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Teatr
na szkolnVrn ekranie

AUTOR: MARzENNA wlśnlewsxn

Teatr TVP dla szkół okazał się czgmś więcej niz krótkotrwałVm
konceptem W tej chwili jest to najbardziej regu[arnie działająca
ka nał

l Narodzinom Teatru Telewizjitowarzyszyły pierwsze próby reali-

zacji widowisk dla dzieci i młodzieży, które podejmował Marcin
Szancer. Od r95 8 roku dział teatru telew izji regliarnie przygotowywał
Teatrzyk dta Przedszkolaków i Młodzieżowy Teatr Telewizji, przekształ-

cone potem w Teatr dla Dzieci (od r98r) orazTeatr Młodego Widza
(od rq6o). Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były jeszcze łaskawe dla
telewizyjnego teatru dla dzieciimłodzieży.Jak odnotowywał to Marek
Radziwon, w rekordowym dla tej formy teatru 1996 roku wyemitorrano

58 przedstawie ń, w tym 44 premiery'. Od zoor następuje jedn akzapaść

- wyemitowano wtedy ry przedstawień. Zkażdym kolejnym rokiem
maleje liczba premier i emisji, na niekorzy.ść zmienia się pozycja teatru
dta dzieci i młodzieży w ramówce, wcześniejsze dwa pasma zastępuje
jeden program, wreszcieprzekształcenia organizacyjne w telewizji ogra-

niczają rolę teatru w ogóle. W zoo4 roku telewizja całkowicie rezygnuje

z emisji przedstawień dla małego i młodego widza,nawetzpowtórek.
Rok później |erzy Koenig konstatował na Kongresie Polskiego Teatru
dla Dzieci i Mło dzieży, żetelewizyjnej sceny dla tego odbiorcy,,nie ma
już nawetwkształcie listkafigowego'Ź, azlikwidowano jąwmomencie, gdy

aktywni na t}.m polu autorzy, re żyserzy, aktorzy na czele ze Zbigniewem
Dzięgielem, wieloletnim redaktorem i kierownikiem Działu Telewizyj-
nego Teatru dla Dzieci i MłodzieĄł wypracowali już formułę teatru dla
młodej widowni pozbawionego natrętnej dydaktyczności i otwartego
na różne estetyki oraz nową dramaturgię.

Teatr Telewizji dla dzieci i młodzieży, mimo głosówupominających się

o ten obszar sztuki, nie powrócił dotąd w TVP z postaci osobnego pa-

sma programowego. Nie ukrywajmy, po tylu latach przerwy odzyskanie

młodego widza byłoby bardzo trudne. I to nie tylko w powodu braku
tzw. dobrych przyzwyczajeń, ale przede wszystkim z powodu zmian
jakie zaszły w odbiorze produkcji audiowizualnych i dostępie do nich.
Dzisiejsze dzieci i młodzież swobodnie ko rzystają z wielokanałowości
telewizji i możliwości wynikających ze streamingu, samodzielnie
szukają interesujących dla siebie propozycji w sieci, stanowiąc liczną
grupę odbiorców YouTube'a i innychkanałów z zasobami cyfrowymi,
znacznie Iepiej odnajdując się w środowiskach cyfrowych z ich możli-
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i promocji teatru teIewizji na zUwo.produkcji

wościami współtworzenia treści niż w tradycyjnym typie nadarł,ania.

Dodatkowo zachodzi interesujące przesunięcie, o czym przl.pominają
Mirosłalv Filiciak i Alek Tarkowski, telewizja się ,,internetyzuje",
a Internet się,,utelewizyjnia"3. W tym kontekście uruchomienie Inter
netowego Teatru TVP dla szkół, zainicjowanego przez 1'elewizję Polską
w październiku zorz roku, było dobrze przemyślanym pogodzeniem
tradycji telewizyjnej sceny dla dzieci i młodzieży z misją publicznego
nadawcy w tym zakresie oIaz z trendami kulturowymi i nowvmi
możliwościami technologicznymi transmisji i odbioru programórł,
telewizyjnych przez szerokopasmo\ĄIy Internet. łV lukę po teatlze
telewizji dla dzieci i młodzieży jego internetowy spadkobierca wszedł
skutecznie i z pomysłem.

Internetowy Teatr TVP dla szkół opiera się na idei bezpłatnego dostępu pla

cówek oświatowych oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kultu-
ralno-artystyczn),ch do przekazywanej przez szerokopasmowy Internet

kodowanej transmisji spektakli na żywo wprost z teatru, przy obecności

widowni. Należy do praktyk określanych mianem Internet TV, rytuowanych
na przecięciu starych i nowych mediów, które wykorzystują publiczną sieć

internetową do cyfrorł,ej dystrybucji wytwarzanl,ch treści. Zastoso-
wanie technologii przekazu cyfrowego jako kolejnej platformymedialnej

zwiększa 1iczbę medialnych opcji dla odbiorcówa. Teatr w Internecie
jest zatem rozszerzeniem pola wpływów teatru zapośredniczonego

medialnie, ale nie jest determinowany przez Internet jako środowisko
wirtualne t złożoną formę technologiczno-komunikacyjną nowych
mediów w zakresie estetyki - w odróżnieniu od teatru internetowego.

