gąbki.  Goście  mogli  zrobić  sobie  znaczek  z  własnym 

zdjęciem,  pograć  w  karty  lub  inne  gry  planszowe  pod  okiem  doświadczonych 

graczy z pobliskiego Klubu Seniora. W ramach Akcji zorganizowaliśmy także dwa 

otwarte  wykłady:  Magdaleny  Środy  o  postawie  pro  obywatelskiej  oraz  Adama 

Mazura o fotografii społecznie zaangażowanej. Całość zakończyliśmy plenerowym 

pokazem z serii Kina Filmów Dokumentalnych. W wydarzeniu udział wzięło około 

300 osób. 



2. Makulatura Film Studio: To pomysł dwóch animatorek i młodych mam – Agnieszki 

Kokowskiej  i  Alicji  Szulc. Dziewczyny  zorganizowały  trzydniowe  warsztaty 

"Makulatura  Film  Studio"  w  Animatorni  przy  ul.Mokotowskiej.  Makulatura  Film 

Studio to projekt, który miał zwrócić uwagę na papier, który codziennie zużywamy, 

marnujemy czy wykorzystujemy w ogromnych ilościach. W ramach projektu powstał 

poklatkowy  film  z  wykonanych  podczas  warsztatów  fotografii.  Film  opowiada 

historię  papieru,  od momentu zasadzenia  drzewa, poprzez przetworzenie go na 

papier,  wykorzystanie,  wyrzucenie  jako  śmiecia,  aż  do  jego  ponownego 

przetworzenia.  Cała  scenografia,  jak  i  wszelkie  potrzebne  rekwizyty  powstały 

właśnie  podczas  warsztatów  scenografii  i  stroju  artystycznego.  Warsztaty 

prowadzone  były  przez  młodych,  stawiających  swoje  pierwsze  kroki  artystów. 

Finałem  akcji  był  wernisaż,  podczas  którego  został  zaprezentowany  film.  W 

warsztatach udział  wzięło 30 osób:  dzieci,  młodych i  ludzi  dorosłych.  Miały  one 

charakter  międzypokoleniowy.  Po  realizacji  projektu  początkujące  animatorki 

otrzymały propozycję kontynuacji warsztatów papierowych we współpracy z 

wydawnictwem Kalimba. 

3. Pogotowie Filozoficzne: To pomysł młodej absolwentki filozofii Marty Pawlaczek. 

Marta  przyszła  do Animatorni  z  zamiarem zrealizowania  zajęć filozoficznych dla 

młodzieży. Nie miała wcześniej żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Po długich 

rozmowach i  lepszym poznaniu Marty zaproponowaliśmy, żeby skierowała swoją 

propozycję nie do młodzieży, ale do osób starszych. Ta idea spodobała się jej i z 

naszą pomocą rozpoczęła realizację projektu. Na pogotowie Filozoficzne złożyło się 

5 cotygodniowych spotkań od 10 listopada do 8 grudnia 2009. W spotkaniach, które 

odbywały się w Animatorni brała udział grupa 15 osób 50+.    Co drugie warsztaty 

na spotkaniach pojawiał się zaproszony gość,  związany z tematyką danych zajęć. 

Spotkania  miały  następujące  tematy:  Człowiek  (gość:  Beata  Maćkowiak  – 

Serazetdinow);  Relacja  człowiek-zwierzę;  Sens  życia,  O  wolności  i 

odpowiedzialności  (gość:  Jarosław  Marek  Spychała);  Etyka,  O  podstawie 

moralności;  Pojęcia  czasu  i  przestrzeni,  filozofia  a  podróże  (gość:  Katarzyna 

Zegan). Warsztaty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony uczestników. 

Marta  dostała  wiele  maili  z  podziękowaniami:  „Pani  Pogotowie Filozoficzne było 

najmilszą  niespodzianką  późnej  jesieni  2009  roku.  Cenię  Pani  odwagę  w 

kontaktach  z  pokoleniem  55+.  Pani  wrażliwość,  wiedza,  ciekawość  drugiego 



człowieka spowodowały, że z rumieńcami biegałyśmy na zajęcia.” Liczne prośby o 

kontynuację skłoniły nas do myślenia razem z Martą o tym, co możemy zrobić by 

projekt był kontynuowany.  Ponieważ w ramach innego programu realizowanego 

przez  Towarzystwo  Inicjatyw  Twórczych  „ę”  (Seniorzy  w  akcji)  powstał 

pomysł  organizacji  redakcji  międzypokoleniowej  chcielibyśmy,  żeby 

spotkania filozoficzne były jednym z elementów jej działań. 

