
      

      

       
            

             

Przestrzeń  Wymiany  Działań  ARTERIA została  stworzona  przez  absolwentów 
warszawskiej  Akademii  Teatralnej:  Agatę  Buzek,  Annę  Gajewską,  Kacpra 
Kuszewskiego i Michała Sieczkowskiego.

Naszym  celem  jest  wykorzystanie  twórczego  potencjału  młodych,  niezależnych 
artystów.  Wspólnie z nimi realizujemy ambitne i oryginalne projekty.

Interesują  nas  wszelkie  dziedziny  sztuki,  współpracujemy  z  artystami  różnych 
narodowości,  przedstawicieli  różnych  kultur.  Sztuka  jest  dla  nas  przestrzenią 
spotkania twórców z odbiorcami, wymiany poglądów, wzajemnej inspiracji i dyskusji 
o współczesnym świecie. Zbliża ludzi.

Zajmujemy  się  produkcją  spektakli  teatralnych  i  filmów,  organizacją  wystaw, 
koncertów,  warsztatów  twórczych,  imprez  plenerowych,  włączamy  się  w  akcje 
społeczno-kulturalne.  Docieramy do szerokiego grona odbiorców realizując projekty 
w przestrzeni miejskiej i prezentując twórczość polskich artystów zagranicą. W 2005 
roku w działaniach ARTERII wzięło udział w sumie z ok. 50 artystów z Polski, Francji, 
Czech i Wietnamu.  

ARTERIA jest  organizacją  typu  non-profit.  Wszystkie  pozyskane  środki 
przeznaczamy na realizację celów statutowych.

 



W 2005 ROKU ARTERIA ZREALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

SALLINGER  -  polska prapremiera sztuki  B.M.  Koltèsa zrealizowana w Fabryce 
Trzciny  przez  artystów  z  Francji  Czech  i  Polski,  we  współpracy  z  Instytutem 
Francuskim i  Jeune Théâtre National.  Spektakl  prezentowany był  w Warszawie i 
Francji (Strasbourg, Forbach).

UKRAINA -  pomoc w organizacji koncertu i organizacja kwesty aktorów na rzecz 
Polskiej  Misji  Obserwacyjnej  podczas powtórki  II  tury  wyborów prezydenckich na 
Ukrainie. W kweście wzięli udział m. in. Maja Komorowska, Joanna Szczepkowska, 
Alina Janowska, Jerzy Zelnik, Małgorzata Kożuchowska, Maja Ostaszewska, Jacek 
Poniedziałek,  Magdalena  Cielecka,  Marcin  Bosak,  Anna  Mucha,  Katarzyna 
Cichopek, Steffen Möller i wielu innych.

LETNIE CENTRUM ARTYSTYCZNE – KULTURALNA PASTA – współpraca przy 
organizacji  cyklu letnich imprez kulturalnych w klubie Pasta Cafe na warszawskiej 
Pradze (spektakle, koncerty, recitale, wystawy, slam poetycki, warsztaty plastyczne i 
literackie).

WARSZAWIACY -  dwie  wystawy  fotograficzne  (m.in.  na  Placu  Zamkowym  w 
Warszawie), film dokumentalny i akcja medialna (we współpracy z Gazetą Wyborczą) 
prezentujące życie codzienne warszawskich Wietnamczyków.

WIET NAM GRA – polsko-wietnamski koncert plenerowy na Polach Mokotowskich w 
Warszawie, z udziałem m.in. Voo-Voo, Drum Freaks i grającego tradycyjną muzykę 
wietnamską Phuong Ca (Francja). Koncert poprzedził  piknik prezentujący kulturę i 
sztukę Wietnamu: wystawa malarstwa (we współpracy z Muzeum Azji  i  Pacyfiku), 
warsztaty  plastyczne,  pokazy  Narodowego  Teatru  Lalek  z  Hanoi  (teatr  wodny), 
pokazy walk wu-shu, pokazy slajdów i filmów o Wietnamie, warsztaty muzyczne i 
taneczne, pokazy kulinarne i degustacja dań kuchni wietnamskiej.
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