Przykładem tego drugiego modelu teatru jest slynny HamNet (prem.

tz.tz.l993), zrealizowany przy użyciu Internet Relay Chat (IRC), na

którego składało się osiemdziesiąt 1inijek piszącego się, dynamicznie,
na ż1,.wo dramatu - jak nazwał to'Iomasz Kubikowski5. Teatr internetowy
(nazywan,v rólvnież teatrem sieciowym, teatIem cybernetycznym)
ma różne wcieleniao i przypadki graniczne, którym było choćby
Odpoczywanie NeTTheatre w reż. Pawła Passiniego7, a jego istotą
jest lvykorzystanie technologii i strategii komunikacyjnych determi-
nujących Intelnet w procesie kreacji i odbioru dzieła teatralnego.
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Zdaniem Taderrsza Miczki zasadniczą rolę odgrywają tr,r: rnultimedial-

ność, hipertekstowość, brak plosceniczlrosci. nawigowanie, zachorvanie

interaktywne oraz rvi rtualizorvanie8.

\\r chr,vili uruchonrienia Internetowego Teatru TVP rv zorz roku jego

koncepcja 1ł,pisyrvała się rv bardzo żywą rv tamtyln czasie potrzebę

renesansu tradycji transmisji spektakli na żyrvo, której ef'ektern była

triumfalrrie przeprorł.adzorra z4 października zolr lv studiu f VP emisja

na ż.lłvo Boskiej!Petera Quiltera Teatru Polor-ria (reż. Andrzej Domalik)

z Krystyną Jandą w roli głórt nej. Transmisji tej torł,arzysz}.ł sent},nentalny

poll,rót do przeszłości - do społecznego oddziałyrvania i masotvego

odbioru teatru telelvizji oraz do praktl.ki realizacji teatralnl.ch na żvrvo.

Ale poza swego rodzaju archeologią medium teatru telervizji, transmisja ta

promowała norvą formułę oglądania spektaklu r,v Internecie, z lvykorzy

staniem jego hipertekstowej natury oraz rvłaścirvości umożlirviającl-ch

naw.igorvanie. Przedstawienie rv sieci pozr,valało odbiorcy na aktlłr.ność

niedostępną rv mediurn telervizyjnym dokorrlłr,anie rqóorów punktórv

ll,idzenia spektaklu z jednej z, trz,ech kamer oraz ujęcia reżyserskiego

(szczególnie chętnie było oglądane ujęcie z kamer1.,,boczrrej"). Prze-

mieszczanie się pomięclzy różnymi punktami widzerria i różrr,vmi mediami

- możrrabyło oglądać rólvnolegletransmisjęteler,vizljnąna Ąrvo imontolvać

rvłasnyobraz scenicznego zdarzenia z wybranej kamer,v - stwarzało auto-

nomiczne, indywidualne rversje performansu medialrrego, przy okazji

odsłaniając fenomen nażywości zmediatyzowanej teler,vizji9. Ekspo-

nowane m.in. making oJś wzmacnialy dośT.viadczenie bezpośredniości

transrlisji i rradar,vały rvidowisku telervizyjnemu hiperteksto,1r,ą naturę.

Jak zauważa Arrna Ętkowska, otlvorzyło to,,moź.lirł,ośc wielomedialr-rej,

I

teatr w Internecie Ł9

a zatem społecznej, amplifikacji przedstawienia teatralnego [...]

możlir,vość nowego, jeszcze bardziej synergiczrrego polączenia teatrL1

żywego i zapośredniczonego technicznie"10. Wedługbadań TNS OBOP
realizacja zebrała rekordołr.ą 1iczbę rvidzór,v - z mln 7oo tys. przed

teleu,izoranri i rr8 tys. przed ekranami komputerów. sukces pomysłu

nie trr,vai jednak długo, przeprorvadzono jeszcze transmisję S karpetek,

opus 124 Daniela Colasa (reż. Maciej Er-rglert, Teatr Współczesny), do

zapowiadanej transmisji Pana Jowialsklego Teatru Polonia już nie

doszło i telelvizja ogłosiła wycofanie się z programorvych reaiizacji

spektakli na ż),l1,o z porvodórv 1inansor,vych. Nte znaczy to,że zupełnie

ich zaniechano. Transmisje na żyrvo ze scen teatralnych sporad1,62rri.,

ale nadal goszczą na antenie TVP Kultura - 6 marca zor8 odbyła się

transrnisja Ślubł U'itolda Gombrolvicza z Teatru Współczesnego

w Szczecinie, ł. reż. Anrry Augustynowicz11. Jak rl, r,vyrviadzie z ]ackiem
Cieślakiem zapor,viadałanirłamachlutolvego,Jeatru" ElvaMillies-Lacroi\

dyrektorka Agencji Kreacji Teatru Teler,r.izji Polskiej, jest to zwiastun

nowego projektu, Festiwalu Teatrółv Polski, czy'Li transmisji i rejestracji

spektakli z różnvch ośrodków teatralnych".
Wśród tyclr inicjatylv Ir-rternetorvy Teatru TVP dla szkół okazał się

czymślvięcej niżkrótkotrr.r,ałyn-rkonceptenr. Wtejchwili jestto r-rajbardziej

regularnie działający kanał produkcji i promocji teatru telewizji na

żywo oraz żrodło stałego kontaktu rł,ielotysięcznej widowni dziecięcej

i młodzieżorł,ej z najnowszyn repertuarem teatralnyn ze wszystkich

rodzajór.v scen z całej Polski. Po pierwszych latach pilotażorł,ych, obec-

nie co roku powstaje dziesięć produkcji (jedna rv każdym miesiącu roku

szkolnego), które są oglądane rve lvszystkich rł.ojervództwach w szkołach,

*,t
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przedszkolach, bibliotekach i innych placówkach edukacyjno arty

