
„Słuchaj, sztuka to praca”. Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki   
branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej.  
Gościną podcastu „Słuchaj, sztuka to praca” jest Agata Siwiak. Cześć Agato. 
- Cześć. 
Kuratorka i producentka projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Bardzo miło Cię widzieć i 
słyszeć. I kiedy myślałam o naszym spotkaniu, wyklarowały mi się takie 3 tematy do naszej rozmowy. 
Jest to Twoje zawodowe doświadczenie kuratorskie, czyli z czym się w ogóle wiąże Twoja praca, jaką 
ścieżkę przeszłaś, by być w tym miejscu, w którym jesteś. Drugi temat to jest Twoje zaangażowane 
podejście do sztuki oraz praca na uczelni i praca ze studentami i studentkami. To też myślę, że może 
być bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Więc może zacznijmy od tego, od początku, 
od tego pierwszego wątku, więc zawód kurator. Kim jest kurator teatralny?  
- Kurator teatralny można powiedzieć, że to ktoś, kto spotyka różne wątki, różne konteksty wokół 

jakiegoś ważnego tematu. Dla mnie zawsze jest to temat istotny, kulturowy, społeczny, polityczny. 
A mówiąc prościej, to jest ktoś, kto organizuje wydarzenia artystyczne, w których ramach mieszczą 
się nie wiem, spektakle, wykłady, warsztaty, performance, debaty, dyskusje panelowe, czy jakby 
różne media. W moim przypadku są różne media, nie tylko performatywne, ale pracuje na przykład 
też z architektkami, z architektami, więc działam na przecięciu różnych mediów, praktyk 
społecznych. Oczywiście kluczowymi osobami w tej pracy są dla mnie osoby artystyczne, ale także 
osoby akademickie. Nie przez przypadek tu używam neutratywów, bo od jakiegoś czasu też 
współpracuję z osobami queerowymi, co jest dla mnie szalenie ważne i to też jest jakimś moim 
statementem pracy kuratorskiej, od nie wiem, od zeszłego roku w manifestach kuratorskich staram 
się jednak używać takiego w pełni demokratyzującego języka, czyli właśnie włączać neutratywy, 
więc to są, to jest jakby ta praktyka kuratorska jest praktyką merytoryczną, bardzo taką 
konceptualną, można powiedzieć, takie wrażenie jest, jakby to właśnie spełnia wszelkie kryteria 
projektu, konceptualnego. Jako kuratorka jestem z jednej strony taką osobą, która zaprasza osoby 
artystyczne do współpracy, z drugiej strony wspiera je merytorycznie, czasami też duchowo, bo 
ważną funkcją jest tutaj, są tutaj na przykład mediacje, kiedy ma miejsce konflikt. Czasami jest 
konflikt między artystami, artystkami, a czasami jest to konflikt, który dzieje się w tej przestrzeni 
społecznej, kiedy pracujemy z osobami eksperckimi, czyli z takimi, to się nazywa aktorzy 
codzienności, które reprezentują rozmaite grupy społeczne, którym jako kuratorka chcę dać 
przestrzeń symboliczną, w której mogą wyrazić siebie, swoją relację ze światem społecznym, 
politycznym. 

Czy dobrze rozumiem, jakby różnica między kuratorem, a powiedzmy dyrektorem programowym 
jakiegoś wydarzenia, festiwalu jest to, że bardziej pracujesz, jakoś bardziej się angażujesz w pracę z 
różnymi artystami? 
- To jest różnie, bo moim zdaniem dyrektor programowy może być też kuratorem, kuratorką. A 

widzisz mam problem z tymi neutratywami, nie zawsze udaje mi się włączać, ale cały czas się uczę. 
To jest jakaś taka decyzja podjęta rok temu, ale ja jestem, przez 6 ostatnich lat pracowałam, byłam 
dyrektorką artystyczną i jednocześnie kuratorką, a przez ostatnie dwa lata współkuratorką 
projektu bliscy nieznajomi w Teatrze Polskim w Poznaniu. Więc to są funkcje, które się nakładają, 
ale też wyobrażam sobie, że na przykład dyrektor artystyczny czy programowy może zaprosić do 
współpracy osoby kuratorskiej i to jest jego decyzja artystyczna, to już sobie mają jakąś wolność w 
obszarze swoich działań. Tak też czasami robiłam. Jakby, kiedy zarządzałam artystycznie, wspólnie 
z Grzegorzem Niziołkiem, takim ogromnym projektem, z hiper budżetem, już się na takich 
budżetach nie pracuje, absolutnie, ale to był taki Festiwal Dialogu 4 Kultur w Łodzi. No to 
kuratorowaliśmy przede wszystkim ten nurt teatralny, performatywny szerzej mówiąc, ale na 
przykład mamy, mieliśmy słabe kompetencje muzyczne i tu już zatrudnialiśmy kreatorów 
muzycznych, ale tak, to jest pewna odpowiedzialność za brak, ale na przykład dyrektor artystyczny 
instytucji, kultury, osoba dyrektorska no też kuratoruje te instytucje kultury. Buduje program, 
konteksty, włącza się, co jest konieczne społeczne, edukacyjne. To jest też rodzaj kuratorstwa. 

