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Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera
POCZĄTEK: LISTOPAD 2014 R.

Głównymi celami Fundacji są działania

artystyczne i edukacyjne oraz promocja osoby 

i techniki Sanforda Meisnera, którą Sylwia

Kaczmarek ‘sprowadziła’ do Polski. 

 

Działania edukacyjne i kulturalne realizują

eksperci, którzy są zatrudniani na potrzeby

danego projektu, wolontariusze oraz przede

wszystkim stali współpracownicy Fundacji.

/FundacjaAct4Art



– prezeska fundacji,
 instruktorka i mentorka pozostałych
instruktorów Laboratorium Meisnera, 
aktorka, współproducentka projektów
Fundacji

Sylwia Kaczmarek

– instruktorka, aktorka,
wokalistka

Aleksandra Walusiak

– od 2021 r. wiceprezes, 
instruktor, aktor, reżyser

Bartłomiej Gola

– instruktorka, aktorka,
 realizatorka techniczna spektakli,
 reżyserka świateł

Katarzyna Kołodziejczak

– specjalistka od mediów
społecznościowych, tegoroczna
absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydziału
Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii

Malwina Dutkiewicz

– instruktorka, aktorka,
 autorka adaptacji teatralnych

Jagoda Pyrz

Stali współpracownicy Fundacji



Judy Turan współpracowała z Sylwią Kaczmarek jeszcze przed
założeniem fundacji od roku 2011 aż do momentu jej

przedwczesnego odejścia w lutym 2021r.
Judy łączyła wiele talentów i umiejętności: aktorka, coacherka,
instruktorka techniki Meisnera, wiceprezeska Fundacji Act 4 Art,

producentka spektakli.
 

Jako aktorka Judy pracowała w Polsce i za granicą (Wielka
Brytania, Chiny). Wyróżniona na Festiwalu Korczaka 2015 w Teatrze

Powszechnym w Warszawie za kreację aktorską Ireny Solskiej 
w spektaklu THE HIDEOUT/Kryjówka w reż. P. Passiniego,
 które to przedstawienie reprezentowało kulturę polską 

w Chinach w 2016 roku. 
 

Techniki Meisnera poza Laboratorium Meisnera uczyła w
Warszawskiej Szkole Filmowej B. Lindy i M. Ślesickiego, 

Madrid Meisner Studio w Madrycie oraz na zaproszenie teatrów
 i festiwali w Polsce i zagranicą. 

✝ Judy Turan

Stali współpracownicy Fundacji



Nasza misja –
 co robimy dla społeczeństwa?



EDUKACJA

c) Warsztaty dla amatorów teatru, seniorów,

młodzieży organizowane 

z przyznanych nam grantów 

 

a) Laboratorium Meisnera 

– edukacja aktorów, reżyserów,

 innych ludzi filmu i teatru 

b) Działania promujące Technikę Meisnera 

na terenie Warszawy (bezpłatne Jam Sessions,

podczas których każdy może przyjść 

i zapoznać się z techniką, webinary, 

eventy typu "otwarte drzwi") 



DZIAŁANIA KULTURALNE

PROJEKT "POWIEM MAMIE"

Produkcja spektakli teatralnych, czytań

performatywnych i ich pokazy dla

publiczności (odpłatne i nieodpłatne)

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=zkVNkY4rh6g

https://www.youtube.com/watch?v=zkVNkY4rh6g


GABINET
SPOTKAŃ

TEATRALNYCH

 

 

- nieodpłatne spektakle 

dla społeczności 

realizowane 

w ramach projektu
 

DZIAŁANIA ZAANGAŻOWANE SPOŁECZNIE

„Kantata na Cztery Skrzydła” 

porusza temat zdrowia psychicznego, samobójstwa

 

„Powiem Mamie” 

porusza temat przemocy 

 

Pokazy scen
najciekawszych dramatów
współczesnych i
klasycznych

"SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSAGE"

2Letni Trening w Technice Meisnera

w Laboratorium Meisnera

- wyprodukowane przez fundację sztuki 

są przedstawieniami zaangażowanymi społecznie, dotykają

ważnych tematów,  a ich pokazom towarzyszą rozmowy z

ekspertami (terapeuci specjalizujący się w zagadnieniach:

uzależnienia, zdrowie psychiczne, przemoc)

 

 

Trailer z ostatniego pokazu (lipiec 2021):

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfHqaiLGeLk

https://www.youtube.com/watch?v=RfHqaiLGeLk


PLANUJEMY KONTYNUOWAĆ
NASZE DOTYCHCZASOWE
PROJEKTY ORAZ SZUKAĆ

NOWYCH ODBIORCÓW
NASZYCH DZIAŁAŃ. 