stycznych. Ostatnią z produkcji - nagrodzonego na kilku festiwalach

Króla Maciusia Pierwszego Janusza Korczaka z Teatrrr Lalek Banialuka

w Bie]sku-Białej (reż. Korrrad Dworakowski) - obejrzało z5 766 młodl,ch

widzówz54o szkółw całej Polsce13. Zanim doszło do internetowej trans-

misii, spektakl ten pokazywany był na bielskiej scenie, w obj eździe ila
festiwalach 34 razy, a obejrzało go 7 tys, rvidzórł,. To zestalvienie obrazuje

naprawdę duży zasięg oddziaływania Internetowego Teatru TVP dla

szkół. Do tej pory wszystkie 67 przedsta,w,ień transrnitowano interne-

towo do z8 654 placówek i obejrzało je w sumie r 76o 4,14 uczniów z całej

Polski. ReguIarnie największą grupę stanowią mali i młodzi odbiorcy

z województw lvielkopolskiego i podkarpackiego,

Repertuar
1nternetowy Teatr TVP dla szkół zainaugurolvał srvoją działalność

z9 paźclziernika zolz roku pokazern spektaklu Czarnoksiężnik z krainy

Oz zTeatruim. }ulitrsza Słowackiego lv Krakorvie (reż, ]arosław Kilian,

ntuz. GrzegorzTurnau, scen. }ulia Skrzvnecka, prem, 5,o3,zorr) w stu

sz.kołach wltlporvanych przez oddziałv terenowe telewizji, jeszcze w tym

samym roku przeprowaclzono dwie kolejne emisje na żywo dla w sumie

pona<l dwusttl placówek: Prz7go dy Sindbada Żeglarza zTeatruŚląskiego

im. Star-risławaWyspiańskiego w Katowicach (reż. larosław Kilian) oraz

Opowieść wigilijn4 Karola Dickensa z Teatru Dramatycznego im, ]erzego

Szaniawskiego w Płocku (reż. Rafał Sisicki). Mijające sześć sezonór,v

działania programu pozwala r,vyłonić zalrożenia kluczor,ve rv wyborze

przedstalvień. są to: i. promowanie spektakli .lvartościowych artystycznie

i związanych z edukacljr-rą misją teatru, które został,v dobrze przljęte

przez publiczność i krytykę; z. prezentacja inscerrizacji klasyki 1itera-

tury dziecięcej i młodzieżowej; 3. popularyzacja różnorodnych estetyk

l Stawilm na Tolko Bonano,Ież Teatr im,Stefana ]at.cZa W OISZi!nie [2012]

teatralnych oraz trvórczości współczesnych reżyserów i dIamaturgó\\,;

4. prezentowanie działalności teatrów z różnych obszarów Polski;

5. transmitou,anie realizac.ji w możliwie krótkim czasie od ich premier1-,

Wśród proponowanl,ch szkołom spektakli dominują tytułynależące do

klasyki dla dzieci zrealizowane na scenach dramatycznych, lalkowych

i muzycznych. Dotychczas pokazano m.in.: Królowq Śniegu Teatrl

im. Jana Kochanolvskiego w Opolu, /asla i ttlałgosię zOpery i Filharmonii

Podlaskiej w Białymstoku, Calineczkę z'Ieatru im, }uliusza Osterwv

w Gorzowie Wielkopolskim , O Kasi, co gqski zgubiła 'Ieatru Groteska

z Krakowa (reż. Grzegorz Kwieciński), Mal4 Slrenkę Andersena (Teatr

Arlekin w Łodzi, reź. Waldemar Wolański) oraz Proszę słonla Ludwika

|erzego Kerna z Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie

(reż. Arkadiusz Klucznik). Na te tytuły najchętrriej też zapisują się szkoł1"

regularnie jest to ponad sześćset placówek, rekordową ich 1iczbę -
ponad siedemset przyciągnęły lalkowa Hlsforla Śnieżki zTeatru "Maska"

rv Rzeszorvie rv reż, olegażisgżdy i Malutka czarownicaTeŃru Groteska

z Krakowa (reż. Lech Wroński),

Ale jirż w pierwszym sezonie Internetowego Teatru TVP do repertuartr

weszły spektakle prezentujące najnowsze tendencje dramaturgiczne

i przemiany estetyczne w teatrze dla dzieci i młodzieży i cieszą się

porównywalnym zainteresowaniem (średnio ponad pięćset placówek

bierze udział rv transmisji). W zor3 roku młodzi widzowie oglądali

Mikrokosmos Wrocławskiego Teatru Pantomimy (reż" Konrad Dlvo,

rakowski) oraz, Opowieści zimowe wg Andersena i spektakl Brzechwą z,

Szelmostwa Lisa Witalisą wg |ana Brzechwy w reż, Łukasza Gajdzisa

z 
-Ieatru Polskiego rv Bydgoszczy, interesujące przykłady współczesnych

strategii przepisywania klasyki i przekładania znanych opoll,ieści na

rvysmakowane estetycznie i nowocześnie zrealizowane widowiska,

których twórcy nawiązują do różnych kodów kultury i lvrażliwości
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\vspółczesnego młodego człowieka. Wśród propozycji w zol4 i zor5 roku

znalazly się ważne przedstawienia nurtu teatru problemot,ego opaIte

na najnowszej dramaturgii polskiej i prozie obcej, które poclejmowały

m.in. trudną tematykę śmierci: Oskąr i pani Róża Erica-Emmanuela

Schmitta z Teatru Pirrokio wŁodzi(reż. Ewa Piotrowska), PręcikMaliny
Prześlugi z Teatru Baj Pornorski lv -foruniu (reż. Zbigniew Liso..vski)

i Świat Garmanna wg Stiana Holego z warszarvskiego Teatru Baj (reż.