Nasuwa mi się, bo słucham Ciebie i nasuwa mi się kilka pytań. Mam nadzieję, że je zdążę wszystkie 
zadać. Jeśli chodzi o współpracę z innymi, szczególnie właśnie takie współkuratorowanie, to jakie 



jest Twoje doświadczenie? Bo widziałam, że współpracowałaś, współtworzyłaś różne projekty, no 
właśnie, z kimś. Na ile dajecie sobie wzajemnie przestrzeni? Czy jest ro praca, gdzie się ścierają Wasze 
poglądy, koncepcje i pomysły? Jak taka współpraca wygląda czy jest burzliwa, czy zazwyczaj sobie 
też tak dobierasz z kim byś chciała współpracować dobierając jakieś wizje świata? 
- Ja bardzo dużo projektów też realizowałam sama jako kurator, indywidualnie, a właściwie 

współkuratorowałam z dwiema osobami. Ze wspomnianym Grzegorzem Niziołkiem i przez dwa 
lata z Joanną Wichowską, która jest kuratorką, dramaturżką, skupioną przede wszystkim na 
teatrze, kulturze ukraińskiej. Grzegorz Niziołek jest teatrologiem, profesorem UJ, profesorem 
teatrologii. To akurat są takie osoby, do których jest mi niezwykle blisko, jeżeli chodzi o jakąś 
wizję świata i wizję sztuki. Co nie znaczy, że zawsze się zgadzamy. Ja chyba coraz bardziej myślę, że 
daję przestrzeń. To znaczy, jak zespół kuratoruje, to nie musi być. Tak, że zachwyca mnie wszystko, 
co proponuje osoba współkuratorująca. Kiedyś pewnie bardziej walczyłam, ścierałam się, 
skupiałam, a teraz wyobrażam sobie, że osoba współkuratorująca może zaprosić coś, co 
jakoś artystycznie nie do końca mi odpowiada. Natomiast ważne jest, żeby było w spektrum 
wartości, które są dla mnie ważne, czyli takich wartości demokratycznych, związanych też z 
niekrzywdzeniem innych osób, ale też innych istot nieludzkich. Więc jakby te wartości są podstawą. 
Natomiast formy artystycznej, jestem tutaj już gotowa mediować. 

Również wspomniałaś, że to jest przede wszystkim praca merytoryczna, ale też praca z konfliktami, 
czy. Z podejściem do jakiegoś tematu, który może powodować pewne emocje. Jak sobie pomagasz 
w tej pracy? Szczególnie w tej części, takiej angażującej emocjonalnie? Wyobrażam sobie, że to może 
być dosyć trudne czasami.  
- To jest czasami bardzo trudne. Ja pracowałam na przykład w domu dziecka i w takim małym 

miasteczku wielkopolskim Szamocin. I też tam z Michałem Borczuchem, z Krzysztofem Zarzeckim, 
w Warszawie z Anną Smolar, Michałem Muszewiczem. Pracowałam też z ofiarą przemocy 
domowej, pracowałam w areszcie śledczym. Pracowałam w ośrodku uchodźczyń i ich dzieci. 
Pracowałyśmy z Kają Kołodziejczyk, z Martą Michalak. I to były takie miejsca, które mnie bardzo 
dużo kosztowały. Natomiast, ja byłam bardzo długo w terapii. Miałam poczucie, jakby w terapii też 
dostawałam dużo wsparcia. Chociaż dzisiaj, właśnie pracuję nad tekstem, który dotyczy praktyki 
supervising. To znaczy myślę, że to nie powinno być w ten sposób tworzone, że ktoś ma tam swoją 
indywidualną terapię i może zawsze, jakby te dramaty, te bardzo trudne momenty, które się po 
prostu zdarzają, bo bierzemy na siebie też jakiś cały ogrom ludzkiego nieszczęścia. Dzisiaj jestem 
pewna, że osoby, które tworzą takie projekty zyskują, które tworzą takie projekty powinny mieć 
supervising, na przykład psychologiczny, także dla bezpieczeństwa osób, z którymi pracują, bo 
przecież kuratorzy, jako osoby kuratorskie, ale też artystyczne wchodząc w to pole, ale też osoby 
producenckie, nie wiem, nie kończyliśmy pedagogiki pracując z młodymi ludźmi, nie kończyliśmy 
psychologii. Nie mamy tych narzędzi, żeby się chronić. Ja sobie gdzieś je wypracowałam w trybie, 
tak jak mówię, indywidualnej terapii, ale czuję, że to powinien być jednak taki system supervisingu. 
Rozmawiam o tym z artystami, artystkami i większość pracujących w polu społecznym właściwie 
się z tym zgadza. Co więcej, powiem tylko, że takie narzędzie zostało już wypracowane w 
przestrzeni pedagogiki teatru i wydaje mi się, że po prostu z tego trzeba czerpać. Ale to jest coś, co 
mnie angażuje emocjonalnie. Kiedyś było tak, że potrafiłam zrobić 5 projektów społecznych, z 5 
grupami. Pamiętam taki moment był, że z Jolą Janiczak, Wiktorem Rubinem, Cezarym 
Tomaszewskim robiliśmy projekt Domu Pomocy Społecznej w miejscu, gdzie ci ludzie właściwie 
umierają, a jednocześnie ze wspomnianym Borczuchem i całym zespołem robiliśmy projekt w 
domu dziecka. Ja jeździłam między tym miejscem, gdzie się umiera, a między miejscem, gdzie dzieci 
znalazły się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji i pamiętam poważny kryzys psychiczny, kiedy no 
trudno było unieść to cierpienie. I tak, jak mówię, myślę, że ten supervising jest po prostu 
konieczny. I taką artystką, z którą pracowałam właśnie w supervisingu była Anna Smolar, w tym 
projekcie, który robiliśmy w Warszawie. Tam był jeszcze Michał Buszewicz, też dramaturg, Anna 
Smolar jest reżyserką, Hanna Maciąg kostiumografka, reżyserka filmowa i tam pamiętam z Anną 
ustaliłyśmy, że musimy mieć supervising. To już był ten etap, do którego ja po prostu dojrzałam, że 
to się nie załatwia jakoś, nie wiem, własną terapią, tylko zatrudniamy profesjonalistkę. To była, 



