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Sposób organizacji projektów kulturalnych w Polsce wydaje się wciąż niedosta
tecznie opracowany. Trudno przedstawić instytucję, która posługiwałaby się jednym 
wzorcem, czy miała swoje wypracowane metody przy podejmowaniu poszczególnych 
inicjatyw. Trudno jednocześnie ignorować fakt, że co roku dochodzi do realizacji 
ogromnej ilości przedsięwzięć kulturalnych przez rozmaite fundacje, stowarzyszenia, 
czy centra kultury. Uczestnicząc jako odbiorcy w końcowej fazie realizacji projektów, 
czyli oglądając etap wdrażania przedsięwzięcia, jego swoistą instalację często nie za
stanawiamy się, co poprzedziło ten moment, jak przebiegała jego droga od pierwotnej 
idei realizacji po jej finalizację. Wydaje się, że jedynym sposobem zbadania, jak funk
cjonują polskie instytucje kultury, jak w praktyce wygląda realizowanie ich założeń 
statutowych, a wreszcie jakie metody z dziedziny zarządzania są przez nich wykorzy
stywane, jest szczegółowa analiza realizacji konkretnego projektu kulturalnego przez 
typową instytucję kultury. Tematem pracy przygotowanej w ramach Podyplomowych 
Studiów Zarządzania Kulturą był zatem opis jednego z przedsięwzięć kulturalnych, 
zrealizowanych w 2000 roku przez taką właśnie polską placówkę kulturalną - Nad
bałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Próba szczegółowej analizy powołania sceny 
operowo-marionetkowej w Trójmieście i przeprowadzenia pierwszego cyklu spektakli 
wydaje mi się doskonałym sposobem, aby bliżej przyjrzeć się zasadom funkcjonowa
nia tej instytucji i ogólnym zasadom realizacji projektów kulturalnych. Niniejszy tekst 
stanowi streszczenie głównych tez obszerniejszej pracy.

Niezbędne przy podjęciu próby zanalizowania projektu - Gdańskiej Opery Mario
netek - stało się nakreślenie zasad funkcjonowania Nadbałtyckiego Centrum Kultury, 
a zatem określenia jego: misji, celów strategicznych, celów operacyjnych, charakteru 
podejmowanych zadań i projektów. Nadbałtyckie Centrum Kultury jest wojewódzką 
samorządową jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność w zakresie upo
wszechniania kultury oraz organizowania i prowadzenia współpracy kulturalnej woje
wództwa pomorskiego z innymi państwami, a w szczególności z państwami basenu 
Morza Bałtyckiego. Tę definicję można potraktować jako określenie misji instytucji, 
a tym samym odpowiedź na pytanie o cel jej istnienia. Precyzyjne określenie celów 
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strategicznych odnajdujemy w rozdziale drugim statutu, gdzie znajduje się szczegóło
wy wykaz podstawowych zadań Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Do podstawowych 
zadań Centrum należy w szczególności:
- promocja kultury Gdańska oraz Kaszub i Pomorza w innych państwach, głównie 

basenu Morza Bałtyckiego,
- stała prezentacja w województwie pomorskim osiągnięć kulturalnych innych państw, 

głównie basenu Morza Bałtyckiego,
- rozwijanie i koordynowanie współpracy kulturalnej miast i gmin nadbałtyckich,
- współpraca w propagowaniu i realizacji projektów i działań Ars Baltica,
- wymiana doświadczeń w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kultu

ralnej z regionami państw basenu Morza Bałtyckiego współpracujących z regionem 
kaszubsko-pomorskim,

- współpraca z instytucjami i środowiskami polskimi w krajach nadbałtyckich,
- gromadzenie informacji o kulturze krajów nadbałtyckich,
- upowszechnianie kultury krajów nadbałtyckich w regionie pomorskim i kraju,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- koordynowanie prac przy odbudowie kościoła św. Jana oraz prowadzenie w nim 

Centrum Świętego Jana, zajmującego się działalnością wystawienniczą, koncertową 
i kongresową,

- prowadzenie działalności wydawniczej”1.

1 Statut Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, rozdz. II, § 6, s. 2.
2 W dalszej części pracy będę używać oficjalnego skrótu Nadbałtyckiego Centrum Kultury - NCK.