Ewa Piotrowska). Widzowie internetowych transmisji często w niecały

rok po prernierach na deskach scen oglądają inscenizacje dramaturgii
najnowszej, m.in. r-rajbardziej popularnych rv ostatnich latach autorek scen

1alkolvych: Maliny Prześlrrgi (na przykład: Chodź na słówko z Centrum

Sztuki Dziecka w Poznaniu, reż. |erzy Moszkowtcz; Chicho zTeatru Dzieci

Zagłębia w Będzinie, reż. |erzy Bielunas; Dziób w dziób z Teatru Baj

Pomorski w Toruniu, reż. Zbigniew Lisorvski) i Marty Guśniowskiej
(m,in. Baśń o rycerzu bez konią Teatru Banialuka z Bielska,Bi ałej, reż.

Janusz Ryi-Krystianowski; Brak sensu, Aniołek, Zyrafa i Sfoleft Biało-

stockiego Teatru Lalek, reż. ]vIarian Pecko), czy autorów zagranicznych

przykładem jest nr.in. Szpak Fryderył Rudolfa Herfurtnera w reż.

Jacka Malinowskiego z Białostockiego Teatru Lalek.

Internetowy Teatr TVP promuje również spektakle dla młodzieży

szkół gimnazjalnych i ponadgirnnazjalnych, czyli odbiorców często

pomijanych zarówno przez sceny lalkowe, jak i teatry dramatyczne.

Transmisje tego nurtu to średnio dwie realizacje w sezonie. Takie
spektakle jak A nrJgotla w transkrypcji Helmuta Kajzara (reż. Bartlolniej

\ĄIyszomirski) i Zemsta Aleksandra Fredry (reż. Piotr Szczerski) z l'eatru

im. Stefana Zeromskiego lv Kielcach - lvpisują się w 1ekturorvy kontekst

funkcjonolvania teatlu w szkole i oczekirvania edukacyjne nauczycieli

t,spierane podstarvą programową. Ale już Narodziny Fryderyka
Demuth oraz Wyzwolenie w reż. Radosława Rychcika były śrł,ietną

okazją do wdrożenia nTłodego odbiorcy r,v estetykę teatru postdra-

lnatycznego, a Krzyżacy na podstarvie Henryka Sienkielvicza z Teatru

Miniatura rv Gdarisktr (reż. }akub Roszkowski) lvciągali młodzież
\\r nowoczesny teatr formy i aktualną dvskusję o paradoksach wojny.

Teatr, który u.prorł,adza na scenę perspektl,r,vę nastolatka, jego szkolną
codzienność i tożsamościorve dylemat1,, prezentortała inscenizacjaprozy

Adama Bahdaja Stawiam na Tolka Bananaw reż,Piotra Ratajczaka z Teatru

inr. Stefana Jatacza w Olsztynie oraz polski musical dla rnłodzieź.y

Besflo Maliny Prześlugi z Lubuskiego 'l-eatru rv Zielonej Górze w reż.

Przemysława } aszczaka.

Przy każdej realizacji proponowanej szkołom rr.skazl.rvany jest rviek

odbiorcór.v, co pozr,vala uniknąć srvego rodzaju porażek, do jakich doszło

na początku działania Internetorł,ego Teatru T\rĘ kied1. Przygody Sindbada

Żeglarzazostały pokazane uczniom Gimnazjum rv tr,Ialechorvie. Na stronie

internetorvej szkoły pojawiła się po transmisji następująca notka: ,,Po

obejrzeniu spektaklu uczniou,ie pozytyr,r.nie lvr-rażali się o pomyśle

zbliżenia młod zieży z maŁych miejscowości do teatru, 1ecz naj1\,iększ,vrn

nankamentem była tematyka przedstawienia, która zaperr,ne zainte-

tesowała uczniów szkół podstaworvych. Dla gimnazjalistólv przvgody

Sindbada okazały się mało atrakcyjne"'a.

Nabór przedsta..vień do realizacji intelneto$,ej odbyt a się z reguły za
pośrednictwem redakcji oddziałów terenolvych TVP, które rl,,lóierają

:pektakle ze swojego regionu i w porozunieniu z teatrami zgłaszają je

i)środkowi Mediórł. Interaktyrvnych TVP. Propozycje są konsultorvane

af Ę§tycznie z doświadczorrymi redaktorami telervizr.jnego działu teatru,
-,{spomnianym jlż Zbigniewem Dzięgielem oraz \\rojciechem Maj-
;herkiem. Realizację telelvizljną koordynują, przygotowują i prolvadzą
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regionalne ośrodki. Koszty prodtrkcli l,,::, . _'. . : _ , :

poszuktrje wsparcia fi nansorrego u (,rql ] /_,

lub rvteatrachw ramach realizowanych przez nlan prog;.,;,,,,, -l :_ -,*:..

ministerialnych. Teatr ponosi koszty własne wyr-rikające z konieczności

organizacji specjalnych prób telewizyjnl,ch, które są niezbędne, żeby

dostosować spektakl do wymogów telewizji (tu szczegóIną rolę odgrywa

zrniana śrviatła) i opracorvać koncepcję reżyserii telelvizyjnej widowiska.