dzisiaj to już chyba profesor, Iwona Chmura- Rutkowska, która zajmuje się między innymi 
kwestiami przemocy pośród młodych ludzi, ale też przemocy, która tyka młodych ludzi i dzieci. I 
właśnie ona dyskutowała, od samego początku, z nami cały proces tej pracy, to znaczy, co trzeba 
zrobić, żeby dzieci były bezpieczne, żebyśmy my miały poczucie bezpieczeństwa. Oprócz tego, w 
tym procesie, była psycholożka, psychoterapeutka pracująca w domu dziecka i pedagożka, 
dyrektorka domu dziecka. To było bardzo ważne. Ja w ośrodku uchodźczyń pracowałam z Kają 
Kołodziejczyk, która też jest jednocześnie pedagożką, bo skończyła pedagogikę w Niemczech, 
pedagogikę tańca. Między innymi pracowała też, miała też przedmioty, które dotyczyły pracy z 
dramą, właśnie przez ruch, przez choreografię, przez taniec, więc teraz już zwracam na to taką 
mocną uwagę. 

Ale rozumiem, że to nie jest jeszcze standard? To raczej Wasze podejście innowacyjne, w pewien 
sposób innowacyjne.  
- To nie jest standard. Natomiast też, badając pracę innych ludzi, rozmawiając z innymi osobami, 

które tworzą projekty, coraz częściej słyszę o takich kryzysach. To znaczy, tu niczego akurat nie 
ujawniam, bo pisałam o tym, to jest w didaskalia, jak Kuba Skrzywanek pracował z młodzieżą nad 
spektaklem „To my jesteśmy przyszłością” i chciał zrobić taki spektakl o tym, jak wyobrażają sobie 
młodzi ludzie przyszłość, a wysłuchał jakiś dramatycznych historii, o okaleczaniu się, o depresji, i 
tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, o szpitalu psychiatrycznym, w którym znalazła się jedna z 
dziewczyn i tak, jak mi mówił. Poszedł, robił te prace w Krakowie, poszedł na plant i po prostu 
płakał i zadzwonił do kuratora, który przyszedł go wesprzeć, ale też jego tutorką przy tym projekcie, 
bo to był taki młody projekt, zresztą młody artysta, artystka, osoba artystyczna, tutor, była 
Katarzyna Kozyra i właściwie pierwsze pytanie, jakie mu zadała, czy ty masz supervising Kuba. I 
wydaje mi się, że to jest po prostu szalenie ważne, bo też, przecież my bierzemy odpowiedzialność 
i nie wyobrażam sobie rozpaść się na takiej próbie, na przykład, kiedy dziecko opowiada 
dramatyczną historię. Znaczy my też musimy być do tego przygotowani. Ja do tego dojrzewałam, 
dużo rzeczy robiłam intuicyjnie. Teraz wiem, że procesy z grupami, które gdzieś dotykają dramy, ja 
po prostu nie wejdę już bez supervisingu.   

A ile masz przestrzeni jako kuratorka we współpracy z instytucjami, jeżeli realizujesz projekt, bez 
pracy z jakąś większą instytucją albo z miastem, żeby właśnie poprosić albo zażądać pewnego 
budżetu, właśnie no takie wsparcie, jeżeli to jest rzeczywiście tak mocno angażujący społecznie, 
emocjonalnie projekt?  
- Kurczę, ja jestem dosyć uprzywilejowana i na dosyć uprzywilejowanej pozycji, ponieważ pracuję w 

ten sposób, że ja dostaję po prostu ramy budżetowe, rozdysponowuję ten budżet, jak uważam to 
za słuszne. Moja sytuacja jest naprawdę luksusowa, ale też wiem, że przez wiele lat, bo zawsze, bo 
oczywiście zawsze jest tych pieniędzy za mało. To znaczy, często, żeby było jasne, czyli mam to pole 
decyzyjne, a z drugiej strony nie mam co ukrywać. Na projekty społeczne jest przekazywane 
znacznie mniej środków finansowych, zarówno przez instytucje, jak i przez samorządy niż na 
projekty takie czysto artystyczne. To jest traktowane w jakiś taki bardzo dziwny sposób. Ja kiedyś 
zadałam takie pytanie. Jak wspomniałam, ja pracowałam przez wiele lat z Borczuchem, dom 
dziecka i z całym zespołem naszym i pracowaliśmy w takich warunkach mocno pekaryjnych. I 
dostawaliśmy bardzo niskie budżety, dofinansowania od samorządu i te budżety, Borczuch jest 
bardzo też takim myślę, z wysoką pozycją artystą w obiegu instytucjonalnym i sprawdzałam, że on 
średnio na premierę z artystami dostaje, nie wiem, 250 do trzystu paru dziesięciu tysięcy budżetu, 
to jeszcze było 3-4 lata temu, jak sprawdzałam, a kiedy robimy z tą samą ekipą, z tym samym 
zespołem też artystycznym, z którymi on pracuje w instytucjach, projekt, dostawaliśmy od około, 
od samorządów, jak nie 15 tysięcy złotych. Było w to zaangażowanych zawodowo, nie wiem, 5 
osób, trzeba było wynająć noclegi. Trzeba było mieć na jedzenie dla dzieci i w czasie prób, to były 
na wożenie dzieci z przestrzeni, bo próbowaliśmy w różnych miejscach, do ich domu. I wtedy, to 
znaczy, to było bardzo hobbistyczne. To była hobbistyczna praca, zarabiamy gdzieś indziej. I teraz, 
oczywiście my zarabiamy gdzieś indziej, tylko pytanie, czy takie, możemy na tą pracę sobie 
pozwolić, możemy sobie na nią pozwolić, ale pytanie też, czy jest, no właśnie, czy to jest fair 
sytuacja. To znaczy, że pozwalamy też na taki pekariat w sztukach społecznych, bo to się i tak dzieje, 



ale to jest w Polsce, mam poczucie, traktowanie cały czas jako sztuka „be”. Jeżeli chodzi o te 
projekty społeczne, no to mogę powiedzieć, że nie, ale Warszawa to była taka instytucja, która 
traktuje projekty społeczne, jakby tak w pełni dowartościowuje, to znaczy nie jest tak, jak w 
teatrach bywa, że jest premiera teatralna i to jest otoczone absolutnie opieką, budżet, ma świetny 
budżet. A te projekty społeczne, które są, są traktowane po prostu troszkę, nie troszkę, są 
traktowane gorzej. Jest mniejsze zainteresowanie zespołu i dyrekcji, jeżeli chodzi o stworzenie 
warunków do dobrej takiej produkcji.  