4. Projekt  SzabloNowy:  To autorskie przedsięwzięcie  Basi Czyżewskiej  – młodej 

stylistki. Basia stworzyła cykl warsztatów projektowania inspirowanych modą lat 50. 

i 60. Punktem wyjścia dla zorganizowanych dla grupy około 10 młodych dziewczyn 

warsztatów był wykrój. Uczestniczki projektu miały za zadanie zaprojektować wykrój 

własnego  stroju  reinterpretującego  modę  połowy  XX  wieku.  Basia  Czyżewska 

zaprosiła  do  projektów  doświadczoną  krawcową,  która  pomogła  dziewczynom 

wykonać  stroje.  Konsultantami  projektu  byli  Barbara  Hoff  –  projektantka  i 

recenzentka  mody  z  tamtych  lat  oraz  Tadeusz  Rolke  –  uznany  fotograf  sesji 

modowych  dla  Domu  Polskiego  i  Hofflandu.  Punktem  kulminacyjnym 

przedsięwzięcia był otwarty warsztat zorganizowany 12 grudnia w Animatorni przy 

ul. Mokotowskiej. Grupa około 30 uczestniczek  mogła dowiedzieć się co to “ścieg”, 

“wykrój”,  czym  charakteryzują  się  niektóre  gatunki  materiałów,  itp.  Pod  okiem 

doświadczonego  krawca  mogły  własnoręcznie  uszyć  czapkę  pilotkę. 

Podsumowaniem warsztatów był pokaz mody ze stworzonych w ramach projektu 

strojów oraz wykład z udziałem Barbary Hoff, Tadeusza Rolke i Magdaleny Piwowar 

w Klubie Powiększenie. Dzięki wsparciu finansowemu Klubu Powiększenie Basia 

Czyżewska  sfinansowała  druk  plakatów  i  ulotek  promujących  wydarzenie  oraz 

zorganizowała imprezę muzyczną zamykającą całość.  Po zakończeniu projektu 

Basia Czyżewska otrzymała propozycję współpracy od firmy odzieżowej oraz 

możliwość kontynuacji projektu min. dzięki zaproszeniu od Kawiarni Ogrody 

do przeprowadzenia tam warsztatów szycia.





5.  Głos (z) Tarczyńskiej: To projekt przygotowany przez Grupę Okołofotograficzną - 

grupę młodych fotografów z zacięciem społecznym, która podjęła działania wokół 

swojej  pracowni  przy  ulicy  Tarczyńskiej. Podczas  akcji  na  Tarczyńskiej 

zorganizowali dla mieszkańców przestrzeń do opowiedzenia historii związanych z 

ich  najbliższym  otoczeniem.  Zaprosili  ich  do  zaznaczenia  swojego  miejsca  i 

napisania czegoś od siebie, na symbolicznej mapie ulicy w formie rozwieszonego 

na ścianie banneru, na którym mogli pisać kolorowymi markerami. Animatorzy dali 

mieszkańcom możliwość głosu, opowiedzenia swojej historii, a tym samym historii 

Tarczyńskiej. Akcja została zrealizowana w niedzielę 13.12.2009. Przez kilka godzin 

organizatorzy zapraszali przechodniów, aby zajrzeli do  ich pracowni i opowiedzieli 

coś  o  ulicy  na której  mieszkają.  Przyszedł  zaproszony wcześniej  Pan Cybulski, 

który opowiedział  o  Ochocie, z którą jest związany od 1945 roku. Przyszła również 

lokalna pisarka, dzięki której młodzi ludzie poznali wiele historii o  mieszkańcach 

pobliskich  kamienic.  Największym  sukcesem  projektu  było  umożliwienie  kilku 

osobom powiedzenia swojej historii. Równie ważne dla nas było otwarcie naszej  

przestrzeni na mieszkańców, którzy ją dostrzegli i określili pozytywnie, ciesząc się,  

że „coś” zaczęło się dziać na ich ulicy – opowiadała jedna z animatorek Aleksandra 

Stańczuk. Akcja to początek działań, które planuje grupa.  Kontakty nawiązane z 

mieszkańcami doprowadzą do powstania wystawy portretów mieszkańców, którzy 

są  związani  z  Tarczyńską.  Wystawa  zostanie  połączona  z  filmem/reportażem 

zbierającym  ich  historie.   W  2010  roku  Grupa  Okołofotograficzna  planuje 

pogłębić wywiad z wybranymi mieszkańcami ulicy i dowiedzieć się, jak się im 

tam żyło i żyje, co się zmieniło, a co nie, co chcieliby aby się zmieniło itp. W 

projekcie udział wzięło około 30 osób.

6. Islandia. Praca figurowa na lodzie.  To projekt Marzeny Michałek. Marzena jest 

animatorką kultury i fotografką zafascynowaną Islandią. Jest także opowiadaczką 

historii. W ramach Animatorni zorganizowała jeden wieczór opowieści islandzkich 

połączonych z prezentacją wykonanych przez siebie zdjęć.  Mały projekt  pomógł 

Marzenie sprawdzić się we wszystkich rolach. Ten projekt zorganizowaliśmy bez 

ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W spotkaniu udział wzięło ok. 25 osób. 