Dla placówek oświatowych udział w programie jest nieodpłatn,v,

a jedynynr rvyrnogiem jest dostęp do szerokopasmowego lnternetu. Do
niedalvna około z3olo jednostek oświatowl,ch spełniało takie wymogi,

ale rv rnyśl ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej od tego roku
podlączenie szkół do szlókiego Internetu jest priorytetem programu

walki z wykluczer-riem cytiowym, co zwiększy szansę dostępu do takich
inicjatyw jak Internetowy Teatr TVP.

Zgodnie z ideą transmisji na żywo spektakle Internetowego Teatru

TVP prezentolvane są rvyłącznie w czasie rzeczywistym na kodorva-

nym kanale, do którego szkoły otrzymują hasła dostępu unikalne dla

każdej emisji. Ze ,lvzględu na aspekty prawrro-finansowe zarejestro\Ą.ane

przedstar,vierria nie trafiają do sieci ani na inne nośniki. Z jednym

wyjątkiem, którym są Krzyżacy'Ieatru Miniatura. Pełną rejestrację

tego spektaklu udostępniono bez ograniczeń na stronie www.iteatr.

tvp.pl. Szkoda, że nie weszła ona jeszcze do cennych zbiorów portalu
Ninateka.pl, gdzie miałaby szansę stać się zalążkiem działu spektakli
dla dzieci i młodzieĄ., których na ten moment tam w ogóle nie ma. Swoją

drogą to istotne zaniechanie, że żadne przedstawienia, z czasórv chocby

działania telervizyjnej Sceny dla Dzieci i Teatru Młodego Widza, nie

zostały rrdostępnione na tym portalu. Jednyrn z porvodów tego braku są

zapewne kwestie wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych,

ale uponniałabym się o namysł nad możlir,vością stworzenia takiego

zbioru. Stanowiłby on ważne uzupełnienie działalności Internetowego

Teatru TVP clla szkół.

Teatr na ekranie
Teatr transnritowany na żywo przez Internet do szkół podtrzy-

muje podstarvowy model odbioru teatru telervizji, nie urvzględnia

natomiast tych możliwości, które darvała rvspomniana transmisja
interneto$.a Boskiej!, czyli na przykład nawigorvania pomiędzy róż-

nymi ujęciami kamery, czy choćby prostych form interaktywności,
takich jak chat z twórcami po spektaklu. Zmediatyzt,lwany obraz
dziejącego się gcizieś daleko od rras r.r.idolviska scenicznego na żywo

objarvia na ekranie telelvizora czy projektora swoją fanbmowość: to,

co trójwymiarorve, tu dar-re jest rv dwóch wylniarach, energia realrrego

zdarzenia, spotkania z żywym aktorem i rvspółobecności przekształcona

zostaje \Ąr rzeczywistość i obecnoŚĆ zapoŚredniczoną technologicznie,

która symuluje bezpośredniość i dzianie się na oczach widzór,v. Na tym też

opiera się fenomen nażyrvości zrnediatyzowanej jako cechy telewizji,

o czym pisał m.in. Artrrr Duda15. Fakt, że internetowe transmisje
spektakli na żyr.vo opierają się na dosłor,r,nym przekazie nażyłvo, czl4i
zacho,1vana jest równoczesność czasowa wydarzenia sceniczrrego i pre-

zentacji telervizyjnej, nie oznacza rezygnacji z praktyk, które dodatkoi,.,,o

r,r.zmacniaj ą nażyrł,ość telewizyjnego przekazu. Transmisje spektakli
odbywają się przy pełnej widowni w teatrze, której obecność nie jest

ukrywana, wręcz przecir,vnie, reżyserzv telelr,i zyjni wł4czają ją w obraz
prezento\Ą,any widzom przed ekranami, strvarzając wrażenie ciągłości

dlvóch widowni - teatralnej i tej przed ekranami w szkole. Ramórvka,

ujęcia wnętrza teatru, podglądanie kamerą reakcji rvidzów. w teatrze

)
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oraz dodatkowe materiały - jak rra przykład lozmow,v z twórcami

i badaczami teatru emitowane przed spektaklem - służą lvvlvołaniu

atmosfery teatralnej i wytwarzają iluzję rłnpółobecności rv teatralnym tu

i teraz. Placólvki edukacyjne również podejnują działania rvz,rnacniające

tę iluzję. Na strorrie Szkoły Podstawoł,ej w Nlirocinie Dolnl,m, która

brała udział w transmisji spektaklu Pinokio z Teatru Lalek,,Pleciuga"

(reż. Ireneusz Maciejewski), jedna z uczennic pisała: ,,Stu,orzyliśmy

rv klasie prawdzi.,vą saię teatralną - poustarvialiśmy krzesełka naprzeciwko

naszej sceny, zasłoniliśmy okna, zostały rozdarre bileĘ jak lv prawdziwym

teatrze"16. Są ośrodki, które na transmisję rvl,korzystują lł,łaśnie szkolne

sale teatralne, gdzie ekran wkomponowany jest w rozsuniętą kurtynę

lub kulisy sceny, a oglądanie zmediatyzowanego przedstarvienia

odbywa się w atmosferze i ramach scenicznych charakterystycznych

dla rozmaitl.ó performansów na ż},wo \\, tej przestrzeni. Tego typu zabiegi

służą umocowaniu percepcji transmitowanego widorł,iska rł, konwen-

cjonalnej sytuacji odbiortr spektaklu w teatrze.