Właściwie chciałam spytać o to później, ale teraz tak sobie myślę, czy to się, jak to postrzegasz, czy 
sztuka zaangażowana społecznie ma potencjał komercyjny? Bo może właśnie to jest 
odzwierciedlenie postrzegania innych, że może nie ma tego potencjału komercyjnego, więc nie 
inwestujemy w to?  
- Nie, nie ma potencjału komercyjnego. Gdybyśmy tworzyli te projekty myśląc o potencjale 

komercyjnym, to negowalibyśmy samą ideę tych projektów, które są projektami. To znaczy, 
operujemy przede wszystkim na wartościach demokratycznych. Nie możemy myśleć jednocześnie 
o jakieś hiper atrakcyjności komercyjnej. Też mamy w Polsce taki, cały czas jeszcze, bardzo 
oświeceniowy model sztuki. To znaczy, że są ci artyści, którzy ze sceny jakoś oświecają, są. Ja mam 
w ogóle też wrażenie, że to jest jeszcze na dodatek zakorzenione w romantyzmie, że jest ten 
artysta, twórca, wiesz, który proponuje, i który jest trochę nad ludźmi, nadludzki wręcz. Natomiast, 
jak tworzysz projekt ze społecznością, to w Polsce jest traktowany jak projekt amatorski. 
Niepełnowartościowy, bardzo często. Nie do końca jest to ciągle rozumiane przez instytucje albo 
jest bardzo niewiele tych instytucji. Tymczasem, no to jest pewien konkretny, no też gatunek 
artystyczny, nie wiem, można nazwać sztuką partycypacyjną, można to nazywać sztukami 
społecznymi. Natomiast tak jest to traktowane jako coś, co jest amatorskie, kiedy jest to tworzone 
przez zespoły eksperckie, artystyczne, które dzielą się tymi narzędziami eksperckimi, artystycznymi 
i przez wspólnotę, która też dzieli się jakimś doświadczeniem, które też jest eksperckie, bo kto ma 
mówić w imieniu, nie wiem, załóżmy osób w kryzysie bezdomności, jak nie osoby w kryzysie 
bezdomności na przykład, jeżeli myślimy o takim projekcie artystycznym. Kto ma mówić o 
queerowości, jak nie osoby queerowe.  

A czy środowisko artystyczne jest zainteresowane współpracą w ramach sztuki zaangażowanej czy 
właśnie sztuki partycypacyjnej? 
- Bardzo. I to jest właśnie zaskakujące, że środowisko artystyczne absolutnie tak, ponieważ ja, tak 

jak mówiłam, moje budżety, którymi dysponuję. Mam ten luksus, że dysponuję takimi dzięki 
instytucji, mogłam dysponować dzięki Teatrowi Polskiemu czy nawet Warszawa, czy wielu innym 
instytucjom, Urzędowi Marszałkowskiemu województwa wielkopolskiego, że mam te budżety, a z 
drugiej strony te budżety nie są porównywalne do tych instytucjonalnych i artyści, mimo to, że 
mogę im zaproponować stawki wielokrotnie niższe, podchodzą do tego właśnie z jakimś 
niesamowitym entuzjazmem. To znaczy, właśnie spotkałam się przez te wszystkie lata, pracując 
już chyba z ponad 100 artystów, osób artystycznych, spotkałam się z jedną odmową. Natomiast 
myślę, że dyrekcje teatrów jednak, czy instytucji kultury, jednak nie traktują tego jako coś, co może 
być bardzo istotną, ważną częścią programu. Nie na tyle, na ile, moim zdaniem, mogłoby być.  

Wątek finansowania budżetów ciągle nam się tu przewija. Jakie są możliwości, źródła finansowania 
Twoich projektów? Z czego czerpiesz, żeby zapłacić artystom?  
- Tak, jak mówiłam, ja mam ten przywilej jakiś, że po prostu instytucje kultury zapraszają mnie do 

współpracy, a ja tworzę takie projekty, więc dysponuję budżetem. Raz to zrobiłam przez swoją 
fundację, byłam wspierana przez samorząd, ale NGO-sy oczywiście mogły liczyć na wsparcie 
samorządów. Musimy jednak pamiętać, że samorządy, między tak 90 a 90 parę procent swojego 
budżetu, to na kulturę, transferują do instytucji publicznych, nie do NGO-sów. Więc środki, które 
są przekazywane NGO-som [śmiech] mają takie działania, są środkami, które rzeczywiście 
pozostawiają tego typu praktykę przestrzeni prekarności. W przestrzeni takiego trochę 
luksusowego hobby, rzadko to się staje, rzadko to się staje możliwością, rzadko to daje możliwości 
utrzymania się z tego, ale nawet, muszę powiedzieć, że robiąc sztukę społeczną w instytucjach, też 
nie mogłabym się z tego utrzymać, bo ja mam też i to jest też bardzo ważne i tu bym się chciała 



doprzedstawić. Mam przecież też etat na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza, jestem wykładowczynią Wiedzy o teatrze, gdzie zresztą 
prowadzę specjalizację, w tej chwili, która jest specjalizacją kuratorską i producencką, bo z powodu 
też braków etatowych ja bardzo często łączę funkcję kuratorki i producentki projektów. To znaczy 
właściwie mogę policzyć na palcach jednej ręki, kiedy tę funkcję producencką mogłam odpuścić. 
Czasami tak, mam ten luksus, że ktoś, są środki, żeby zatrudnić producenta. Ale nawet, ja zawsze 
do końca pracuję na budżecie, to znaczy nie wyobrażam sobie nie kontrolować budżetu, bo to jest 
dla mnie kwestia kuratorska, związana z taką sprawiedliwą dystrybucją środków, pełną 
sprawiedliwością społeczną i to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego chcę mieć wpływ na to, kto 
jakie dostaje wynagrodzenie.   