7.  Choinka dla sąsiadów: Zorganizowaniem Akcji Choinka! zajęła się Ewa Majdecka 

i Zuzanna Mockałło – dwie wolontariuszki Towarzystwa ę. W realizacji miniprojektu 

wspierała  je  doświadczona  podczas  organizacji  pierwszego  wydarzenia  przy 

Mokotowskiej  Anna  Jochym.  Dziewczyny  zainspirowane  zimową  atmosferą 

zaproponowały, żeby pierwszy rok działania Animatorni zakończył się  działaniami 

wokół ul. Mokotowskiej. Stworzyły więc skierowany do lokalnej społeczności projekt 

„Akcja Choinka”. Wydarzenie odbyło się 16 grudnia. Początkujące animatorki przed 

Akcją  odwiedziły  mieszkańców ulicy,  jak  również  właścicieli  sklepików,  kawiarni, 

pracowników firm i  osobiście  wręczyły  im specjalnie  przygotowane  zaproszenia. 

Podczas  Akcji  przygotowały  poczęstunek.  Zaprosiły   wszystkich  do  warsztatu 

tworzenia ozdób choinkowych i uruchomiły firmę portretową, w której każdy gość 

mógł zrobić sobie świąteczny znaczek i pocztówkę dzięki przygotowanemu przez 

Małgorzatę  Bajkę  (wolontariuszkę  stowarzyszenia)  świątecznemu  monidłu. 

Punktem  kulminacyjnym  Akcji  było  wspólne  ozdobienie  świątecznego  drzewka 

(które za zgodą administracji i wspólnoty mieszkaniowej postawiliśmy na podwórku) 

oraz  symboliczne  “odpalenie”  światełek.  Na  zakończenie  wydarzenia  uczestnicy 

zostali  zaproszeni  do  wspólnego  oglądania  musicalu  z  lat  50.  -  “Białe  Boże 

Narodzenie”  (White  Christmas) .  Wydarzenie  miało  charakter 

międzypokoleniowy i wzięło w nim udział około 45 osób (dzieci, młodzieży, 

dorosłych i seniorów).



Raz  w  miesiącu  w  niedzielne  przedpołudnie  zapraszaliśmy  na  pokaz  starych  bajek 

kliszowych.  Wyświetlane  w  dużym  formacie  na  ścianie  są  dla  najmłodszych  czymś 

wyjątkowym i odświętnym. Stare bajki przedstawialiśmy w nowej aranżacji dźwiękowej. Do 

współpracy  zaprosiliśmy  doświadczonego  w  pracy  z  dziećmi  Patryka  Zakrockiego  - 

kompozytora, animatora warszawskiej sceny improwizowanej, skrzypka, perkusistę i tatę.

Tradycyjne  historie  zestawiamy  ze  współczesnymi  opowieściami.  Zaletą  slajdów  jest 

sposób przekazywania historii.  Prowadzona powoli  narracja pozwala dzieciom stworzyć 

własną wersję opowieści.  Bajki wyjęte z pawlacza, ciemna sala i  brzęczenie projektora 

tworzą  niepowtarzalną  atmosferę.  Po projekcji  organizujemy warsztat  plastyczny,  który 

przygotowuje dla nas doświadczona w pracy z dziećmi animatorka kultury  –  Katarzyna 

Sawko. Łączymy różne techniki i wykorzystujemy najróżniejsze materiały (farby, sznurek, 

folię,  plastelinę,  filc).  Podczas zajęć dzieci  wspólnie  z  rodzicami  tworzą własne prace. 

Celem warsztatów nie jest pokazywanie konkretnych technik plastycznych. Dzieci same 

wymyślają, w jaki sposób opowieści można przełożyć na język sztuki.  Poczęstunek dla 

gości przygotowuje Kawiarnia Szczotki Pędzle.

W  okresie  od  września  do  grudnia  zrealizowaliśmy  4  pokazy  Bajkowania  oraz 

wyprodukowaliśmy  autorską  bajkę,  którą  można  pobrać  ze  strony  projektu 

bajkowanie.blogspot.com.  Do  współpracy przy tworzeniu bajki zaprosiliśmy malarza i 

grafika – Roberta Czajkę oraz pisarza Łukasza Kaniewskiego związanych z pismem dla 

dzieci  “Czarodziejska  Kura”.  Muzykę  do  bajki  przygotował  Patryk  Zakrocki.   Bajka 

dostępna jest w dwóch wersjach jako zestaw pdf i plik muzyczny oraz jak gotowy film do 



pobrania ze strony www.bajkowanie-animatornia.blogspot.com.

Podczas realizacji  projektu nawiązaliśmy współpracę min. ze Stowarzyszeniem Pisarzy 

Polskich (sekcją literatury dziecięcej),  serwisem dla dzieci i rodziców Bromba.pl oraz 

właścicielem portalu www.diafilm.pl – Jerzym Pniewskim, który wypożycza nam stare bajki 

kliszowe i udostępnia   wysokiej jakości projektor wykorzystywany podczas pokazów.