Próbę określenia celów operacyjnych, czyli sprecyzowania sposobu realizacji zało
żeń statutowych, a tym samym definicję charakteru zadań i projektów, jakie są podej
mowane przez NCK2, może stanowić dwuletnie zestawienie jego najważniejszych 
przedsięwzięć. Znalazły się wśród nich konferencje: 12. Konferencja ARS BALTICA, 
Mit Odysa w Gdańsku - konferencja naukowa z udziałem historyków sztuki i kultury 
oraz filologów, konferencje międzynarodowe - Portret miasta. Miasto w literaturze 
i filmie krajów nadbałtyckich, Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, IV 
Konferencja Ministrów Kultury Krajów Nadbałtyckich Morze Bałtyckie - wspólne 
dziedzictwo na przełomie stuleci', festiwale: Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem 
Dźwięki Północy, Bałtycki Uniwersytet Tańca, Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Kameralnej Musica nos unit, a także cykl wykładów Gdańskie pamiątki historyczne 
i symbole kultury, sesje Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich, konkursy fotogra
ficzne Rodzina Pomorska, Gdańsk Press Photo.

Analizując wykaz ostatnio realizowanych przez NCK projektów, widać jak duża 
jest rozpiętość tematyczna podejmowanych przedsięwzięć. Nie powinien zatem dziwić 
fakt, że w 2000 roku rozszerzono pole działań o realizację projektów stricte teatral
nych, podejmując próbę produkcji cyklu spektakli opery marionetek. W tym miejscu 
warto zaznaczyć, że w 2000 roku odbyła się także premiera pierwszego spektaklu wy
produkowanego samodzielnie przez NCK - Wróżb kumaka Guntera Grassa w reżyserii 
Krzysztofa Babickiego.

Pomysł, aby stworzyć w Gdańsku scenę operowo-marionetkową powstał 5 stycznia 
2000 roku, gdy doszło do spotkania Lesława Piecki - lalkarza, reżysera, wykładowcy 
białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej i Dyrektora NCK 
Macieja Nowaka. Swobodna rozmowa na temat kondycji lalkarstwa w Polsce przero



REALIZACJA PROJEKTU KULTURALNEGO - ORGANIZACJA INAUGURACYJNEGO... 171

dziła się w opracowanie wstępnej koncepcji wystawienia w Gdańsku opery Giovannie- 
go Pergolesiego La serva padrona w konwencji teatru marionetek. Podkreślenie do
kładnej daty spotkania nie jest bez znaczenia, gdyż zestawiona z dniem premiery - 
8 lipca 2000 roku wyznacza dokładne ramy czasowe projektu, a tym samym zaryso
wuje fazy jego cyklu, począwszy od identyfikacji problemu - czyli stwierdzenia zupeł
nego zaniku tej formy teatralnej nie tylko w Gdańsku, ale i w Polsce - po wdrożenie 
projektu w życie, czyli rozpoczęcie regularnej prezentacji spektakli latem 2000 roku. 
Pisząc o cyklu projektu, należy przypomnieć, co składa się na poszczególne jego fazy. 
Są to: identyfikacja problemu, szkic projektu, wdrożenie oraz monitorowanie i ewalu- 
acja. Posługując się tym schematem, dokonałam analizy przebiegu kolejnych faz reali
zacji Gdańskiej Opery Marionetek, kierując się następującymi wytycznymi:
- określenie zakresu projektu i wykazanie jego zasadności,
- ustalenie celów projektu,
- wydanie zlecenia projektu,
- ustrukturalizowanie zadań projektu,
- zaplanowanie kosztów i środków,
- zaplanowanie przebiegu i terminów,
- skontrolowanie zadań, terminów i kosztów,
- zamknięcie projektu.

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że dokonanie tej analizy nie było dla mnie łatwe, 
gdyż stanowiło niejako podsumowanie mojej ośmiomiesięcznej pracy, pełniłam bo
wiem funkcję koordynatora realizacji Gdańskiej Opery Marionetek i był to pierwszy 
tak duży i samodzielnie przeprowadzony przeze mnie projekt. Celowo pomijam tu 
takie elementy, jak: szczegółowe dane kosztorysowe, oferta sponsoringowa, którą po
sługiwałam się, szukając funduszy na realizację projektu, część materiałów reklamo
wych - ulotka i program oraz wybrane recenzje prasowe, oceniające stronę artystyczną 
projektu, gdyż chcę skoncentrować się na opisie przebiegu poszczególnych faz pro
jektu.