A powiedz proszę, kim są Twoi studenci, jacy są, czego szukają?  
- To jest w ogóle dosyć niezwykłe, bo mam poczucie, że te osoby, które są na Wiedzy o teatrze mają, 

jakby jest wyraźny zwrot społeczny w nich. To znaczy sztuka, która jest związana właśnie z 
jakimś wpływem społecznym, myślę, że też bardzo mocno definiują swoją pozycję w świecie, który, 
no Polska nie, Polska ma poważny problem z demokracją. Myślę, że jakby ta struktura władz jest 
nieprawdopodobnie przemocowa i oczywiście osoby studiujące też to odczuwają, więc dotykają 
jakiś takich tematów, które są właśnie związane z wykluczeniami. Nie wiem, pracują, między 
innymi nad projektami, które dotyczą tematyki queer, ale też tematyki wykluczania osób z 
niepełnosprawnościami do przestrzeni społecznej i kulturowej, ale też robią projekty związane, nie 
wiem, feministyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc widzę teraz w nich taki wyraźny zwrot, zwrot 
społeczny, co też wpłynęło na pewną decyzję, którą podjęliśmy w naszym zespole, a pracuję 
naprawdę fantastycznej grupie na uniwersytecie. Naszym szefem jest profesor Krzysztof Kurek, 
jest to osoba, która niesamowicie też upodmiatawia osoby pracujące w tym zespole. Wcześniej to 
była profesor Ewa Guder-Jan-Czaplińska, która też była taką osobą, więc jestem absolutną 
szczęściarą, że mamy wykładowców, naprawdę wielki wpływ, jak budujemy te swoje nurty 
programowe. Ja na przykład zdecydowałam, za aprobatą mojego całego zespołu, że już nie będzie 
specjalizacji kuratorskiej, tylko będą to zajęcia, jakby obowiązkowe dla wszystkich. Natomiast 
potraktowałam, jakby zmniejszyłam liczbę godzin kuratorskich po to, by dowartościować 
przedmiot, który był związany z praktykami społecznymi. Czyli kuratorstwo nie już celem samym 
w sobie, jest po prostu narzędziem, które bardzo poważnie traktujemy. Kuratorstwo, produkcja, 
zarządzanie instytucjami kultury, badanie też tego, jak te instytucje, te organizacje kultury 
funkcjonują i cała polityka kulturalna, czy polityki kulturalne, ale będzie większy teraz, będzie 
większa koncentracja teraz na tym społecznym wpływie sztuki i kropka. 

Tak sobie wyobrażam to środowisko, w jakim przychodzi pracować Tobie, czy też w przyszłości 
Twoim studentom, to są to instytucje publiczne, samorządy, NGO-sy, ktoś jeszcze? Jakie to jest 
środowisko? Kto jest Twoim partnerem w pracy? 
- Znaczy ja pracuję w takim bardzo szerokim. Może powiem najpierw, jak ja pracuję, w bardzo 

szerokim środowisku. To znaczy, są to z jednej strony instytucje publiczne, z drugiej strony 
absolutnie zawsze współpracuję z NGO-sami i ze środowiskami po prostu, jakoś 
niezorganizowanymi, czyli ze wspólnotami. Pracowałam w różnych miejscach, nie wiem, 
pracowałam dwukrotnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, tworząc projekt społeczno- artystyczny, ale 
zawsze jest to taka bardzo duża sieć. No mogę powiedzieć, że te wszystkie osoby, które tak 
naprawdę chciały pracować i pracowały, znajdują się w tej branży artystycznej w bardzo dużych 
przestrzeniach, od właśnie takiego działania, nie wiem, w NGO-sach przez instytucje publiczne. To 
są gdzieś takie miejsca. Część osób też wchodzi w praktyki artystyczne, często kończąc jeszcze 
jakieś studia. No nie wiem, Magda Pałka pracuje teraz w instytucji badawczej, czyli bada kulturę. 
To są bardzo różne miejsca. Wiem, że te wszystkie bardzo zdeterminowane osoby, które robiły to 
z pasją, znajdują pracę, więc to nie jest tak, że po tych studiach, to nic nie znajdziesz. My też, taki 
dyplom, zwieńczenie tego nurtu, który jest taki jakby artystyczno- badawczym nurtem, za który 
odpowiadam, jest Festiwal Nowa Siła Kuratorska, który robimy z osobami studiującymi na naszym 
ostatnim, 3 roku licencjatu. No i cały ten festiwal to jest jakaś taka sieć, jest rozbudowany w takiej 



sieci też różnych organizacji i instytucji, więc sieciowanie jest szalenie ważne i trudno sobie 
wyobrazić dzisiaj pracę bez tego.  