Zrealizowane pokazy Bajkowania:

20 września – Wędrowanie, warsztat plastyczny “Mapa mojego miasta”

11 października – Muzykowanie, warsztat plastyczny “Papierowe instrumenty”

22 listopada – Robaki, warsztat plastyczny “Magnesowe owady”

13 grudnia – Ale Kosmos!, warsztat plastyczny “Zbuduj własny kosmos”

W pokazach Bajkowania wzięła udział grupa ponad 140 dzieci i ich opiekunów.

http://www.diafilm.pl/




W ramach działań Animatorni uruchomiliśmy Pracownię Design. Prowadzenie cyklu 6 sesji 

warsztatowych dla grupy 15 gimnazjalistów powierzyliśmy duetowi designerek „lapolka” 

(Marcie  Białeckiej  i  Annie  Piwowar).  Na  warsztat  wzięliśmy  przestrzeń  bibliotek. 

Nawiązaliśmy partnerską współpracę z Biblioteką Publiczną przy ul.  Koszykowej.  Przez 

kilka  tygodni  uczestnicy  warsztatów  pracowali  nad  swoimi  autorskimi  projektami  dla 

bibliotek.  Odwiedzili  różne  miejsca  min.:  księgarnio-kawiarnie,  pracownie  designerów, 

dokonali  analizy  (przygotowali  ankietę,  przeprowadzili  rozmowy  z  pracownikami  i 

użytkownikami bibliotek), znaleźli problemy i zastanawiali się jak je rozwiązać.

W efekcie powstały zarówno obiekty gotowe do masowej  produkcji  jak i  pomysły akcji 

społecznych  usprawniających  funkcjonowanie  bibliotek  czy  futurystyczne  systemy 

przekazywania informacji.

Uczestnicy  warsztatów  przeszli  cały  proces  projektowania,  wzięli  udział  w  wykładzie 

poświęconym designowi i wzornictwu przemysłowemu, a w końcu wykonywali przy użyciu 

różnych  materiałów  symulacje  swoich  obiektów.  Jak  również  wycieczce  do  BUWu  i 

specjalnej wizycie z kuratorskim oprowadzaniem (Sebastiana Cichockiego) po wystawie 

designu realizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach Festiwalu Warszawa 

w Budowie. 

W  wyniku  projektu  powstało  kilka  ciekawych  propozycji.  Pracownia  Design  dzięki 

nawiązanej  z  Muzeum  Sztuki  Nowoczesnej  współpracy  mogła  zaprezentować  tam 

wszystkie  projekty  oraz  zrealizowane  prototypy  obiektów.  Wystawa  potrwała  (od  21 

grudnia do 07 stycznia 2010 r.) 

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem.  Pracownia Design została zaproszona 

przez  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  do  zaprezentowania 

swoich  dokonań  oraz  poprowadzenia  warsztatu  w  ramach  organizowanego  w 

styczniu 2010 roku Festiwalu Bibliotecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej.  Również 

Biblioteka Publiczna przy ul. Koszykowej wyraziła chęć zaprezentowania wystawy u 



siebie  (nastąpi  to  w lutym 2010 roku).  Otrzymaliśmy również  list  od  pracownika 

biblioteki  w Katowicach,  który przyjedzie  do Animatorni  dowiedzieć się  więcej  o 

projekcie  i  zobaczyć  wystawę,  gdyż  planuje  podobne  działania  w  swojej 

miejscowości.





PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ FILMOWYCH

Zgodnie z założeniami projektu na przestrzeni kwiecień – grudzień 2009 zorganizowaliśmy 

7 pokazów Kina Filmów Dokumentalnych.  Pokazy były zaproszeniem do wspólnego 

oglądania szerokiego wyboru filmów dokumentalnych. Prezentowaliśmy i  zapraszaliśmy 

zarówno młodych twórców (Maciej Cuske, Grzegorz Brzozowski) i najnowsze osiągnięcia 

polskiej (“Chemia” reż. P. Łoziński) i  zagranicznej (“719 km” reż. Nicholaus Geyrhalter) 

kinematografii, jak i twórców dojrzałych- uznawanych za klasyków polskiego dokumentu 

(Paweł Kędzierski). Spotkania były  jednocześnie  zaproszeniem do wspólnego oglądania 

filmów i możliwością do dyskusji o nich (spotkania prowadził krytyk filmowy – min. Andrzej 

Kołodyński,  Mateusz Werner, a projekcji  towarzyszyło spotkanie z twórcą filmu).  Dzięki 

nieformalnej atmosferze oraz możliwości bezpośredniego kontaktu zarówno z reżyserem i 

krytykiem na nasze spotkania przychodzi coraz więcej młodych ludzi interesujących się 

filmem. Kuluarowe rozmowy podczas przerwy na poczęstunek między filmami stały się 

oczekiwanym przez widzów punktem programu.

Pierwsze cztery pokazy Kina Filmów Dokumentalnych odbyły się w siedzibie Animatorni 

przy ulicy Mokotowskiej 55 (kwiecień-czerwiec i wrzesień). Wrześniowy, plenerowy pokaz 

połączyliśmy z „Akcją Podwórkową” realizowaną w ramach Laboratorium Animatrni. Dzięki 

partnerskiej współpracy  z Agaist Gravity i Festiwalem Planete Doc Review udało nam się 

zorganizować  premierowy  pokaz  indyjskiego  dokumentu  “John  i  Jane  z  Kalkuty”. 

