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27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Zwykle wiązało się
to z licznymi wydarzeniami artystycznymi. Tym razem z powodu pandemii
instytucje kultury są zamknięte i wielu z nas nie może się doczekać
otwarcia.  

„Nie mogę się doczekać” to tytuł tegorocznego orędzia z okazji Dnia Teatru
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autorstwa Hellen Mirren.  Silna potrzeba tworzenia u autorów, scenografów,
tancerzy, śpiewaków, aktorów, muzyków, reżyserów nigdy nie zostanie zaduszona,
a w bardzo niedługiej przyszłości zakwitnie od nowa – napisała. (tekst przesłania w
przekładzie Pawła Paszty udostępniony przez Polski Ośrodek ITI poniżej) Tegoroczne
orędzie jest mocno związane z pandemią koronawirusa, która zamknęła teatry i
pozbawiła widzów i aktorów możliwości obcowania ze sobą. Uniemożliwiła także
coroczne obchody święta, a ramach których zaplanowano szereg spektakli, w tym
także premierowych. Pokrzyżowała także plany Teatru im. Osterwy w Gorzowie. Na
27 marca zaplanowano tam premierę „Dnia Świra”. Niestety spektakl został
odroczony. - Po dzisiejszej wizycie w Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,
nie mogę się doczekać! - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która spotkała się z
dyrektorem jednostki Janem Tomaszewiczem. Wizyta była także okazją do
zwiedzenia obiektu po rewitalizacji.

Ta podzielona była na kilka etapów, których realizacja trwała kilak lat. Prace
sfinansowane były ze środków samorządu województwa oraz RPO Lubuskei 2020.

Etapy modernizacji teatru:

„Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.”

2012 r. – ETAP I -  Dofinansowanie z budżetu województwa:  728
tys. zł

Dzięki dotacji wyremontowano m.in. garderoby dla aktorów, pracownię elektryczną,
akustyczną, fryzjerską, rekwizytornię, toalety, ciągi komunikacyjne. W ramach prac
remontowych wymieniono również instalację centralnego ogrzewania, elektryczną
oraz oświetleniową.

W 2013 r. – ETAP II – dofinansowanie z budżetu województwa: 968
tys. zł

W ramach tego etapu zadania instytucja wyremontowała 12 pomieszczeń
znajdujących się na I piętrze budynku (pracownia krawiecka, 9 pomieszczeń
biurowych, galeria teatralna, hol), naprawiono dach w obrębie prowadzonych robót,
zakupiono wyposażenie do odnowionych pomieszczeń. Całkowity koszt prac wyniósł
1,1 mln zł  (66 tys. zł – środki własne teatru)

2014 r. - ETAP III – dofinansowanie z budżetu województwa: 700 tys.
zł

Całkowita wartość wykonanych w 2014 r. prac budowlanych, sanitarnych,
elektrycznych wyniosła 900.072,01 zł  (200 tys.- środki własne teatru). W ramach
realizacji tego etapu przeprowadzono remont magazynu dekoracji, tyrystorowni,
magazynu akustyków, warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, dekoratorni,
biura, przedsionka, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, korytarzy. Dobudowano
magazyn dekoracji o powierzchni 105 m².

2015 r. – kontynuacja ETAPU III - dofinansowanie z budżetu
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województwa: 897 tys. zł

W ramach rewitalizacji budynku zostały wykonane następujące działania: wymiana
pokrycia dachowego na podłożu drewnianym i betonowym, montaż detalu
architektonicznego - cokołu sztukaterii zewnętrznej, zamontowanie nowych
wywietrzników dachowych, przemurowanie kominów, wykonanie kanałów
wentylacyjnych oraz elewacji wysokiej części komina scenicznego. Całkowity koszt
realizacji zadania wyniósł 1 mln zł (106 tys. zł – środki własne teatru)

2016 r. – ETAP IV- dofinansowanie z budżetu województwa: 2 mln zł

W ramach rewitalizacji wykonane zostały: renowacja elewacji, prace stolarskie,
wymiana drzwi wejściowych, remont schodów od strony wschodniej, wykonanie
mechanicznej wentylacji, wymiana siedzisk na widowni, toaleta dla osób
niepełnoprawnych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,  system interkom oraz
modernizacja okna scenicznego.