Tak. Wspomniałaś, że jesteś już na takim etapie swojej ścieżki zawodowej, że to Ciebie zapraszają 
do poprowadzenia projektów. Zastanawiam się, jak w przypadku młodych, początkujących, na 
początku swojej drogi zawodowej. Jak oni mogą docierać ze swoimi pomysłami i propozycjami, żeby 
je zrealizować, ale też powiedzmy, żeby nie za darmo to zrobić, bo powiedzmy, że to jednak jest też 
istotne?  
- Tak, sztuka to jest praca [śmiech]. Bezwzględnie. To jest też tak, jak my robimy ten festiwal, robimy 

go czasami z 15-20 instytucjami, gdzie młody człowiek, który ma, jeżeli ktoś rozpoczął studia od 
razu po maturze, to ma 22-23 lata, część osób ma 2-3 lata więcej, zaczyna, nie wiem, swój pierwszy 
projekt kuratorsko- artystyczny, robi nie wiem, na przykład w Teatrze Polskim w Poznaniu albo nie 
wiem, jakiejś innej niezależnej galerii, to znaczy oni już wypracowują sobie też jakieś relacje 
zawodowe z tym środowiskiem, więc część z tych osób korzysta później z tych relacji i współpracuje 
w tych instytucjach. Ja też, ponieważ no jestem w środowisku artystycznym, też polecam sporo 
osób do współpracy. Jeżeli widzę, że ktoś rzeczywiście wiedział, jakby wykazał się jakąś 
determinacją, pasją no to staram się zadbać o to, żeby polecić. Nie zawsze jest to możliwy etat, 
czasami to jest jakiś projekt, ale tak, ja mogę powiedzieć jedno, jest dużo osób, sporo osób 
inteligentnych i utalentowanych. Gorzej jest z rzetelnością. Nie ma tak wielu osób, na które można 
po prostu liczyć, których słowo, które daje, mają znaczenie. I znalezienie takiej osoby wcale nie jest 
takie łatwe i może, jak połączymy właśnie te determinacje z rzetelnością no i jednak z jakimś takim 
poglądem teoretyczno- artystycznym, to ja nie znam osoby, która to połączyła i nie 
funkcjonowałaby na rynku pracy w szeroko rozumianej kulturze. Proste. Bardzo też namawiam 
osoby studiujące na staże, na praktyki. Sama mogę powiedzieć, ja przede wszystkim, jak 
zatrudniam do swoich projektów, to zatrudniam tylko osoby, prawie, tylko osoby, które po prostu 
studiowały [śmiech] na WOT-cie i które poznałam już w tej pracy, w tej relacji wykładowczyni-
dydaktyczka-osoba studiująca, więc no po prostu jakoś się toczy, to jest wejście w środowisko. Ja 
też dbam o to, żeby te osoby weszły w środowisko, właśnie przez znajomość kuratorską, ale też 
przez rozmaite polecenia. Do mnie też sporo osób dzwoni i pyta, słuchaj potrzebujemy kogoś tutaj 
na małą robotę, ale później z tej małej roboty robi się większa, bo zwalnia się jakiś etat. Ale jakbym 
miała dać radę, róbcie staże, róbcie praktyki, to jest podstawa. Nie wściekajcie się, że na samym 
początku wam nie płacą, bo jeżeli ktoś was nie zna, a chcecie wejść do branży, to konieczne jest na 
początku niestety ten wolontariat, bo te osoby nie wiedzą za co, czy macie tak naprawdę te 
kompetencje, nie znają was, jak kończycie studia, bo niewiele zrobiliście, ale jeżeli ktoś później ktoś 
szuka osób do pracy, to właśnie wśród tego wolontariatu, wśród tych osób, które były na stażu. 
Dajcie się tam poznać i pamiętajcie, że talent, wiedza, kompetencje to nie wszystko, rzetelność jest 
szalenie ważna.  

Właśnie wspomniałaś o rzetelności, a ja chciałam Cię dopytać, jakie jeszcze umiejętności się 
przydają w Twojej pracy?  
- Na pewno, poza tymi kompetencjami, takimi merytorycznymi, związanymi ze znawstwem sztuki. 

Takie kompetencje miękkie, to znaczy praca na relacjach. Ja jestem, bardzo doceniam jakby taką 
pracę bardzo opartą na trosce i empatii, która to praca jest postulowana przez badaczki 
feministyczne, między innymi moją ukochaną Carol Gilligan. To jest szalenie ważne, jak na przykład 
ostatnio pracowaliśmy, ponieważ ten festiwal, który ja robiłam w Poznaniu, Festiwal Bliscy 
Nieznajomi, był to taki festiwal, na który się zaprasza, nie wiem, superspektakle, było 5 rezydencji 
artystycznych dla osób artystycznych z Białorusi, Ukrainy i my sobie właściwie zrobiliśmy sobie taki 
wewnętrzny regulamin. To znaczy niech to będzie praca bezprzemocowa. Jeżeli widzimy, że ktoś 
daje z siebie wszystko, a nie może zrealizować zadania, nie może zrealizować tej naszej przestrzeni 
na projekt artystyczny, to nie ciśnijmy, naprawdę. To znaczy ważniejsze są tutaj relacje niż to, że 
spełniły tą swoją wizję artystyczną na 100%, nie wiem, dajemy z siebie wszystko, ale relacje, troska 
o inną osobę, że to nie są maszyny do pracy. Ktoś ma prawo mieć zły dzień, ktoś ma prawo mieć w 
pracy jakiś kryzys psychiczny i być może ta praca nie będzie na poziomie realizacji aż tak znakomita, 
bo kogoś przez 2 dni z nami nie ma, bo musi wypocząć, ale to jest ważniejsze. Później się okazuje, 



że te prace, które są realizowane w takim trybie są też ciekawsze na poziomie artystycznym. 
Czasami nie mają takiego rozmachu, ale troska, empatia, czuwanie nad tym, żeby relacje były 
dobre, żeby każda osoba czuła się bezpieczna to jest dla mnie coś, co jest szalenie ważnego.  