Ponieważ   projekcje  cieszyły  się  coraz  większym  zainteresowaniem  postanowiliśmy 

przenieść je do przestronniejszego pomieszczenia (do Animatorni mogliśmy zaprosić ok. 

60 osób). Skorzystaliśmy z zaproszenia Centrum Kultury “Nowy Wspaniały Świat” i kolejne 

trzy pokazy (od października do grudnia) organizowaliśmy właśnie tam. Zaowocowało to 



podwojeniem liczby widzów, która w chwili obecnej waha się od 100 – 120 osób podczas 

pokazu. Łącznie w 7 pokazach Kina Filmów Dokumentalnych udział wzięło około 600 

widzów.

Zorganizowane pokazy Kina Filmów Dokumentalnych:

1. 21 kwietnia – pokaz filmów Macieja Cuske “Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” 

oraz “Na niebie i na ziemi”. Spotkanie z reżyserem poprowadził Piotr Stasik. 

2. 04 maja – pokaz 3 filmów zrealizowanych w ramach projektu “Polska-Izrael” 

organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza, spotkanie z autorami 

dokumentu “Rodzina Wypędzonych” - Grzegorzem Brzozowskim i Magdaleną 

Kowalczyk poprowadziła Paulina Capała.

3. 08 czerwca – pokaz filmów Pawła Kędzierskiego “Dzień dziecka” oraz “Dzień 

dziecka na wsi”. Spotkanie z reżyserem poprowadził Andrzej Kołodyński.

4. 12 września – premierowy pokaz filmu “John i Jane z Kalkuty” poprowadziła Anna 

Despondes.

5. 05 października – pokaz filmów “Angielski lekarz” (reż. Geoffrey Smith) oraz 

“Chemia” (reż. Paweł Łoziński).  Spotkanie z P. Łozińskim poprowadził Andrzej 

Kołodyński.

6. 16 listopada – pokaz filmów “W czterech ścianach” (reż. Aleksandra Westmeier) 

oraz “Matka” (reż. Jakub Piątek). Spotkanie poprowadziła Irena Gruca-Rozbicka.

7. 07 grudnia – pokaz filmów “719 km” (reż. Nicholaus Geyrhalter) oraz “7xMoskwa” 

(reż. Piotr Stasik). Spotkanie z P. Stasikiem poprowadził Mateusz Werner.





W ramach projektu stworzyliśmy prężnie działającą redakcję  videobloga poświęconego 

szeroko rozumianej, niezależnej kulturze warszawskiej. Animatornia stała się miejscem 

spotkań zespołu oraz dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

(z którego środków realizujemy Przedszkole Filmowe) ministudiem filmowym (zakup 

kamery Sony Z1 oraz stanowiska do montażu cyfrowego – komputer iMac). 

Opiekunem i redaktorem prowadzącym Videonotacje jest Jakub Piątek – młody filmowiec, 

dokumentalista  oraz  animator  kultury  od  lat  współpracujący  z  Towarzystwem Inicjatyw 

Twórczych  “ę”.  W pracę  zespołu  redakcyjnego  zaangażowało  się  20  młodych  ludzi  w 

wieku od  15-25 lat. Niektórzy z uczestników projektu są stale obecni podczas realizacji 

miniatur  dokumentalnych,  inni  współpracują  przy  konkretnych  wydaniach  lub  pełnią 

funkcję dziennikarzy szukających tematów.  Już podczas Akcji Podwórkowej (12 września) 

przed  pokazem  z  cyklu  Kino  Filmów  Dokumentalnych  zaprezentowaliśmy  pierwszą 

odsłonę  videoreportażu  opowiadającego  o  Instytucie  Weterynarii  przekształcanym  w 

siedzibę Symfonii  Varsovii  i  centrum kultury niezależnej.  Od tej pory w nawiązaniu do 

tradycji  kronik  filmowych  przed  pokazem  Kina  Filmów  Dokumentalnych  prezentujemy 

kolejne odsłony Videonotacji. W ramach projektu powstało 10 reportaży dokumentalnych. 

Podsumowaniem  tegorocznej  edycji  Videonotacji  były  dwudniowe  warsztaty/wykłady 

zorganizowane  w dniach  19-20  grudnia  w  Klubokawiarni  Chłodna  25, w  których 

udział wzięło ponad 70 osób. Podczas warsztatów odbyła się ewaluacja pracy zespołu 

redakcyjnego.  Zaproszeni  do  prowadzenia  spotkań  goście  przybliżyli  uczestnikom 

zagadnienia  związane z poszczególnymi etapami  prac nad filmem dokumentalnym (od 



scenariusza do okresu postprodukcji). Pierwszego dnia Dorota Wardęszkiewicz wyłożyła 

teorię  montażu  w  filmie  dokumentalnym  ilustrując  ją  bogato  przykładami  filmowymi. 