 
JESTEŚMY W TRAKCIE
ZAAWANSOWANYCH
ROZMÓW NA TEMAT

WZNOWIENIA POKAZÓW 
"KANTATY..." ORAZ 
"POWIEM MAMIE" 

W 2022 ROKU.
 

SPEKTAKLE
GABINETU SPOTKAŃ

TEATRALNYCH
SĄ GRANE NA BIEŻĄCO

NA SCENACH
WARSZAWSKICH OŚRODKÓW

KULTURY,

 



/LaboratoriumMeisnera

Fundacja Act 4 Art stworzyła projekt studio aktorskie Laboratorium Meisnera, 

w ramach którego edukuje aktorów, reżyserów i scenarzystów. Laboratorium

Meisnera jest pierwszą i jedyną jednostką edukacyjną w Polsce oferującą

kompletny trening w tej technice, stworzonej przez Sanforda Meisnera –

współzałożyciela legendarnej formacji The Group Theatre (z m.in. Lee

Strasbergiem i Stellą Adler), który przez 50 lat swojej kariery nauczycielskiej

rozwijał metodę pracy z aktorem 

nazwaną Techniką Meisnera.

 
Wszyscy instruktorzy Laboratorium są po pełnym treningu w tej technice.

Założycielka i prezeska Fundacji Sylwia Kaczmarek nieprzerwanie uczy,

coachuje i trenuje kolejne rzesze aktorów i instruktorów techniki Meisnera w

Polsce i zagranicą. Sylwia szkoliła m.in. zespół aktorski Teatru Maska w

Rzeszowie, Teatru Ateneum w Katowicach, aktorów w Genewie na kilkukrotne

zaproszenie fundacji FOCAL, reżyserów i scenarzystów podczas Festiwalu

Transatlantyk 2016. Na stałe wykłada w europejskiej kolebce techniki

Meisnera - The Actors Temple w Londynie oraz w Studiu Azot w Paryżu. 

@laboratorium_meisnera



Technika Meisnera to kompleksowy system kształcenia aktorów, który umożliwia

artystom filmowym i scenicznym autentyczną, prawdziwą i dzięki temu poruszającą

ekspresję. Technika jest także pomocna scenarzystom, którzy chcą rozwijać swoje

projekty scenariuszowe w sposób bardziej organiczny, inspirowany improwizacją

aktorską, a także reżyserom, którzy poszukują prawdy w swojej twórczej pracy z

aktorem. Jedną z podstawowych zasad w Technice Meisnera jest głębokie

słuchanie partnera i instynktowne reagowanie na jego słowa bądź zachowanie.

 



PROJEKTY FUNDACJI

Nasza pierwsza produkcja teatralna miała

miejsce w 2016 roku. Przy wsparciu finansowym

Biura Kultury m.st. Warszawy wyprodukowaliśmy

pierwszy w Polsce spektakl oparty całościowo

na technice Meisnera, a była nim tragikomedia

"Kantata na cztery skrzydła" w reż. Łukasza

Lewandowskiego, której premiera odbyła się 

w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Spektakl

grany jest do dziś, mamy za sobą różnorakie

projekty wokół tej sztuki: Międzynarodowy

projekt Fundacji Act 4 Art - Cantata UK Showcase

Tour 2018 we współpracy z naszym angielskim

partnerem - firmą Kind Production, przy wsparciu

finansowym Arts Council England, Instytutu

Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytutu

Polskiego w Londynie . Zawierał on 8 pokazów

spektaklu "Kantata na cztery skrzydła" w The

Cockpit Theatre i Bernie Grant Arts Center w

Londynie oraz Luton Library Theatre. 

 

 

 

Pokaz spektaklu połączony był z serią

warsztatów z Techniki Meisnera dla

młodzieży, zakończony krótkim

filmem/tutorialem dokumentującym projekt.

