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● Teatr 21 to zespół teatralny, którego 
aktorami są głównie osoby 

z zespołem Downa i autyzmem. 



  

● Teatr 21 narodził się z warsztatów 
zorganizowanych w 2005 r. w Zespole 
Społecznych Szkół Specjalnych „Dać 

Szansę” w Warszawie.



  

● Okazało się, że zarówno aktorów i reżyserkę, 
interesuje systematyczna oraz intensywna praca. 
Postanowili powołać do życia teatr. Potrzebowali 

miejsca idealnego do twórczych poszukiwań i spotkań 
towarzyskich, bezpiecznej przestrzeni na coraz 

odważniejsze i bliższe spotkania z sobą i widzem – 
zawsze w kontekście teatru.



  

● Początkowo grupa pracowała nad nietypowymi 
szkolnymi przedstawieniami jasełkowymi, z czasem 
zaczęła realizować spektakle autorskie. Większość 

powstało na bazie własnych, wypracowanych w czasie 
prób, scenariuszy. W ciągu 10 lat dodatkowe zajęcia 

z teatru zmieniły się w pracę, za którą aktorzy 
otrzymują wynagrodzenie.



  

● Spektakle Teatru 21 można było oglądać 
w warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, 

Powszechny, Baj, Soho), Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN oraz Instytucie 

Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.



  

● Teatr 21 poddaje krytycznej analizie status 
prawny i społeczny osób 

z niepełnosprawnościami.

 Tworzy przy tym unikatową jakość artystyczną.



  

● W ciągu 15 lat swojej działalności stworzył kilkanaście 
spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach w całej 

Polsce.

● Grupa występowała na festiwalach krajowych (m.in. 
Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicznych 

(Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). W 2019 roku spektakl 
“Rewolucja, której nie było” został nagrodzony 

na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym “Boska 
Komedia” w Krakowie.



  

● Grupę prowadzi Justyna Sobczyk, szefowa działu 
pedagogiki teatru w Instytucie Teatralnym 

w Warszawie, pedagożka teatru i reżyserka. 
● Z Teatrem 21 współpracują twórcy video, edukatorzy, 

dramaturdzy, muzycy oraz tancerze działający 
na co dzień w stołecznych instytucjach kultury.



  

● Oprócz działalności artystycznej Teatr 21 
zajmuje się również edukacją, pedagogiką 

teatru, działalnością wydawniczą, organizuje 
konferencje, wykłady i pracuje 
w międzynarodowych sieciach.



  

● Obecnie Teatr 21 pracuje nad projektem Centrum Sztuki 
Włączającej, które będzie pierwszą społeczną instytucją kultury 

w Warszawie w całości dedykowaną twórczości artystów 
z niepełnosprawnościami. 

● Jego głównym zadaniem będzie włączanie w pole sztuki, 
kultury i nauki różnorodnych grup społecznych. Swoje miejsce 
znajdą m.in. spotkania z artystami, warsztaty dla rodzin i osób 

starszych, wykłady z zakres studiów o niepełnosprawności 
i sztuce osób z niepełnosprawnościami, wystawy artystów 

sztuk wizualnych i wiele innych. Sama przestrzeń jak 
i wszystkie wydarzenia będą dostosowane do potrzeb osób 

z różnymi niepełnosprawnościami. 



  

● Centrum Sztuki Włączającej i Teatr 21 
(do niedawna nieposiadający stałego miejsca) 

planują otworzyć swoją siedzibę 
na warszawskiej Pradze Północ.



  

● W tym roku Teatr 21 został nominowany do 
Paszportów Polityki. 

 „Za konsekwentne robienie przedstawień uczących widza 
wrażliwości na to, co nieoczywiste”

●  Po raz pierwszy w historii tej nagrody szansę jej 
otrzymania dostali artyści z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi.



  

● Paszporty POLITYKI to jedna z najważniejszych i najbardziej 
prestiżowych nagród w świecie kultury w Polsce. Nagroda 

przyznawana jest przez tygodnik POLITYKA od 1993 r. Od 28 
lat wręczana jest każdego roku młodym twórcom i artystom 
za wybitne osiągnięcia artystyczne. Twórcy nagradzani są 
w następujących kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki 

wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna oraz, od 2016 
r., kultura cyfrowa. Wręczenie tegorocznych Paszportów 

POLITYKI odbędzie się 12 stycznia 2021.



  

● Teatr 21 prowadzi projekt O!SWÓJ – cykl spotkań, warsztatów, 
działań z kilkuset osobami. Nauczycielami, uczniami 

i odbiorcami spektakli Teatru 21.

● Pierwszym celem projektu jest praca nad zmianą myślenia 
i mówienia o niepełnosprawności, które są ważnym elementem 
kształtującym społeczną świadomość i postawy wobec inności.

● Drugim celem jest natomiast praca nad postawami wobec 
niepełnosprawności i inności - odczuwaniem inności 
i wyobcowania, wrażliwością w kontaktach z innymi, 

nad przepracowywaniem reakcji na inność, konfrontacją 
z barierami, emocjami i trudnościami w relacjach z innym. 



  

● O udział w tym projekcie stara się również nasza 
szkoła -  Szkoła Podstawowa nr 154 im. P. E. 

Strzeleckiego w Warszawie :):):)



  

● ZAPRASZAM WAS DO ZAPOZNANIA SIĘ BLIŻEJ 
Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEATRU 21 :):):)

https://teatr21.pl/

https://www.facebook.com/teatr21

https://www.youtube.com/user/Teatr21

https://teatr21.pl/
https://www.facebook.com/teatr21
https://www.youtube.com/user/Teatr21
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Autorzy prezentacji:
● Ewelina Kowalczyk
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