Przygotowanie projektu

Zakładając, że początków każdego nowego projektu należy zawsze szukać w anali
zie sytuacji, w jakiej znalazła się instytucja, w dokładnym zdefiniowaniu problemu jaki 
przyczynił się do podjęcia realizacji nowego przedsięwzięcia, trzeba precyzyjnie okre
ślić, co skłoniło Nadbałtyckie Centrum Kultury do podjęcia decyzji o powołaniu 
Gdańskiej Opery Marionetek. Trzeba też odpowiedzieć na pytanie, jaki był główny cel 
tego projektu. Wspomniałam już, że częściowo było to stwierdzenie zupełnego zaniku 
w Polsce tej formy teatralnej. Świadomość faktu, że w Gdańsku od XVI do XVIII wie
ku odbywały się regularne prezentacje oper lalkowych potęgowała chęć nawiązania do 
tej tradycji i przywrócenia jej do życia. Unikalność tego typu teatru - jedynym działa
jącym obecnie klasycznym teatrem marionetkowym jest bowiem Salsburger Mario- 
netten-Theater - dodawała całemu przedsięwzięciu charakteru niepowtarzalności 
i wyjątkowej atrakcyjności. Realizacja tego projektu miała doprowadzić do ponownego 
ożywienia, niemal zupełnie zapomnianych i od lat popadających w zniszczenie mario
netek, skonstruowanych przez Wiesława Lipińskiego specjalnie do opery Pergolesiego 
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La serva padrona. Chciano by projekt był pewnego rodzaju prowokacją wymierzoną 
w gdańskie środowisko lalkarzy, by jego finał pokazał, w jak prosty sposób można 
realizować przedsięwzięcia, o tak unikalnym charakterze. Chciano, by operowo- 
-marionetkowe spektakle stały się integralnymi składnikami gdańskiego lata teatralne
go. W końcu chciano dać szansę młodym aktorom-lalkarzom, rozpoczynającym dopie
ro pracę, na atrakcyjny debiut i zaistnienie w zawodzie. Zatem, rozpoczęcie realizacji 
projektu, nazwanego Gdańską Operą Marionetek, co w praktyce oznaczało zorganizo
wanie inauguracyjnego spektaklu La serva padrona Giovanniego Pergolesiego, wią
zało się z podjęciem wielu zadań. Zorganizowanie bowiem cyklu letnich spektakli 
można rozpatrywać w kategoriach tradycyjnie pojętej produkcji teatralnej, ale stworze
nie od podstaw sceny operowo-marionetkowej w Gdańsku, nastawionej na regularną 
działalność, sugerowało rozpatrywanie tego projektu w znacznie szerszej perspekty
wie. Jednocześnie rozciągało to znacznie zakres działania projektu, rozumiany zarów
no jako liczba zadań, jakie należy wykonać w jego ramach, jak i zaangażowania 
uczestników oraz określenia przypuszczalnej liczby odbiorców.

Wspomniałam już, jak istotna była kwestia bezpośredniego nawiązania do tradycji 
oper marionetkowych w Gdańsku przy podjęciu realizacji przedsięwzięcia. W przy
padku pracy dyplomowej niezbędne wydawało się przytoczenie w tym miejscu kilku 
faktów, dotyczących historycznego aspektu projektu, by pokazać dlaczego właśnie 
w Gdańsku można było myśleć o swobodnej kontynuacji jej dziejów. Dokonując swo
istego streszczenia tej pracy, jestem zobligowana do usunięcia tej części, 
a zainteresowanych odsyłam do tekstów źródłowych3.

3 H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek, 1.1, II, III, Warszawa 1970-1984.

Moment sprecyzowania celu projektu, przy jednoczesnym nakreśleniu jego zaple
cza historycznego, wprowadził przedsięwzięcie niemal automatycznie w kolejne jego 
fazy, czyli konieczność określenia zlecenia poszczególnych zadań projektu, podania 
wielkości i składu zespołu wykonawczego i jego ustrukturalizowania. Niezbędne było 
w tym miejscu także zaplanowanie kosztów i środków, odnosząc je zarówno do całości 
przedsięwzięcia, jak i poszczególnych faz, by w końcowym cyklu przygotowań zdefi
niować przebieg i terminy kolejnych zadań.