)ednak najbardziej powszechnym miejscem odbioru transmisji są

sale lekcyjne 1ub świetlice. I o ile dziś dostęp do tablic multimedialnych

1ub rzutników oraz ekranu nie jest problemem, gwarantują one też

jlżprzyzwoitą, a czasami naprarvdę bardzo dobrąjakość obrazu, o tyle

poja,w,iają się inne trudności. Ekran rvkomponowany jest najczęściej lv

różnorodne otaczające go pomoce dydaktyczne czy elementyl\Tstroju

sali, przez co obraz spektaklu ftrnkcjonuje wnaturalnym otoczeniu, który,

chcąc nie chcąc, rozprasza oko odbiorcy. Podobnie jak telewizor u,

domu. Nie bez znaczenia jest usytuoll,anie widzów wobec ekranu, Na

fotografiach dokumer-rttrjących udział dzieci i młodzieży rv interne-

towych transmisjach spektakli nożna zaobserwować dll,ie strategie,

Pierwsza, gdy usrrwa się ławki i ustawierrie krzeseł pozr,vala lvszvstkim

uczniom usytuować się w dogodnej odległości od ekranu, troszkę t-ra

wzór siedzenia r,l, rzędach na teatralnej rvidowni. 1akie rozrviązanie

sprzyja poczuciu r,vspólnotorvości odbioru i rvzmacnia tę istotną cechę

transmisji na żpvo, jaką jest wrażenie ciągłości dwóch rvidowni, Gorszym

rozrviązaniem z perspektywy odbioru i oddziaływania spektaklu jest

moim zdaniem druga z przyjrnor,vanych strategii, czyli pozostarł,ienie

uczniów w łarvkach szkolnych. Posadzeni w rzędach uczestniczą lv spek-

taklu tak, jakw każclej innej 1ekcji, spektakl znacznie mocniej, niż przy

poprzednim rozn,iązaniu, wpisany zostaje w edukacljnv obowiązek a też

wspólrrotowość odbioru r-rie jest tak silna. \Ąiarto zlr,tócić uwagę rórvnież

na to, że nauczyciele nie zawsze dbają o ukrycie na transmitowanym

obrazie dolnego paska panelu sterorvania projekcją, co dodatkorvo zaburza

,,czystość" i przyjemność oglądar-ria przekazu. Pelvnym problemern

bywają też niewystarczające rnożliT vości wyciemnienia sa1 lekcljnl,ch,

Typowe lv szkołach zasłony piono.,l,e czy rolety przepuszczają tyle

śrviatła, że nie zawsze udaje się uzyskać głębię i ostrość obrazu, Percepcja

trallstlitowanego spektaklu rł, szkole narażona jest, jak r,vidać, na sporo

zakłóceń. Dochodzą do nich jeszcze kłopotv techniczne, na które

zwracają u\vagę naucz)rciele, wiele spektakli transmitorfan,vch jest

jvżw roz,dzielczości HD, szkoły rnają zatem dostęp do bardzo dobrze

zrealizowanego przedstalvienia telervizl,jnego, rvynragającego jednak

płynnej przeprrstowości siecl. Nar,l,et przy szerokopasno\{,vm Intel -

necie zdarzają się problemy z buforowaniem transmisji, co skutkuje

przerł,ami 1ub brakiem synchronizacji obrazu ze ścieżką dźrl,iękol,ą,

DTł.adzieścia rninut przed rozpoczęciern każdej transmisji odbvu,a się

test diagnozrrjący, który rverylikuje elr,entuaIne problemy techniczne,

ale bywa tak, że lv toku emisji svgnał okazuje się za słab1,, na przl,kład

ze lvzględu na obciążanie sieci przez inn,vclr uż,vtkorvnikót,,
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lnternetowg Teatr TVP jako instgtucja kultur9

]ak zaulvażlł Manuel Castel]s, rv dobie społeczeństrła informacyjnego

,,rl szystko, co jest ważne, co ma dlir nas znaczenie, co gerreruje rłładzę,

pieniądze czy informację, dokonuje się za sprarvą r,l,ymiany impulsórv

u. sieci"17. Istnieć społeczn ie oznaczazaroll,no rnieć dostęp do treści prze

kazl.rł,anych przez nolve technologie c,vfrolve, jak i takie treści rłrytrvarzać

oraz rozpowszechniać. W dyrramicznie zmieniającym się systemie me-

clialnym rozt,ój Internetowego Teatru '-f VP dla szkół można widzieć jako

ruch w stronę podtrzyml,rvania poz,vcji telerł,izji publicznej jako insty-

tucji społecznego odclziałl,wania, a nade lvszystko jako żlT,vej instytuc.ji

kulturlr W kontekście groźby zniknięcia teatru telewizji jako modelu

działalności kulturorvej telewizji Anna Szymonik pisała w zorz roku

na łamach ,,Teatru": ,,Trzy premiery to stanowczo za malo, by mówić

o źywej instytucji kultur1,. }eżeli teatr nie jest w stanie pokazać chociaż

jeclnego nowego spektaklu w miesiącu - umiera"'8. Internetowy -Ieatr

TVP dla szkół ze slvoimi dziesięcioma transmisjami w sezonie, które

prezentują premiery z całej Polski - niemożliwe do tak szerokiego

i dobrego jakościorł,o uporvszechnienia w innych warunkach niż

telerł,izyjrre zapośredniczenie _ realnie działa jak instytucja kultury

o charakterze uporvszechnieni6lyym i edukacyjnym.

