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Cel pracy

Przedstawienie i ocena działań UE mających za zadanie
propagowanie dialogu międzykulturowego wraz z omówieniem
programów i projektów realizowanych w ramach polityki
kulturalnej UE.

Metody badawcze 

- Krytyczna analiza literatury przedmiotu,

- Analiza dokumentów oficjalnych i danych statystycznych,

- Studium przypadku.
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Główne wnioski pracy 

• Planowane na najbliższy czas programy polityki kulturalnej 
widzą w dialogu międzykulturowym i integracji migrantów 
największą potrzebę rozwoju. 

• W odpowiedzi na tzw. „kryzys migracyjny” UE w działaniach 
okołokulturalnych odnajduje sposób na znalezienie wspólnej 
narracji na nadchodzące zmiany. 

• UE widzi konieczność szerokiego i różnorodnego podejścia do 
tematu edukacji przez kulturę w celu zmiany obowiązujących 
postaw społecznych. 

• Nie da się jednoznacznie ocenić skuteczności działań UE w tej 
dziedzinie. 



• czteroletni projekt współpracy europejskiej, którego 
celem jest promocja dialogu międzykulturowego 
poprzez wykorzystywanie kultury i sztuki 
widowiskowej do zbliżania lokalnych społeczności. 

• tworzy projekt przy współpracy z 10 kulturalnymi 
ośrodkami siedmiu państw europejskich z: Włoch, 
Albanii, Belgii, Polski, Francji, Grecji i Szwecji.

Atlas of Transitions – New Geographies for 
a Cross-Cultural Europe



Główne obszary działań programu 

• Organizacja warsztatów, projektów związanych z różnymi 
dziedzinami sztuki, m.in tworzenie warsztatów teatralnych, 
muzycznych, związanych ze sztuką wizualną, reportażem 
wideo;

• Produkcja przedsięwzięć artystycznych;
• Organizacja festiwali międzynarodowych przez każdy z 

siedmiu krajów należących do projektu.
• Wsparcie badań akademickich wraz z krajowymi teatrami i 

stowarzyszeniami poprzez angażowanie uniwersytetów i 
naukowców

• Organizacja szkół letnich;
• Stałe uaktualnianie wspólnej platformy internetowej 

http://www.atlasoftransitions.eu; 





By Nydia Blas from the series “The Girls Who Spun Gold”
Źródło: http://www.atlasoftransitions.eu/event/atlas-of-transitions-biennial-home/. 



Źródło: http://www.atlasoftransitions.eu/event/atlas-of-transitions-biennial-home/



Lawrence z Arabii 
Teatr Powszechny w Warszawie 

„Przedstawienie o tym, jak Polacy postrzegają
kulturową inność. Okazuje się, że można o tym
mówić z humorem i empatią jednocześnie. To
zwycięstwo wyjątkowo szerokiej grupy
twórców. Klisze i uprzedzenia, a także zwykłe
myślowe nawyki, twórcy spektaklu zamieniają
w serię to komicznych, niemal standuperskich
popisów, to scen bliskich tańcowi. (…). Jest w
tym polityczny przekaz, ale jest też coś bardzo
lirycznego” (Witold Mrozek, „Gazeta
Wyborcza”)

Źródło: https://www.powszechny.com/spektakle/lawrence-z-
arabii,s1473.html?ref_page=controller,index,action,index
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