Dokonała również analizy krytycznej jednej z videonotatek pt: „Biżuteria miejska”. Joanna 

Napieralska poprowadziła natomiast wykład dotyczący teorii  dźwięku i  udźwiękawiania 

filmów.  Drugiego dnia warsztatów  Jacek Petrycki opowiedział  o sztuce operatorskiej  i 

przeprowadził krótki warsztat praktyczny, a Paweł Łoziński opowiedział o pracy reżysera 

dokumentalnego w okresie przygotowań do zdjęć oraz pracy na planie. 

W  ramach  projektu  nawiązaliśmy  partnerską  współpracę  z  Narodowym  Instytutem 

Audiowizualnym  i  z  wydawanym  przez  tę  instytucję  Dwutygodnikiem.com. 

Videnotacje  publikowane   na  specjalnie  stworzonym  videoblogu  (videonotacje-

animatornia.blogspot.com)  mają  jednocześnie  swoją  odsłonę  na  łamach 

Dwutygodnika.com.  Produkcja  videoreportaży  odbywa  się  na   wysokim  poziomie 

merytorycznym i  technicznym.   Jest  to  możliwe również  dzięki  wsparciu  finansowemu 

Narodowego  Instytutu  Audiowizualnego,  który  dofinansowuje  realizacje  miniatur 

dokumentalnych.  Dzięki  wysokiej  jakości  produkcji  (reportaże powstają w technice Full 

HD) i partnerskiej współpracy z Infoscreenem Videonotacje w specjalnie przygotowanej do 

tego celu wersji będą od stycznia 2010 roku prezentowane w Warszawskim Metrze.

Łącznie wszystkie videonotacje od września do grudnia 2009 zobaczyły 3 782 osoby  za 

pośrednictwem  platformy vimeo.com i kolejne 3 tys. osób za pośrednictwem videobloga 

oraz  strony  Dwutygodniaka.com.  Około  600  osób   zobaczyło  videonotacje  podczas 

pokazów Kina Filmów Dokumentalnych.

Łącznie videonotacje miały ok. 6 500 odsłon.



W ramach tegorocznej edycji Przedszkola Filmowego odbyło się 9 sesji warsztatowych (w 

tym dwie wyjazdowe), w których udział wzięło ponad 20 młodych ludzi w wieku od 15 – 

25 lat.

Warsztaty prowadzone pod okiem Zespołu Filmowego Paladino (P.Stasik, M. Cuske, M. 

Sauter, M. Marczak, T. Paladino) oraz mistrzów polskiej kinematografii (Marcel Łoziński, 

Paweł Łoziński, Andrzej Wajda, Krzysztof Wierzbicki) zaowocowały ciekawymi realizacjami 

etiud dokumentalnych. W ramach tegorocznej edycji powstało 6 krótkich filmów oraz 

spot promujący Warszawę. 

Wypracowany przez reżysera i opiekuna grupy Piotra Stasika wspólnie z uczestnikami 

scenariusz spotu dokumentalnego był realizowany przy wsparciu profesjonalnych 

operatorek (Magdalena Kowalczyk i Julia Pełka). Uczestnicy projektu mieli za zadanie 

znaleźć interesujących ludzi i miejsca, które kojarzą im się z Warszawą. Spośród ponad 30 

zrealizowanych portretów wybraliśmy kilkanaście i ułożyliśmy w półtora minutowy, 

dynamiczny spot promujący Warszawę. Na produkcję spotu pozyskaliśmy dodatkowe 

środki od Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt tworzymy wspólnie z 

Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.

Podczas kursu uczestnicy poznali zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę realizacji 

filmowej.  Uczestniczyli w warsztatach operatorskich oraz dźwiękowych, a na zakończenie 

warsztatów wzięli  udział  w sesji  montażowej  -  podczas której  nadali  ostateczny kształt 

swojej pracy.

W ostatnich dniach stycznia 2010 roku zaplanowaliśmy premierowy pokaz filmów 

Przedszkola Filmowego połączony ze spotkaniem z Andrzejem Wajdą i dyskusją na 

temat  wykorzystania  filmu,  jako  narzędzia  edukacji  artystycznej.  Zgodnie  z 

harmonogramem na początku 2010 roku powstanie DVD podsumowujące tą edycję.



PRZESTRZEŃ FOTOGRAFII

Migawki zostały pomyślane jako kompleksowe warsztaty i cykl spotkań na temat fotografii 

reportażowej i dokumentalnej.  Są zaproszeniem dla ludzi, którzy chcą zająć się fotografią 

i pragną rozwijać  swoją pasję pod okiem profesjonalistów, poznać największe nazwiska 

polskiej  fotografii  społecznej,  dowiedzieć  się  więcej  o  pracy  fotoedytorów  i  prawach 

rządzących fotografią prasową.

Pierwsza edycja projektu realizowana w ramach Animatorni rozpoczęła  się 15. listopada 

2009  r.  wspólnym  plenerem,  a  zakończy  zgodnie  z  harmonogramem  22.  maja  2010 

wystawą przygotowaną przez uczestników. 