Podstawowym problemem przy określeniu głównych zadań realizacji Gdańskiej 
Opery Marionetek było opracowanie szczegółowego systemu zasad współpracy 
wszystkich wykonawców i podwykonawców przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że 
podjęcie próby reaktywacji sceny operowo-marionetkowej było zadaniem niemal pio
nierskim, powracano do formy zapomnianej, prawie nieistniejącej w świadomości 
odbiorców. Należało zatem nie tylko zbudować dla niej niezbędne zaplecze techniczne, 
wykonać dekoracje, czy specjalne oświetlenie, ale przygotować zespół wykonawców, 
składający się z solistów operowych, lalkarzy i muzyków do wspólnej pracy. Specyfika 
tej formy teatralnej sprawiła, że niemożliwe stało się przeprowadzenie poszczególnych 
zadań w docelowym miejscu realizacji projektu - Gdańsku, ale trzeba było rozszerzyć 
zespół podwykonawców o członków specjalistycznych pracowni teatralnych w innych 
miastach. Taki sposób rozdzielania poszczególnych zadań projektu był niejako natu
ralną konsekwencją zaangażowania się w przedsięwzięcie Lesława Piecki, reprezentu
jącego białostockie środowisko lalkarskie. Ta decyzja pociągnęła za sobą, niemal au
tomatycznie, wybór poszczególnych podwykonawców elementów technicznych 
z kręgu bliskiego reżyserowi. Zanim jednak opiszę, jak odbywała się koordynacja 
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przebiegu kolejnych faz produkcji przedsięwzięcia, zajmę się kwestią sprecyzowania 
wielkości i składu zespołu oraz działań do wykonania przed podjęciem realizacji pod
stawowego zadania projektu, czyli przeprowadzenia cyklu spektakli. Pisałam już 
o konieczności precyzyjnego określenia listy zadań projektu i ich podziału na zadania 
główne i podrzędne, a tym samym ustrukturalizowania podziału pracy, co w przypadku 
Gdańskiej Opery Marionetek wiązało się ściśle z charakterem zespołu wykonawczego. 
Głównym zadaniem do wykonania przy realizacji Gdańskiej Opery Marionetek była 
reaktywacja sceny operowo-marionetkowej w Gdańsku i przeprowadzenie cyklu 
spektakli w lipcu i sierpniu 2000 roku, wszystkie działania to umożliwiające stanowiły 
zatem zadania podrzędne. Produkcję projektu należało więc podzielić na dwie, równo
legle prowadzone, sfery działań:
- zbudowanie od podstaw „pudełka” sceny dla spektakli operowo-marionetkowych,
- przygotowanie wykonawców - solistów, lalkarzy i muzyków do wspólnej pracy-gry.

Zanim opiszę, jak projekt wprowadzano w fazę alokacji zadań, czyli proces powie
rzania poszczególnych działań do wykonania konkretnym osobom, przy precyzowaniu 
zasad ich finansowania, pragnę przedstawić skład i charakter zespołu wykonawczego. 
Zespół został podzielony na trzy grupy, co ściśle wiązało się z rodzajem podejmowa
nych przez ich członków zadań, a zatem byli to:
- realizatorzy, czyli reżyser - Lesław Piecka, scenograf - Liliana Jankowska, kierow

nik muzyczny - Tomasz Krezymon,
- wykonawcy strony artystycznej, czyli soliści, animatorzy - lalkarze i członkowie 

zespołu muzycznego,
- podwykonawcy, czyli wykonawcy konstrukcji sceny, dekoracji, rekwizytów, oświe

tlenia, projektu graficznego druków, obsługa techniczna.
Wspomniałam, że przygotowania projektu przebiegały niejako dwutorowo, niemal 
równocześnie „budowano” stronę artystyczną, poprzez pracę w trzech zespołach wy
konawców i tworzono warunki dla budowy sceny teatralnej.

Pisałam, że początek projektu wyznacza data 5 stycznia 2000 roku, a premiera 
spektaklu La serva padrona odbyła się 8 lipca 2000 roku, zatem pięć miesięcy pomię
dzy tymi datami wypełniła realizacja zadań podrzędnych Gdańskiej Opery Marionetek, 
by wprowadzić ją w fazę realizacji zadania głównego, czyli wdrażania cyklu spektakli. 
Wydaje się, że wykaz tych działań należy zestawiać, opierając się na konkretnych da
tach, by pokazać charakter następujących po sobie zadań. Podjęcie wszystkich działań 
poprzedził moment sprecyzowania poszczególnych zadań do wykonania i ustalenia 
listy ich wykonawców i podwykonawców, a następnie zawarcie z nimi umów na prze
łomie stycznia i lutego 2000 roku. Wybór większości z wykonawców elementów tech
nicznych sceny marionetkowej, czyli dekoracji i rekwizytów, kostiumów marionetek 
był ułatwiony, gdyż dokonał go reżyser, spośród swoich dawnych współpracowników 
z Białegostoku i Wałbrzycha, natomiast pozostali rekrutowali się z miejscowych pra
cowni teatralnych.

Największy problem stanowiło opracowanie i wykonanie konstrukcji sceny dla ma
rionetek, gdyż założono, że prezentacje spektakli odbywać się będą w renesansowej 
Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Należało zatem uwzględnić jej wymiary, 
a szczególnie wysokość - 5 metrów i usytuowanie dwóch filarów wspierających strop 
w jej środkowej części. Projekt techniczny przygotowany przez Tomasza Zamojskiego, 
emerytowanego pracownika Warszawskiej Opery Kameralnej, zakładał wykorzystanie 
stelaża skonstruowanego na bazie elementów rusztowań. Złożona z nich konstrukcja, 
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o ściśle określonych parametrach wielkości, musiała nie tylko wkomponować się 
w przestrzeń Sali Mieszczańskiej, ale stworzyć możliwość swobodnego poruszania się 
na niej animatorów-lalkarzy. Ostateczne wymiary scenicznego „pudełka” wynosiły: 
4,6 wysokości, 6,14 długości i 4,7 głębokości, wykonała je gdańska firma North Con- 
struction. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wybór tej firmy był spowodowany uzy
skaniem od niej gwarancji znacznej ulgi finansowej przy wypożyczaniu elementów 
rusztowań na cały okres trwania spektakli. Ustalenia, dotyczące warunków wykonania 
poszczególnych elementów sceny i dekoracji, wypełniły okres od stycznia do końca 
lutego, wtedy także doszło do podpisania większości umów z wykonawcami, a co naj
istotniejsze opracowania projektów scenograficznych, dotyczących wystroju sceny, 
dekoracji i rekwizytów przez Lilianę Jankowską.