Środowiska pedagogór,r,cenią ten program za to, źe promuje wysokiej

jakośc1 produkcje teatralne ta m, gdzie zrożnl,ch polvodów utrudnionv

jest dostęp do kultury na żywo, Kilka lat temu miałarn okazję rozmawiać

zbardzo zaangażorvanymiT,v swoją pracę nauczycielkami ze szkół

rv nieu.ielkich miejscowościach rv wojer,vództwie opolskim, które regu-

larnie korzystały z Irrternetowego Teatrrt TVP. Or,r,czesna trudna

sytuacja ekonomiczna i społeczna na tamtych terenaclr (wysokie

bezrobocie, problem ubóstrva, wyludnienie) unienlożlirł,iała rvielu

ro<lzinclm finansowarrie ,lvizyt lv teatrze częście1 niż raz na rok, Co

lvięcej, rv tego t,vpu miejscorvościach to szkoły są jedynymi ośrodkami

kultur1,, szukają w,ięc możlirvie różrrorodnych form dostępu do niej

ponacl barierami. Transmisje na żywo są rozrviązaniem dla grup inte-

gracyjnych oraz dzieci i młodzieży z rriepełnosprarvnością, Teatry są

dzisiaj miejscami coraz bardziej dostępnymi dla tych odbiorcór,v,

ale dla osób rnieszkających daleko od ośrodkórv artystycznych,

nadal dużlłn rvyzlvaniem jest sama podróż. Nauczyciele przyznalą

rórł,nież, że internetoT,r,y teatr pozwala i mrozszerzyć ofertę teatralną

dla uczniórv bez istotnego naruszania organizacji planu lekcji, To

istotne \\. sytuacji, gdy 1iczba rvyjść szkolnych jest podporządkowana

realizacji podstarvy programorł,ej i z konieczności ograniczona, a teatr

nie iest przecież je<iynym miejscem, do którego chodzi się z uczniami

lv trakcie lekcji.

Transmisje spektakli na żylvo do szkół niosąteż korzyści samym inst,v

tucjom teatralnvm. Jak podkreślała w rozmo.,vie ze mną Lucyna Kozień,

d,vrektorkaTeatru Banialuka, dzięki realizacjom spektakliinternetowych te-

atry docierają ze srł,oirni propozycjami poza 1okalne środorvisko odbior-

ców i poza zasięg prezentacji w obleździe w odległe krańce Polski, do

którl'ch inaczej nie mog\óy dotrzeć, Teatrv otrzl,mują rórvnież inforrnacje

zrvrotne o odbiorze spektakli, Do telervizji napłyrł,ają ze szkół rysunki,

opisl., recenzje, linki do zdjęć i komentarzy na stronach internetowych

placówek. Niekied,v natrczyciele piszą również o srvoich pomysłach na

lekcje inspiror,vane spektaklern, choć szkoda, że ich scenariusze nie są

urlostępniane. Sama telewizja produkuje również krótkie relacje

młodych rł'idzóln, z oglą<tanl,ch przedstat,ień, prz)- czym rnają olre

przede rvszystkim charakter promocyjn1,, trudno zatem mówić o nich

jako o śrviadectr.vach recepcji przedstawień, Część z tych materiałórr,



jest dostępna na stronie internetowej projektu olaz na facebookowym

prolilu iTeatru TVP.

Internetou,y Teatr TVP upowszechnia teatr nie tylko tworzony dla

dzieci i rnłodzieży, ale również uprawiarry przez nich samych. Od początku

istnienia programu jego częścią jest Internetowy Przegląd Uczniowskich

Zespołów Teatralnych. Uczestnicy konkursu z,głaszają rejestracje

swoich przedstar,vień rv poszczególnych kategoriach, które są oceniane

najpierw przez wojewódzkie jury po\Ą,ołane przy każdym oddziale

regionalnym 'I'VŁ a wyłonione najlepsze spektakle ocenia Ogólno

polskie )ury Przegiądu. Dwanaście rejestracji linałowych przedstarvień

urnieszczanych jest na stronie rł,wwiteatr.tvp.pl i glosy publiczności

decydują o przyznaniu głólvnych nagród. Każdego roku przegląd ma

hasło przervodnie w zor5 roku lv zlviązku z obchodami z5o-lecia

porvstania polskiego Teatru Narodowego była to ,,Nasza klas,vka".

Niezależnie od glórł,rrego tematu ze \Ą,zględu na ograniczenia prar.l, do

rozpowszechniania utrvorów wymagane jest rv doborze repertuaru

korzystanie z dztel należących do domeny publicznej 1ub tekstóT.r,, do

których zespoły mają pełne prawa autorskie i majątkowe. W konkursie

przyznawane są nagrody linansowe dla zespołów, najczęściej prze

zrraczane na uzupełnienie potrzeb technicznych grup. W zor7 roku

nietypową nagrodę otrzymali nauczyciele i animatorzy zrvycięskich

zespołów teatralnych były to warsztaty teatralne z pedagogami teatru

tealizorvane w ramach projektu ,,Teatroteka szkolna" prolvadzonego

przez Instytut Teatralny, Pomysł okazał się bardzo dobrą okazją do

lv,vmiany dośrviadczeń liderórv zespolów szkolnvch, na co rzadko jest

rniejsce i czas.