Cztery wystawienia tragikomedii dla

młodzieży licealnej oraz środowiska

pracującego ze zdrowiem psychicznym, które

odbyły się z wykładem interaktywnym

psychologa, podczas którego młodzi sami

dochodzili do pewnych refleksji, wniosków

związanych z trudnymi życiowymi sytuacjami,

sprawczością, samopomocą, czujnością oraz

udzielaniem skutecznej pomocy osobie

bliskiej. Wystawienia w 2019 roku możliwe

były przy wsparciu finansowemu wydziałów

społecznych Dzielnicy Żoliborz oraz Urzędu

Miasta Legionowo (projekt "Zrozumienie - to

trafna interwencja" w kooperacji z Fundacją

Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU), a

także dzięki Środowiskowemu Domowi

Samopomocy w Radiówku

 Projekt "Kantata- młodzi" pokazywany był w 2018

roku w partnerstwie z praskim Centrum Promocji

Kultury, przy wsparciu finansowym Funduszu

Animacji Kultury dzielnicy Praga Południe. 



 

W 2017 roku fundacja wyprodukowała spektakl "Top Niania" 

z cyklu MONOLOOZ - projektu nowej dramaturgii, będący

nowatorskim cyklem spektakli  opartych na improwizacjach

Techniki Meisnera. Nad jakością projektu pod względem

dramaturgii, w funkcji opiekuna artystycznego, czuwał reżyser

i scenarzysta Krzysztof Rogulski. 

Hołdując idei kooperacji międzypokoleniowej, współpracował

on z grupą młodych aktorów i reżyserem Jackiem

Stachowiczem, którzy podejmując ryzyko artystyczne,

stworzyli tekst sztuki. Premiera odbyła się 2 i 3 czerwca 2017

roku w klubokawiarni Resort w Warszawie. W postaci wcielili

się instruktorzy, absolwenci, a także ówcześni studenci

Laboratorium. Jeden z pokazów "Top Niani" odbył się w

ramach pikniku warszawskich organizacji pozarządowych

"Śródmieście działa" przy Placu Konstytucji w Warszawie, a

kolejne 3 odsłony spektaklu miały miejsce w kluboteatrze

Dzika Strona Wisły przy Pl. Hallera 5 w Warszawie. 

 



W grudniu 2018 roku, w ramach dofinansowania z Wydziału

Kultury Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

zrealizowaliśmy projekt pt. "Fredro Integruje.

Międzypokoleniowy Raut z Fredro". W ramach projektu,

mającego miejsce w klubie muzycznym "NiePowiem" przy

Nowym Świecie odbyły się dwa pokazy spektaklu "Wąż

 i ona" w reżyserii Dominiki Malczyńskiej - współczesnej

interpretacji komedii "Mąż i żona" polskiego klasyka

Aleksandra Fredro, 4 warsztaty: taneczne z Żorą Korolyov,

aktorskie z Judy Turan, wokalne z Patrykiem Pawlakiem,

aktorsko- wokalne z Judy Turan i Patrykiem Pawlakiem, 

a także Potańcówka międzypokoleniowa. W gronie

odbiorców i uczestników pojawili się zarówno seniorzy,

juniorzy jak i duety międzypokoleniowe - warsztaty 

w swoim programie dostosowane były do potrzeb 

i możliwości wszystkich grup wiekowych. 

 



 

 

W 2018 roku, na zaproszenie Fundacji Metamorfozy, nasza fundacja zrealizowała wspólny projekt “Zapisane w listach” 
w reżyserii Sylwii Kaczmarek, dofinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. W ramach projektu

przeprowadzony został cykl warsztatów aktorsko-pisarskich opartych o Technikę Meisnera oraz warsztaty muzyczne,
których efektem było przygotowanie i wystawienie spektaklu muzycznego pt. „Zapisane w listach”- recitalu, w którym wzięli

udział studenci i instruktorzy Laboratorium Meisnera oraz uczestnicy warsztatów aktorsko-pisarskich, w różnym wieku.
Premiera odbyła się w Domu Kultury Śródmieście na scenie przy Smolnej. 

W 2019 roku doszło do kontynuacji projektu - z udziałem innych uczestników warsztatów. Powstał spektakl muzyczny
"Zapisane wspomnienia" - sentymentalne przedstawienie, podczas którego piosenki znanych polskich kompozytorów

przeplatane były monologami - listami Warszawiaków, prezentowanymi przez uczestników warsztatów aktorsko-
muzycznych. Spektakl i warsztaty zostały zrealizowane w ramach grantu ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy. Partnerami

przy realizacji projektu był Dom Kultury Śródmieście oraz Wolskie Centrum Kultury. 
Spektakle odbyły się w Wolskim Centrum Kultury i na Scenie na Smolnej Domu Kultury Śródmieście.

 



W 2019 roku fundacja wyprodukowała

czytanie performatywne “Erasmus

Montanus, czyli zabawa w Holberga” - 

w reżyserii i przekładzie Włodzimierza

Hermana, zorganizowane przy współpracy

Duńskiego Instytutu Kultury w Warszawie. 