Agato, jeszcze chciałam Cię zapytać o Twoją zapowiedź zrobienia przerwy w pracy kuratorskiej. Z 
czym to się wiąże?  
- Tak. Ja te przerwę właściwie odkładałam już od kilku lat, ponieważ jestem, należę do tych osób, do 

tych kobiet, które biorą na siebie zawsze ogromną odpowiedzialność. To znaczy, mogę powiedzieć, 
że sama jako, nie wiem, kuratorka czy dyrektorka wielu projektów, dbam o to, żeby ludzie czuli 
się bezpiecznie i mieli komfort pracy, zawsze się oczywiście to udaje. Pewnie znajdą się osoby, 
które powiedzą, że im tego nie stworzyłam, ale staram się, daję z siebie wszystko, co mogę, ale 
czasami zapominam o takiej naczelnej zasadzie całej idei troski i empatii. To znaczy, pierwszą 
osobą, o którą musisz zadbać jesteś sama ty czy sam ty. I to jest taka zasada, atak samolotu. Zanim 
podasz maskę tlenową komuś, musisz sam założyć te maskę, więc ja mam wielką lekcję do 
odrobienia, żeby zawsze pamiętać, że muszę zadbać o siebie i uczę się tego. My też kobiety 
jesteśmy socjalizowane do odpowiedzialności za wszystko i wszystkich, do dawania, do otaczania 
tą troską i mnie to doprowadziło do jakiegoś takiego, no zdarzało mi się nie wiem, 
pracować tydzień od 8 do 2 w nocy, bez przerwy. To jest niedopuszczalne i ja muszę sobie teraz 
wypracować taki system pracy, muszę się tego nauczyć i muszę to zrobić w kontakcie ze samą sobą 
i mieć jakąś przestrzeń na to, żeby też nauczyć się tego, że nie można w ten sposób pracować, że 
to jest autoeksploatacja nadmierna, że to jest też przemoc wobec samej siebie po prostu i daję 
sobie ten czas i mam oczywiście wielki lęk, bo ja od początku miałam ten luksus, że ja zawsze byłam 
jakoś zapraszana do pracy, że właściwie wielokrotnie musiałam odmawiać tej współpracy i zawsze 
to były jednak dobre warunki, ale jest we mnie ten lęk, że teraz to już się nic nie pojawi, że nie 
dostanę dobrej propozycji, że wszyscy zapomną. Jest dużo wspaniałych osób też w tej przestrzeni 
artystycznej i boję się tego, ale wiem, że jakbym tego nie zrobiła, to chyba całe moje ciało i całe 
moje serce by krzyczało, żeby to zrobić. I jeszcze raz powiem, mam luksus tego, że mam etat na 
uczelni, że spełniam się też w tej pracy dydaktycznej, ale też badawczej i jestem za to, jakby 
niezwykle wdzięczna.  

Czy możemy to nazwać w zasadzie wypaleniem zawodowym? To o czym mówisz? 
- Myślę, że tak. 
No, bo o wypaleniu zawodowym coraz więcej się mówi, w bardzo różnym kontekście i środowiskach 
właśnie. Jeśli chodzi o środowisko artystyczne, teatralne, jak duży jest to problem? 
- Mam poczucie, że spory, bo też jak działasz w takiej przestrzeni, która jest właśnie sztuką, jednak 

mocno spoza mainstreamu, to nie jest taka wielka, klasyczna produkcja teatralna, to musisz w to 
wkładać więcej pracy, bo nikt Ci nie daje takiej opieki organizacyjno- produkcyjnej, nikt Ci nie daje 
takiego budżetu, który by pozwalał na luksus. Nie wiem, na przykład zatrudnienie, ja pracowałam 
ostatni rok z dobrą producentką Dominiką Modry, ze sceny roboczej w Poznaniu, ale Dominika 
miała przestrzeń na wyprodukowanie kopułowe projektów. Drugą połową musiałam ja się zająć, 
jednocześnie będąc dyrektorką artystyczną. Wysypała nam się też agencja, która miała zajmować 
się promocją. Ratował mnie zespół Teatru Polskiego, ale też te osoby miały inne rzeczy, więc ja po 
prostu robiłam to do rana, bo właśnie coś się wysypało, a nie byłam w stanie tego odpuścić, bo 
czułam wielką odpowiedzialność. Kuratoruję artystów, czuję odpowiedzialność. Pytasz o wypalenie 
zawodowe, mam poczucie, że to jest duży problem w środowisku. Szczególnie wśród tych osób, 
które działają poza mainstreamem. To wypalenie objawia się na różne sposoby, bo na przykład ja 
nie mam wypalenia twórczego. To znaczy, ja mam w tej chwili już 100 pomysłów i w wolnym czasie, 
jakby mam tych idei bardzo dużo, ale nie mam sił fizycznych po prostu. Z jednej strony tak buzuje 
we mnie, jakby taka potrzeba twórcza, żeby wejść, coś robić, ale ja wiem, i też moje ciało zaczęło 
krzyczeć. Ja zaczęłam somatyzować to, zaczęłam jakby czuć różne fizyczne dolegliwości. Ja po 
prostu czuję, że muszę już odpoczywać, że muszę spać teraz, no przynajmniej te 8 godzin dziennie. 
Też przeszłam dosyć mocny COVID i to też jest z tym związane. Czuję, że nie mam w sobie tyle siły, 
żeby łączyć ludzi, nie wiem, mediować relacje, żeby troszczyć się też o tyle osób w projekcie. Moje 
wypalenie polega na tym. Wiem, że jest ten jeszcze kolejny level, że czuje się taką jakby pustkę 



twórczą. Do tego nigdy nie doszłam, ale bardzo nie chcę do tego dochodzić i po prostu daję sobie 
tę przestrzeń chwilę wcześniej, bo wiem, że to jest kolejny etap.  

My tu rozmawiamy o wielu wyzwaniach Twojej pracy. Na koniec chciałam się zapytać, co takiego 
znalazłaś w pracy kuratorki, ale też pośrednio mówimy o tej pracy producenckiej gdzieś tam, więc 
co znalazłaś dla siebie takiego, że to się stało Twoją pracą?  
- Myślę, że ogromną przestrzeń twórczą. Oczywiście można zapytać, dlaczego nie zostałam artystką. 