2017 r.  ETAP V – dofinansowanie z budżetu województwa: 2 mln zł

Prace objęły: remont małej  Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym,
wejściowym i szatniowym, remont  portierni i klatki schodowej, remont  biura
obsługi widzów,  remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji 
wschodniej , zachodniej i południowej wraz dociepleniem, wymianę drzwi
wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne (3
szt.), instalację oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz alarmowe.

2019 ETAP VI

Realizacja projektu „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru
im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki"

Całość zadania – 8,9 mln zł

Dofinansowanie (RPO L2020) – 6,6 mln zł

Wkład własny – 2,4 mln zł;

W ramach realizacji projektu wykonane zostały m.in.

remont ciągów komunikacyjnych przy wejściu na  widownię (wymiana
podłogi, usunięcie starych powłok malarskich, przygotowanie ścian do
malowania i malowanie, renowacja stolarki drzwiowej),
Renowacja plafonu, loży (wymiana podłogi w loży, renowacja ścian zdobień
i złoceń, wykonanie  malatur na  lożach na podstawie Programu Prac
Konserwatorskich dla malatur i złoceń, usunięcie starych powłok malarskich
ścian, przygotowanie podłoża do  malowania,  malowanie ścian, renowacja
stolarki drzwiowej), wymiana oświetlenia (prace konserwatorskie na
widowni),
Prace budowlane na  widowni (usuniecie starych powłok malarskich,
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przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitów zewnętrzną farbą
na  bazie żywicy silikonowej, tworzącej jednolitą głęboko –matową
powierzchnie w kolorze białym oraz renowacja słupów – usuniecie starych
powłok malarskich, przygotowanie podłoża, renowacja słupów, złoceń
i malatur zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich).

Efekty prac oglądali także: poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska oraz
wiceprzewodniczący sejmiku województwa Mirosław Marcinkiewicz.

 

Tekst przesłania na Międzynarodowy Dzień Teatru w przekładzie Pawła
Paszty udostępniony przez Polski Ośrodek ITI:

"To jest wyjątkowo trudny czas dla żywego teatru i wielu artystów, technicznych,
teatralnych rzemieślników i rzemieślniczek. Ich wspólna profesja z założenia utkana
jest z delikatnej tkanki" - napisała Helen Mirren. "Być może właśnie ta od dawna
utrwalona kruchość pozwala im teraz przetrwać tę pandemię przytomnie i z
odwagą" - dodała.

"Ich wyobraźnia przestawiła się w tych nowych okolicznościach na twórcze, dające
śmiech i poruszenie nowe sposoby komunikacji, w dużej mierze dzięki możliwościom
Internetu" - oceniła autorka orędzia.

Przypomniała, że "od zawsze ludzie opowiadają sobie historie". "Piękna kultura
teatru przetrwa tak długo, jak długo my przetrwamy na Ziemi" - dodała.

"Silna potrzeba tworzenia u autorów, scenografów, tancerzy, śpiewaków, aktorów,
muzyków, reżyserów nigdy nie zostanie zaduszona, a w bardzo niedługiej
przyszłości zakwitnie od nowa z nową energią i nowym pojęciem naszego
wspólnego świata" - podkreśliła. "Nie mogę się doczekać" - zakończyła swoje
orędzie Mirren.

 Helen Mirren to brytyjska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Zdobywczyni
wielu nagród w tym Oskara w 2007 r. za rolę w "Królowej", czterech nagród BAFTA,
trzech Złotych Globów, czterech wyróżnień Emmy, dwóch nagród dla najlepszej
aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes oraz nagrody dla najlepszej aktorki
Festiwalu Filmowego w Wenecji.

-----------------------------------------------------------

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w czerwcu 1961 r., na pamiątkę
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 r.

Ustanowienie Dnia Teatru zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Ośrodka
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego podczas 9. światowego kongresu
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Odtąd Dzień Teatru jest
koordynowany i obchodzony przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym
świecie.
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Międzynarodowy Instytut Teatralny został założony w 1948 r. w Pradze przez osiem
państw, w tym Polskę. Obecnie działa pod auspicjami UNESCO, a jego sekretariat
mieści się w Paryżu.
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