Moment odebrania szczegółowych projektów scenograficznych na początku marca 
2000 roku wprowadził projekt w kolejny etap, którym było przekazanie ich do realiza
cji w poszczególnych pracowniach - Gdańska, Białegostoku i Wałbrzycha4. Równo
cześnie prowadzone tam prace trwały do maja 2000 roku, w Gdańsku powstało okota- 
rowanie i zabudowa frontonu sceny, w Białymstoku odnowiono marionetki i dorobiono 
brakujące rekwizyty, natomiast w Wałbrzychu wykonano elementy dekoracji sceny. 
Wówczas wstępnie opracowano również zasady montażu i instalacji oświetlenia za
równo dla sceny marionetek, jak i Sali Mieszczańskiej, należało bowiem uwzględnić 
koncepcję reżysera, by zespół muzyczny i soliści byli widoczni dla widzów. Projekt 
i instalacja elementów oświetlenia należała do stałego współpracownika NCK - An
drzeja Drewniaka i jego firmy Vertom. W marcu 2000 roku doszło ponadto do ustale
nia składu osobowego poszczególnych grup wykonawców, czyli solistów, muzyków 
i lalkarzy.

4 Dekoracje zostały wykonane w następujących pracowniach: Gdańsk, pracownia Teatru Wybrzeże - 
Roman Janowski, Bogna Kuczkowska, Jan Hallmann, Marek Matusewicz, Białystok, pracownia Akademii 
Teatralnej - Helena Popławska, Małgorzata Wojewódzka, Zbigniew Romanyk, Wałbrzych, pracownia 
Teatru Lalek - Beata Denga, Wiesław Lipiński.

3 Animatorzy-lalkarze: Monika Bania, Katarzyna Gromotowicz, Jolanta Molendova, Andrzej Bocian, 
Marcin Dąbrowski, Konrad Ignatowski, Dariusz Waraksa, muzycy: Anna Czarny, Małgorzata Czekał, 
Agnieszka Kalinowska, Maria Kowalkowska, Anna Omiliańczyk.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na samym początku realizacji projektu podjęto 
decyzję, iż grupa muzyków będzie złożona ze studentów i absolwentów Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, ialkarze rekrutować się będą z białostockiego Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej Akademii Teatralnej, soliści natomiast zostaną wybrani drogą otwartych 
przesłuchań. 6 i 27 marca 2000 roku w Ratuszu Staromiejskim odbyły się zatem prze
słuchania absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy do partii 
Serpiny i Uberta, dzięki którym wybrano sześć osób - Annę Guz, Magdalenę Witczak, 
Agnieszkę Oszczyk, Marcina Tlałkę, Bartłomieja Tomakę oraz Piotra Macalaka, co 
stwarzało możliwość wykorzystywania w spektaklach potrójnej obsady. W tym samym 
czasie ustalono skład osobowy zespołu lalkarskiego i muzycznego5. Następnie prace od 
kwietnia do czerwca 2000 roku nad stroną muzyczną i lalkową odbywały się 
w oddzielnych grupach (muzycy i soliści pod kierunkiem kierownika muzycznego 
Tomasza Krezymona, a Ialkarze reżysera Lesława Piecki), by w końcowej fazie połą
czyć się na próbach generalnych, które odbywały się od 29 czerwca do 7 lipca 2000 
roku. Kończąc opis początkowych przygotowań, trzeba nadmienić, że wszyscy uczest
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nicy projektu zatrudnieni byli na warunkach umów o dzieło, z wyłączeniem kierowni
ka muzycznego, który jest etatowym pracownikiem Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Zaplanowanie zadań podrzędnych projektu i ustalenie ich wykonawców wiązało się 
ściśle z skonkretyzowaniem terminów ich zakończenia i kosztów. Założenie, że pre
miera odbędzie się 8 lipca 2000 roku narzuciło niejako z góry konieczność precyzyjne
go przestrzegania terminów wykonania poszczególnych działań. Prace przy elementach 
technicznych musiały zatem zakończyć się w maju, by umożliwić ich transport i za
montowanie w Gdańsku, przy uwzględnieniu wspólnego cyklu prób trzech grup wyko
nawców. Koszt transportu poszczególnych elementów podaję w odpowiednich punk
tach kosztorysu, tu pragnę jedynie zauważyć, że dekoracje z Wałbrzycha dostarczono 
koleją, natomiast z Białegostoku prywatnym samochodem reżysera. W maju trwało 
systematyczne zapoznawanie animatorów-lalkarzy z librettem i muzyką opery w Bia
łymstoku, a na początku czerwca przeniesiono te próby do Gdańska. W tym miejscu 
należy także zwrócić uwagę na fakt, że grupa lalkarzy wywodziła się spoza Gdańska, a 
ponieważ zakładano dwumiesięczny cykl spektakli i miesiąc prób w wynajętej na ten 
cel sali, zatem niezbędne było zapewnienie aktorom zakwaterowania na ten czas i sali 
na próby. Czerwiec wypełniły próby trzech grup wykonawców i stopniowe gromadze
nie w Gdańsku elementów dekoracji, rekwizytów i poszczególnych marionetek. 
26 czerwca zamontowano w Sali Mieszczańskiej konstrukcję sceny i rozpoczęto proces 
instalacji dekoracji i oświetlenia, który trwał aż do dnia premiery. Początek czerwca to 
również opracowanie projektu graficznego druków reklamowych, czyli plakatu, ulotki, 
pocztówki i programu przez gdańskiego plastyka Jarosława Bujnego, stałego współ
pracownika NCK, a następnie przesłanie ich do naświetlenia i druku. W tym miejscu 
należy odnotować, że opracowywaniem wszystkich tekstów, zamieszczonych w dru
kach, promujących poszczególne projekty NCK zajmuje się etatowy pracownik Cen
trum - Elżbieta Pękała i tak było także w przypadku Gdańskiej Opery Marionetek.