Otóż ja byłam przez jakiś czas w szkole teatralnej we Wrocławiu, ale doświadczyłam tam przemocy 
związanej z fuksówką. To było dla mnie czymś tak upiornym, że absolutnie wiedziałam, że nie 
wyobrażam sobie jednak wejść w zawód aktorski. Nigdy tego niespełnienia we mnie nie było, jakby 
zawsze czułam też, że ta scena jest dla mnie jakoś opresyjna. Zrozumiałam, że szkoła teatralna była 
błędem, że nie jestem w stanie udźwignąć tej, tego przedmiotowego traktowania czasami osób 
aktorskich. Dzisiaj się o tym mówi, wtedy nie. I bardzo długo, ja zawsze coś organizowałam. Byłam 
też przewodniczącą klasy, szkoły, zawsze nakręcałam jakieś sytuacje, ale to zawsze byłam trochę 
anarchistką, byłam tak zwanym bardzo niegrzecznym dzieckiem. Myślę, że znalazłam, jakby tę 
przestrzeń anarchizmu w sztuce, takiego twórczego anarchizmu, ale też tę przestrzeń twórczą. I 
właściwie to, kiedy ja wchodziłam do branży, to po prostu nie było kogoś takiego jak kuratorka 
teatralna Polsce. Kasia Wielga, Katarzyna Wielga z Instytutu Teatralnego, tak się określała i później 
jako pierwsza, z Joanną Warszą, kiedy tworzyłyśmy pierwszy, współtworzyłyśmy razem z Pawłem 
Miśkiewiczem pierwszy Festiwal Bazart w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Więc byłyśmy 
po prostu pierwszymi osobami. I pamiętam, jak poszłam do dyrektora i mówiłam, że ja się chcę 
posługiwać tą nazwą, on powiedział, dyrektor Mikołaj Grabowski powiedział, że ty chyba oszalałaś, 
przecież nie ma takiego zawodu, on jest w sztukach wizualnych, ale nie w teatrze. I wiele osób tę 
moją walkę o to, żeby ten kurator w ogóle istniał, traktowało jak jakąś fanaberię. Później napisałam 
zresztą doktorat o kuratorze w sztukach performatywnych. Bardzo żałuję, że go nie wydałam.  
Napisałam, teraz już to było 10 lat temu, ale porwała mnie praca kuratorska, z taką wielką pasją, 
że tej książki nigdy nie wydałam.   

Ja właściwie bym powtórzyła jednak pytanie.  
- Słusznie, odbiegłam od tematu, skupiając się na kuratorstwie. Dla mnie to jest, w tej chwili, 

możliwość poznawania światów ludzkich i też, coraz częściej, jakby myślę o tych światach 
nieludzkich, chociaż w tę praktykę kuratorską nie weszłam, istotami nieludzkimi, ale chciałabym. 
Dla mnie to jest, jakby to bardzo ważna praca, związana z budowaniem. Czasami to jest budowanie 
wspólnoty, czasami poznawanie wspólnoty. Też nauka praktyk demokratycznych napisanych przez 
sztukę, ale to jest jakaś właśnie wolność tworzenia, myślenia o tej przestrzeni społecznej, w takich 
kategoriach utopijnych, bo możemy wytarzać cudowne światy. Na przykład stworzyliśmy przed 
Teatrem Polskim w Poznaniu, na którym jest hasło „Naród sobie”, stworzyliśmy taką przestrzeń 
queerową „Queer sobie”, tworzoną przez osoby queerowe, przez fantastyczne osoby queerowe i 
to jest jakby wytwarzanie tych wizji idealnych, że jest na przykład ta bezpieczna queerowa 
przestrzeń, na przykład w środku miasta, bez ochroniarzy, która jest przestrzenią twórczą, więc 
tak, to jest takie tworzenie lepszych, nowych światów, które mogą być inspirujące dla rożnych 
osób, które mogą być też projektami lepszej przyszłości. Ostatnie hasło festiwalowe to było „Kto 
ma zbudować, kto ma wymyśleć lepszą przyszłość, jak nie my”. To jest ta sprawczość, która 
zadziewa się w przestrzeni społecznej, artystycznej, ale też jednak społecznej. To mnie w tej chwili 
najbardziej pociąga w kuratorstwie.  

Agato, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Za podzielenie się przemyśleniami, które być może, 
wydaje mi się, że dla wielu osób mogą poszerzyć horyzont, że można działać, tak jak Ty działasz. 
Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę.  
- Ja Tobie bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkie słuchające osoby. Dzięki wielkie.  
Naszą gościną była kuratorka i producentka projektów teatralnych i interdyscyplinarnych i 
wykładowczyni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
Wszystkie odcinki podcastu „Słuchaj, sztuka to praca!” są dostępne na Youtubie i Spotify Instytutu  
Kultury Miejskiej. Dzisiejszym 9 odcinkiem kończymy ten rok, a naszymi gośćmi od marca byli kolejno: 
Sylwia Hutnik, [niezrozumiałe 00:45:44] i Piotr Buratyński, Paweł Sakowicz, [niezrozumiałe 00:45:50], 



czyli Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec, Hania Rani, Urszula Morga, Bartosz Mikołajczyk, Zuza Gadomska,  
Marek Rogala, Renata Dąbrowska oraz Agata Siwiak. Oprócz podcastów na YouTube IKM znajdziecie 
też webinaria poświęcone też różnym aspektom pracy twórczej. Pomysłodawczynią i  
koordynatorką programu „Sztuka, to praca!” jest Magdalena Pałka. Ja się nazywam Anna Matusewicz,  
dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w Nowym Roku.  
 
 