 

Pokaz czytania performatywnego odbył się

w przestrzeni sali balowej Pałacu na Wodzie

w warszawskich Łazienkach z okazji

obchodów 100-lecia odnowienia polsko-

duńskich relacji dyplomatycznych oraz 

50-lecia osiedlenia się w Danii 3.000 polskich

Żydów. W ramach projektu wystąpili

studenci, absolwenci i instruktorzy

Laboratorium Meisnera.



Natomiast owocem współpracy

Fundacji ze Stowarzyszeniem

Wspierania Inicjatyw Społecznych i

Ekonomicznych "WISE" w 2019 roku był

projekt TEATROTERAPIA - cykl

warsztatów aktorskich prowadzonych

przez wiceprezes fundacji Judy Turan

dla grupy Domu Rodzin Abstynenckich

Ostoja na Ochocie.

Warsztaty zakończone były

plenerowym happeningiem w reżyserii

Judy Turan, podczas Pikniku Dzielnicy

Ochota, w którym udział wzięli

podopieczni Domu Abstynenckiego

oraz absolwenci-aktorzy

warszawskiego Laboratorium Meisnera.

 



Pod koniec października 2020, w Teatrze Baza w Warszawie odbyły się trzy pokazy premierowe “Powiem mamie” w

reżyserii debiutującego Bartłomieja Goli, w adaptacji tekstu Jagody Pyrz. Spektakl ten to intymne odczytanie

słynnej sztuki “Poobiednie igraszki” Romy Mahieu. Tematami spektaklu stają się relacje między dziećmi i dorosłymi,

zawarte w dwuznaczności gry (podwórkowej zabawy i gry aktorskiej) oraz obraz zbiorowości, kształtowanej przez

nieujawnioną i akceptowaną na poziomie społecznym agresje. Mamy ogromną nadzieję opartą na zainteresowaniu

wyrażonym przez różne instytucje pokazywać ten spektakl szerokiej publiczności, również młodzieży, w ramach

działań nie tylko artystycznych ale i społecznych, edukacyjnych i prewencyjnych.

 Pokazy projektu zostały wstrzymane przez pandemię, planujemy wznowienie spektaklu w 2022 roku.



W październiku 2020 powstał cykliczny projekt Gabinet Spotkań

Teatralnych - zajęcia teatralne, w czasie których w ciągu semestru

powstaje spektakl. Funkcję reżysera i współproducenta pełni

Bartłomiej Gola. Spektakle te są wystawiane w instytucjach kultury.

Na zajęciach spotykają ą się ludzie, którzy są zawodowo związani ze

sceną, ale także Ci, dla których jest to pasją i miłą odmianą w życiu. 

Do tej pory w ramach Gabinetów powstały trzy spektakle teatralne, 

z czego ostatni z nich jest nadal grany w Warszawie. 

Premiera pierwszego spektaklu “Pewnego razu w lesie”

inspirowanego Kubusiem Puchatkiem, ze względu na panująca

pandemię odbyła się na platformie YouTube w dniu 31 Maja 2020.

Spektakl ten jest komedią  o przygodach zwierząt, nie brakuje w nim

pikanterii, ale i nostalgicznych momentów. 

/GabinetSpotkanTeatralnych



Kolejnym spektaklem, który powstał w

ramach Gabinetu Spotkań Teatralnych 

było przedstawienie 

“Przyrzeknij, że mnie nigdy nie zapomnisz”

 inspirowane Chatką Puchatka. 

Trzecią zrealizowaną sztuką był spektakl „Metoda

Selekcji”, którego premiera odbyła się z udziałem

widowni 12 i 19 czerwca 2021, w Warszawskim Miejscu

Aktywności Lokalnej Paca 40. Dzięki długiej i owocnej

współpracy z tym obiektem nasi widzowie mogli

oglądać spektakle w przestrzeni, w której były

realizowane niemal od początku prób.







KONTAKT

Siedziba główna

ul. Tarnowiecka 48, 04-174 Warszawa, Polska

Telefon 

+48 889 712 020

Adres e-mail

labmeisnera@gmail.com

@laboratorium_meisnera/LaboratoriumMeisnera

 
www. laboratoriummeisnera.pl



KONTAKT

Siedziba główna

ul. Syryńska 8, 02-639 Warszawa, Polska

Telefon 

+48 889 712 020

Adres e-mail

fundacja.act4art@gmail.com

/FundacjaAct4Art