Wykaz poszczególnych zadań i ich kosztów najlepiej charakteryzuje zestawienie 
kosztorysowe, wydaje się, iż konieczne jest przytoczenie go w całości6. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że kontrola poszczególnych zadań, ich terminów i kosztów nale
żała do kierownika produkcji i odbywała się w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

6 Znajduje się w zakończeniu pracy.

Kończąc opis etapu przygotowań poszczególnych zadań projektu, należy opisać sposób 
ich organizacji, czyli odpowiedzieć na pytanie jak odbywała się koordynacja wszystkich 
jego elementów. Wydaje się jednak, że nie jest to łatwe do zanalizowania, gdyż naczelną 
zasadą NCK jest powierzanie realizacji przedsięwzięcia jednej osobie - kierownikowi 
projektu, który ma nie tylko zaplanować i skontrolować przebieg wszystkich zadań, termi
nów i kosztów, ale także zająć się pozyskaniem na ten cel niezbędnych funduszy. Wszelkie 
wydatki i decyzje finansowe, dotyczące angażowania poszczególnych osób w realizację 
projektu, muszą być konsultowane z zastępcą dyrektora - Jadwigą Kaczyńską, natomiast 
cały zespół NCK jest niejako z góry zobligowany do pomocy przy przygotowywaniu każ
dego przedsięwzięcia.

Teraz niemal automatycznie narzuca się pytanie o sposób finansowania Gdańskiej Ope
ry Marionetek. Odpowiedź może wydać się zaskakująca. Podobnie jak do większości reali
zowanych przez NCK projektów przy organizacji omawianego przedsięwzięcia zastoso
wano metodę kierowania wniosków z ofertą sponsoringową do większych gdańskich 
i polskich firm, instytucji, fundacji oraz władz miejskich i wojewódzkich, niestety 
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ze względu na „małą atrakcyjność projektu i ograniczenia dotacji na kulturę” nie uzyskano 
praktycznie żadnego wyraźnie odczuwalnego wsparcia finansowego. Odnotować jednak 
należy, że firma North Construction w zamian za umieszczenie jej logo na drukach wypo
życzyła elementy rusztowań po znacznie niższej cenie, a Akademia Wychowania Fizycz
nego w Gdańsku udostępniła taniej salę na próby dla lalkarzy. Fakt, że doszło do przepro
wadzenia w całości wszystkich założeń projektu, wśród których było na przykład utrzy
mywanie siedmioosobowego zespołu lalkarzy przez trzy miesiące w Gdańsku, czy wyko
nanie od podstaw dekoracji teatralnych wyłącznie ze środków Nadbałtyckiego Centrum 
Kultury, wydaje się zupełnie nieprawdopodobny i może stanowić przykład niezwykle 
umiejętnego zarządzania finansami tej placówki.

