
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI 

programu kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych  
(w szczególności teatru współczesnego i tańca) do realizacji w CK Zamek w 2013 roku.  

 
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu zaprasza do składania propozycji rocznego programu 
kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych, który byłby realizowany w 2013 roku w nowych, 
zmodernizowanych przestrzeniach „Zamku”. Czekamy na ciekawe projekty dotyczące tańca 

współczesnego i teatru. 
 
Miejsce realizacji programu kuratorskiego: 
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 
 
Czas realizacji programu kuratorskiego: 

styczeń–grudzień 2013 
 
Propozycja powinna zawierać: 

1. Koncepcję rocznego programu kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych:  
założenia programu, czytelną ideę wiodącą, a także hasło przewodnie/tytuł.  

2. Przykłady ilustrujące koncepcję (scenariusz i wstępny budżet) 4-8 wydarzeń z obszaru  
teatru współczesnego, tańca współczesnego lub obu tych dziedzin.  

 
Premiowane dodatkowo będą: 

1. Uwzględnienie obu obszarów: zarówno teatru współczesnego, jak i tańca współczesnego.  
2. Szczegółowe rozpisanie proponowanych sposobów finansowania projektu. 
3. Międzynarodowy charakter projektu. 
4. Dominacja repertuaru premierowego. 
5. Przedstawienie programu edukacyjnego. 

6. Udokumentowane doświadczenie w realizacji wydarzeń z zakresu sztuk performatywnych. 
 
Informacje dotyczące realizacji programu: 

1. Program realizowany będzie w nowych przestrzeniach CK „Zamek” – Sali Wielkiej i Scenie 
Nowej z możliwością ewentualnego rozszerzenia na tzw. Sale Cesarskie. 

2. Przewidywany maksymalny wkład finansowy CK Zamek wynosi 200 000 PLN. 

 
Informacje dotyczące współpracy z autorem programu kuratorskiego: 

1. Do zadań kuratora należeć będą: 
- stworzenie pełnego rocznego programu kuratorskiego złożonego z ustalonej wraz z CK 
„Zamek” ilości wydarzeń, 
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu, 
- kontakt z artystami, 

- współpraca organizacyjna przy realizacji programu, 
- opracowanie merytoryczne związanych z programem materiałów promocyjnych i 
wydawnictw,  
- nadzór nad techniczną realizacją projektów we współpracy z Działem Obsługi Technicznej 
CK „Zamek”, 
- propozycja programu edukacyjnego związanego z realizowanym programem oraz pomoc 
w realizacji ww. projektów edukacyjnych,  

- współpraca przy rozliczeniu wniosków. 
2. Na okres realizacji programu z kuratorem zawarta zostanie umowa o dzieło. 
3. W zakresie realizacji programu kurator podlega Dyrekcji CK „Zamek”, a następnie 

współpracującemu z nim producentowi programu performatywnego, w których gestii jest 
całościowa polityka administracyjno-finansowa. 

4. Z zakresu programu wyłączona jest Polska Platforma Tańca. 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- propozycja programu, 
- curriculum vitae, 
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie autora projektu w dziedzinie tworzenia 
programu lub/oraz w obszarze teatru i tańca współczesnego,  
- oświadczenie dotyczące praw autorskich do przedstawionego programu, 

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 



Termin i forma składania propozycji: 

Propozycje w formie wydruku oraz wersji cyfrowej na nośniku należy składać w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem „Propozycja programu kuratorskiego sztuk performatywnych w Centrum 
Kultury „Zamek” w sekretariacie w CK Zamek  (pokój 134) w Poznaniu w terminie do 14 sierpnia 
2012 roku.  

 
Dla propozycji przysłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do CK „Zamek”.  

Projekty przysłane po terminie lub nie zawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą 
brane pod uwagę. 

Lista autorów projektów zaproszonych do rozmów zostanie ogłoszona do 22 sierpnia 2012 roku. 
Rozmowy z wybranymi autorami projektów będą odbywać się od 25 sierpnia do 7 września 2012 
roku.  

Wyniki zostaną ogłoszone do 17 września 2012 roku.  

Informacje: 

Jagna Domżalska / Bartosz Wiśniewski 
tel.: 607 609 037, 61 64 65 288  
e-mail: j.domzalska@ckzamek.pl b.wisniewski@ckzamek.pl 

 