Po sześciu sezonach *rr'"."jllr"łalności internetowej sceny dla

dzieci i młodzieży nrożna zadać pytanie, czy stanorvi ona zagrożenie

dla uczestnictwa rv spektaklach na żyrvo? Czy wygoda i łatrvość dostęprr

oraz brak kosztór,v bezpośrednio obciążających uczniów nie uspralviedli-

lr.iają rezygnacji z wyjść do teatru, czy to w trakcie zajęć, czyw godzinach

pozalekcyjnych? Nie ma r,v tej k,westii miarodajnl,ch badań, ale z moich

obser.vacji rł,ynika, że raczej nie. Placórł,ki edukacljne aktl. vnie korzysta-

iące z repertuaru Internetorvego Teatru TVP oglądają średnio dwie do

trzech transmisji rocznie i z reguły raz do roku uczestniczą tv spektaklu

na żyrł.o. Ta.jedna wizyta w teatrze rocznie to średnia udziału dzieci

i młodzieży w spektaklu teatralnym lv toku zajęć szkolnych. Jedynie

r-rajbardziej aktlrvr-re grupy, współpracujące z teatrami \\, ramach różnych

programów, dodatkowych zajęć, przychodzą na rvięcej niż dt,a spektakle

rr. sezonie. D,vrektorzy teatrów rórvnież nie traktują transrnisji jako

czvnnika odbierającego im rvidownię, ponie\\,aż z regułv realizorł,ane są

one lv takim momencie, gdy spektakl obejrzałaluż \\,iększość lokalnych

odbiorów. Byrł,a też tak, że realizacja telerr,,izv1l-ra sprzl,ja promocji

spektakiu. Co lvażne, nauczyciele organizującv transnrislę spektakli

podkreślają potrzebę komplementarnego ll,spółistnienia takiej formy

z teatrenr na ż,vwo, który uruchanria silniejsze i głębsze emocje, a to

sprzyja refleksji zarówno nad tematyką spektaklu, iak i natuIą samego

teatru jako medium. Dopiero przy równoległl.m dostępie do różr-rl,ch

_orm realizacji teatru możliwe jest odkry.vanie teatralności, ktcira, jak

_Liął to Samuel Weber, ,,na różne sposoby zasl-puie przepaść między

starymi( i >nowymi< mediarni"'9.

internetowv Teatr TVP dla szkół ma wcale niemałl,udział lv podtrz1,

::-rrrvaniu miejsca teatlu w edukacji szkolnej i rvspółtrr,orzelriu środo-

.r iska otwartego na teatr. Repertuar szczęślirvie nie utrrl,ala rvr,łącznie
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1ekturowego, czyli instrumentalnego traktowania sztuki teatralnej. Walor,v

artystyczne przedstawień i wysokajakość realizacji telervizyjnychkształtują

gust teatralnv dzieci i młodzieży nieporównywalnie lepiej niż tzw.

spektakle chałturnicze, które mimo regularnej krytyki zjawiska nie

znikają z przedszkoli i szkół, szczególnie w miejscach odległych od

ośrodków kulturlł Spektakle internetowego Teatru TVP prezentują szeroki

rvachlarz stylów teatralnych, od form tradycyjnych (choćby komedia

dell'arte, jasełka) po nowoczesnerozwiązania n-tultimedialne, popularyatją

rvśród najmłodszl,ch ważne, a przy tym niszorve, formy w dzisiejszym

pejzażu sztukperformatywnych dla dzieci i młodzieży, takie jakpanto-

mima czy teatr tańca. Podejmowane tematy skupiają się na wartościach

ur-riwersalnych, które są wpisane w program nauczania, ale wśród pro

pozycji nie brak także spektakli problemolvych, które zapraszają

do krytycznego namysłu, i dyskusji o tym, co aktualnie martwi, boli

młodych 1udzi i co jest dla nich ważne. r3 kwietnia odbyła się

transmisja Chłopców z Placu Broni z Teatru Lalek Pinokio w Łodzi

w reż. Konrada Drvorakowskiego. To cały czas jest lektura szkolna,

ale, co n ażne, dzisiaj budzi rólvnie żywe emocje jak lv moim pokoleniu,

o czym przekonałam się jakiś czas temu po łzach mojej córki i potrzebie

,,przegadania tematu" śmierci Nemeczka, a co niedawno potwierdziła

podobna reakcja mojego jedenastoletniego syna. Ale łódzki spektakl

jest niepokorną adaptacją powieści Ferenca Molnóra, żywo zagraną,

mocnąwizualnie i bardzo muzyczną inscenizacją o napięciach pomiędzy

nastolatkami, którzy organizują sięTv zwaśnione grupy i toczą rvojnę

na poważnie, w której odbijają się niepokojące nastroje społeczno

-politvczne dzisiejszej Polski. Transmisja przedstalvienia to nie 1ada

wyzwanie realizacyjne ze względu na strukturę inscenizacyjną spek-

taklu i rnuzykę na ź-yrł,o. Rzecz godna polecenia. ffi
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