Koniec wykonania poszczególnych zadań, czyli opracowanie strony artystycznej i za
kończenie budowy, w pełni wyposażonej, sceny dla marionetek to moment wdrażania 
projektu, czyli premiera spektaklu i rozpoczęcie jego cyklicznej prezentacji od 8 lipca do 
26 sierpnia 2000 roku.

Wdrożenie projektu, próba jego oceny

Premiera La serva padrona Pergolesiego w reżyserii Lesława Piecki - 8 lipca 2000 
roku otworzyła etap regularnych spektakli, które odbywały się do 26 sierpnia 2000 
roku w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 20. Siedząc oceny praso
we tego przedsięwzięcia, można stwierdzić, że projekt spotkał się z dość przychylnym 
odbiorem zarówno ze strony mieszkańców, turystów i środowiska artystycznego. Do
bra ocena sprawiła, że podjęto decyzję o przedłużeniu prezentacji spektakli we wrze
śniu (w praktyce odbyło się dziesięć dodatkowych spektakli od 18 do 22 września) 
i kontynuowaniu projektu w najbliższych latach. Plany na najbliższe lato dotyczą za
równo kontynuacji spektaklu La serva padrona, jak i prezentacji zupełnie nowych 
inscenizacji.

Dokonując podsumowania pierwszego cyklu spektakli, odnosi się jednak wrażenie, 
że spełniły one swe zadanie jedynie częściowo. Udało się bowiem zaangażować 
w realizację projektu młode środowisko muzyków, solistów i lalkarzy, reaktywować 
scenę operowo-marionetkową, nie udało się jednak znacząco ożywić letniego życia 
teatralnego w Gdańsku. Zakładano, że spektakle zgromadzą co najmniej trzytysięczną 
widownię, że nietypowa i atrakcyjna forma przyciągnie nie tylko mieszkańców, ale 
również tłumy turystów, w praktyce okazało się natomiast, że była to forma zbyt świe
ża i niedostatecznie rozreklamowana, by spełnić te oczekiwania. Bilans letnich spekta
kli to zaledwie tysięczna widownia. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się 
stało, należy napisać o kwestii, do tej pory celowo pomijanej, a niezwykle istotnej przy 
ocenie przedsięwzięcia, czyli sposobie promocji i reklamy Gdańskiej Opery Marione
tek. Nadbałtyckie Centrum Kultury nie posiada jednej wypracowanej i stale wykorzy
stywanej strategii promocyjno-reklamowej, co oznacza, że realizatorzy każdego nowe
go projektu muszą każdorazowo ustalać własne zasady nagłaśniania przedsięwzięcia, 
a zatem od ich umiejętności dotarcia do potencjalnych odbiorców zależy sukces po
szczególnych projektów. W praktyce takie działania sprawiają, że samodzielne próby 
organizacji akcji promocyjnej ograniczają się do wynajmowania słupów ogłoszenio
wych i wywieszania na nich plakatów reklamujących dane projekty, czy organizacji 
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konferencji prasowych, co niemal automatycznie pociąga za sobą artykuły prasowe, 
pośrednio je promujące. Wyjątkowo ograniczone środki finansowe na realizację Gdań
skiej Opery Marionetek sprawiły, że wszelka działalność promocyjno-reklamowa 
w zasadzie powieliła ten model, skoncentrowano się bowiem na wywieszeniu plakatów 
na słupach ogłoszeniowych oraz rozdawaniu ulotek turystom i mieszkańcom na głów
nej ulicy Starego Miasta przez lalkarzy, ubranych w renesansowe stroje. Fakt tak ogra
niczonej akcji promocyjnej niezwykle mocno zaważył na liczbie odbiorców operowych 
spektakli. Wydaje się, że można pokusić się w tym miejscu nawet o stwierdzenie, iż 
bez opracowania kompleksowej kampanii reklamowej nie ma szans na powodzenie 
takich projektów. Przykład Gdańskiej Opery Marionetek pokazał bowiem niezwykle 
wyraźnie, jak ciężko przekonać potencjonalnego odbiorcę do uczestnictwa w przed
sięwzięciu, o którym wie zbyt mało, którego nie ma szans skojarzyć z reklamą umiesz
czoną na billboardzie, w masowo przekazywanej informacji radiowej, czy telewizyjnej.