Spotkania warsztatowe (zamknięte) projektu odbywają się w Animatorni (Mokotwska 55), 

natomiast  spotkania  z  mistrzami  fotografii  dostępne  dla  szerokiej  publiczności 

organizujemy w Klubokawiarni Chłodna 25.

W niedzielę 15 listopada odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Migawek. Grupa 20 

uczestników wyruszyła  w  plener   realizując  fotoreportaż  z  lotniska,  dworca  Warszawa 

Wschodnia oraz tramwajów, które następnie zostały umieszczone na podstronie projektu 

migawki-animatornia.blogspot.com.  

W środę 18. listopada uczestnicy spotkali się po raz drugi, żeby poznać się dokładniej. W 

ramach "targowiska próżności" zaprezentowali swoje fotograficzne dokonania (portfolia) 

oraz  zdjęcia,  które  udało  im  się  zrobić  na  plenerze  (dostępne  na  blogu).  Spotkanie 

zakończył pokaz fotografii m.in Eskildsena, Lehtinena, Sammallahtiego i Subotzkyego. 

      Kolejne, tym razem otwarte spotkanie zorganizowane 25. listopada  w Klubokawiarni 

Chłodna  25   poprowadził  Krzysztof  Miller,  fotoreporter  Gazety  Wyborczej.  Środa.  2. 



grudnia  natomiast  uczestnicy  projektu  spotkali  się  z  Maciejem  Stępińskim  w  galerii 

Kordegarda, gdzie  prezentowano jego wystawę "Warsaw City Tennis Clubs". 

     9. grudnia w Animatorni Tadeusz Rolke opowiedział o swoich doświadczeniach we 

współpracy  ze  słynną  Agencją  Magnum.  Warsztatowicze  oglądali  zdjęcia  z 

niepublikowanego  fotoreportażu  (1972  r.),  rozmawialiśmy  o  fotografii  dokumentnej  i 

reportażowej, podsumowaliśmy dwa poprzednie spotkania (z K. Millerem i M. Stępińskim).

     16  grudnia  w  ramach  spotkań  otwartych  swoją  pracę  prezentowała  artystka 

multimedialna  Mika  Grochowska.  Rozmawialiśmy o  roli  zdjęć  w projektach społeczno-

kulturalnych  (na  przykładzie  "Retransmisji"),  o  sile  ich  przekazu,  o  pomysłach  na 

prezentację wielkoformatowych zdjęć w przestrzeni publicznej.

     Do współpracy  przy  realizacji  Migawek  zaprosiliśmy  Jacka Nogala  –  fotoedytora 

Gazety Wyborczej, który od stycznia 2010 roku będzie na bieżąco oceniał i komentował 

wykonane  przez  uczestników  fotografię.  Przeprowadziliśmy  także  ewaluację  części 

projektu,  z której  wynika, że grupa “migawkowiczów” potrzebuje specjalnego warsztatu 

technicznego. Jego przeprowadzenie zaplanowaliśmy na rok 2010.

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań (w tym 3 otwarte i 7 warsztatowych). 

Listopad:

8 – niedziela – zakończenie rekrutacji

11 – środa – ogłoszenie wyników

15 – niedziela – plener inauguracyjny [zbiórka na Mokotowskiej 55] - godz. 12:00

18 – środa – spotkanie warsztatowe - przegląd zdjęć z pleneru, prezentacja własnego 

portfolio / ulubionego fotografa [Mokotowska 55] - godz. 17:00

25 – środa – spotkanie otwarte – Chłodna 25, godz. 16:00 - GOŚĆ: Krzysztof Miller

Grudzień:

2 – środa – spotkanie otwarte – Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 

godz. 17:00 - GOŚĆ: Maciej Stępiński

9 – środa – spotkanie warsztatowe – Mokotowska 55 - godz. 17:00 - temat: fenomen 

AGENCJI MAGNUM (prowadzenie Tomek Kaczor), gość specjalny: Tadeusz Rolke

16 – środa – spotkanie otwarte – Chłodna 25, godz. 17:00 - GOŚĆ: Mika Grochowska





Ideę  Fotoprezentacji  oparliśmy  na relacji  doświadczony  fotograf  początkujący  fotograf. 

Według nas to najlepszy sposób przekazywania wiedzy. Spotkania były zaproszeniem do 

partnerskiego dialogu, zadawania pytań, dzielenia się refleksjami i przemyśleniami. Nad 

realizacją całości czuwała doświadczona kuratorka i producentka Zuzanna Sikorska.

     Do realizacji pierwszej z dwóch zaplanowanych i zrealizowanych wystaw zaprosiliśmy 

Mikołaja Długosza. Poprosiliśmy go, żeby wybrał młodego fotografa, z którym wspólnie 

zrealizują autorski projekt.  W rezultacie powstała wystawa będąca efektem współpracy 

pomiędzy dojrzałym artystą i początkującym fotografem Tomaszem Dubielem.

    Artyści dostali wolność realizacyjną i jednocześnie trudne zadanie przygotowania 

wystawy zainspirowanej Warszawą, fotografią społecznie zaangażowaną, dokumentalną. 