Głównym założeniem pracy był opis sposobu realizacji konkretnego projektu kultu
ralnego i próba odpowiedzi na pytanie o zasady zarządzania w typowych polskich 
instytucjach kultury. Wydaje się jednak, że szczegółowa analiza Gdańskiej Opery Ma
rionetek nie wniosła wiele nowych informacji do tych badań. Trudno bowiem mówić 
o zastosowaniu w tym przypadku konkretnej metody z dziedziny zarządzania. Koordy
nacją większości zadań zajmowała się jedna osoba, co automatycznie uniemożliwiało 
sprawne przeprowadzenie kontroli poszczególnych działań. Nie bez znaczenia był 
także fakt, że czas od idei realizacji przedsięwzięcia po jego wdrożenie był niezwykle 
krótki. W styczniu zarysowała się koncepcja projektu, a w lipcu odbył się pierwszy 
spektakl. Konieczność zastosowania błyskawicznego tempa przy podejmowaniu kolej
nych faz projektu okazała się wyjątkowo niekorzystna. Niemożliwe stało się opraco
wanie precyzyjnych zasad promocji projektu, co automatycznie wyeliminowało moż
liwość uzyskania jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony sponsorów. Fakt, że 
udało się przeprowadzić wszystkie założenia projektowe pokazuje, jak w praktyce 
odbywa się realizacja przedsięwzięć kulturalnych. Główny nacisk w większości insty
tucji kultury kładzie się bowiem na wypełnienie wszystkich zamierzeń artystycznych, 
zapominając, iż bez kompleksowo opracowanych zasad ich wdrażania są one często, 
niejako z góry zdane na niepowodzenie, bądź postrzegane jako inicjatywy niezwykle 
amatorskie. Choć w przypadku Gdańskiej Opery Marionetek udało się uniknąć takiego 
wrażenia, to śledząc poszczególne fazy jej realizacji można odnaleźć wiele niedocią
gnięć organizacyjnych.

Kończąc ten opis, należy podkreślić, iż bez opracowania precyzyjnych zasad od
dzielnego funkcjonowania dwóch sfer - artystycznej i typowo organizacyjnej oraz 
metody ich bezkolizyjnego połączenia, trudno mówić o stworzeniu warunków do pro
fesjonalnego zarządzania projektami kulturalnymi. Choć trudno przyzwyczaić się do 
faktu, że sposoby realizacji tych projektów coraz bardziej zbiegają się z zasadami czy
sto ekonomicznymi, to wydaje się, że taki stan będzie się pogłębiał i stanie się po
wszechny.
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GDAŃSKA OPERA MARIONETEK
- La serva padrona Pergolesiego w reżyserii Lesława Piecki

KOSZTORYS

Honoraria: 67 800
reżyseria spektaklu 16 000

projekt scenografii
kierownik techniczny
kierownik muzyczny
opieka artystyczna solistów 
aktorzy-lalkarze 7 osób x 700 (x 3 miesiące)

4 000
3000
5 000
2 000

14 700

muzycy - 5 osób x 700 (x 3 miesiące) 
soliści - 6 osób x 700 (x 3 miesiące)

10 500
12 600

Koszty przygotowania spektaklu: 47 860
wykonanie konstrukcji sceny 
projekt i instalacja oświetlenia 
dekoracje: (wykonanie podłogi dla marionetek, okotarowanie konstrukcji 
sceny, wykonanie rekwizytów, elementów dekoracji, odświeżenie lalek) 
wynajęcie sali na próby
rozpisanie partytury dla muzyków 
akompaniament w trakcie przesłuchania solistów

10 000
9 000

20 000

3 660
5000

200

Koszty eksploatacji spektaklu: 35 500
gaże - aktorzy 7 osób x 20 (x 30 spektakli)
- muzycy 7 osób x 20 (x 30 spektakli)
- soliści 2 osoby x 20 (x 30 spektakli)
oświetlenie spektaklu (wraz z obsługą): 750 x 30 spektakli 
obsługa techniczna spektaklu: 2 osoby x 40 zł x 30 spektakli 
koszty związane z prawami autorskimi (opłata do ZAIKS-u)

4 200
4 200
1200

22 500
2400
1000

Transport: 2700
dekoracji z Wałbrzycha i Białegostoku 
elementów sceny na terenie Gdańska 
Noclegi: realizatorzy projektu 15 pobytów x 80 
Zakwaterowanie:

2 000
700

1200 
12028

aktorzy-lalkarze z Białegostoku - czas prób i spektakli 7 osób x 3 miesiące 
reżyser spektaklu w czasie wystawiania spektaklu i prób 
muzycy 4 osoby x 63 x 14 zł.
Przejazdy: realizatorzy projektu 15 przejazdów x 100
Promocja: druk plakatu, ulotek, biletów
Reklama: ogłoszenia prasowe, telewizyjne, radiowe
Poczęstunek po premierze: 150 osób x 20 = 3000

5 700
2 800
3 528
1500
5000
4 000
3 000
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Koszty organizacyjne:
obsługa biurowa, korespondencja, faksy, telefony 6 miesięcy x 500 
wynagrodzenie kierownika projektu - 5000 zł
Fundusz rezerwowy
Razem

8 000

19 400
207 988
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Summary

The article is a presentation of a culture-specific project - an inauguration of a spectacle of 
Puppet Opera in Gdańsk.
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