Twórcy  zdecydowali, że zajmą się wydarzeniami towarzyszącymi wyprowadzeniu kupców 

z KDT. Po wielu godzinach rozmów postanowili zrobić jedno ujęcie. Ta decyzja z jednej 

strony wymogła zgodę na pewnego rodzaju kompromis, a z drugiej strony wygenerowała 

sytuację nieustającej dyskusji.  Fotografię wykonali w studio. Zbudowali scenografię. 

Odtworzyli charakterystyczny dla przedstawień funkcjonujących w prasie motyw barykady. 

Stworzyli postaci naśladujące bohaterów tamtych wydarzeń.

Realizację (wielkoformatową fotografię) duetu Długosz/Dubiel od 4 grudnia 2009 roku do 

28 lutego 2010 roku można oglądać w Centrum Kultury "Nowy Wspaniały Świat".  Liczymy, 

że do tej pory wystawę obejrzało min. 400 osób.

   Drugą  odsłonę  Fotoprezentacji  przygotowaliśmy  wspólnie  z  Adamem  Lachem, 

fotoreporterem, dokumentalistą, twórcą fotokastów. Ogłosiliśmy możliwość współpracy z 

artystą i zrealizowanie wspólnej wystawy. Otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń. Adam Lach 



zadecydował  na  podstawie  nadesłanych  portfoliów,  że  chce  współpracować  z  młodą 

fotografką Urszulą Klimek. 

Duet postanowił rozwinąć projekt młodej fotografki dokumentujący życie jej dziadków. 

Wystawa “Razem” to kilkanaście fotografii autorstwa Uli Klimek oraz wykonany przez 

Adama Lacha fotokast. Całość od 22. 12. 2009 do 10.01.2010 roku można było  oglądać w 

Klubokawiarni Chłodna 25.  Ula Klimek dostała propozycję zaprezentowania części 

wystawy podczas organizowanego w Krakowie Festiwalu „Death Room”.  W sumie 

wystawę obejrzało ponad 500 osób. 

Fotoprezentacje są unikalną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy artystami. 

Szansą na zaistnienie dla debiutujących fotografów.  





Animatornia to projekt dynamiczny - stale poszerzający liczbę uczestników  i partnerów. 
Dodatkowego  wsparcia  udzielali  konsultanci  -   współpracujący  ze  stowarzyszeniem 
artyści,  animatorzy kultury,  menedżerowie  (min.  Tadeusz Rolke,  Adam Mazur,  Barbara 
Hoff, Elżbieta Sekuła). 

Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom.

Organizator: 

SPONSOR:                                                 SĄ Z NAMIś:

Animatornia zbiera dobrą prasę. Zostaliśmy min. nominowani przez miesięcznik Aktyvist! 
do  nagrody Nocne Marki 2009 w kategorii Aktyvista Roku.



Media o Animatorni:

http://www.aktivist.pl/wydarzenie/eventId,504080,animatornia-przestrzen-dzialan-
spoleczno-artystycznych-wydarzenie.html
http://zrobtowwawie.blox.pl/2009/08/e-znaczy-Girl-Power.html
http://www.polskatimes.pl/warszawa/fakty24/157472,dom-kultury-z-milosci-do-filmu-zdjec-
i-miasta,id,t.html
http://www.krytykapolityczna.pl/Aktualnosci/Warszawa-Powstala-Animatornia/menu-id-
1.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/473645.html
http://independent.pl/animatornia
http://warszawskarecenzjada.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=87%3Aanimatornia&Itemid=308
http://warszawa.ngo.pl/x/478468
http://www.vimeo.com/tag:animatornia
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/479785.html
http://www.polskieradioeuro.pl/ZobaczCoSlychac.aspx
http://szorty.pl/news/?id=2326 
http://www.zarzadzaniekultura.pl/index.php/Aktualnosci/Informacje/Animatornia.html
 http://www.qlturka.pl/afisz,muzea,warszawa__bajkowanie__wedrowanie,2292.html
 http://www.qlturka.pl/patronaty,118.html
 http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/476185.html
http://www.pomagam.info/bajkowanie-w-warszawie/ 
http://www.krytykapolityczna.pl/Aktualnosci/Animatornia-Pracownia-Design/menu-id-
48.html http://www.fotopolis.pl/index.php?n=9840
http://www.fotopolis.pl/index.php?n=9812 
http://szczotkipedzle.blox.pl/2009/09/ANIMATORNIA-rusza-w-sobote.html> 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/
 http://www.tvnwarszawa.pl/-1,1631799,0,,znow_pobili_sie_o_kdt,wiadomosc.html
http://popkulturalny.blog.polityka.pl/?p=1014
http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/1,425728_W_ferworze_walki__Znow_.html
http://zrobtowwawie.blox.pl/2009/12/Kabaret-kupcow-z-KDT.html

kontakt:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Mokotowska 55 domofon 50
00-542 Warszawa 
e-mail:   animatornia@e.org.pl     
www.e.org.pl

Paulina Capała
e -mail: paulina.capala@e.org.pl
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