


OŚRODEK
„ B R A M A  G R O D Z K A  -  T E A T R  N N ”

Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN” jest 
samorządową instytucją kultury działającą 
w  Lublinie na Starym Mieście. Siedzibą 
Ośrodka jest XIV wieczna Brama Grodzka, 
będąca dawniej przejściem pomiędzy mia�
stem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzi�
siaj miastem żydowskim. W swoich progra�
mach artystycznych i edukacyjnych Ośrodek 
nawiązuje do historycznego i symbolicznego 
znaczenia tej Bramy, jako miejsca łączącego 
różne narody, tradycje i religie.

U źródeł powstania Ośrodka leży działa�
lność artystyczna Teatru NN. W miarę upływu 
czasu jego twórcy zaczęli realizować również 
inne -  pozateatralne przedsięwzięcia
0 charakterze społecznym i edukacyjnym. 
Wykroczyły one daleko poza sztukę. Odbu�
dowując swoją siedzibę i prowadząc w  niej 
działalność animatorską Ośrodek wpisuje się 
aktywnie w  proces ożywiania i ratowania 
lubelskiego Starego Miasta.

Poprzez działalność edukacyjną i artysty�
czną Ośrodek tworzy warunki do twórczego 
uczestnictwa młodzieży w  życiu społecznym
1 kulturalnym lubelskiej „Małej Ojczyzny”.

Programy Ośrodka krystalizują się wokół 
zagadnień związanych z problemem Pamięci. 
W oparciu o zbierane materiały archiwalne 
takie jak zdjęcia, relacje mówione i doku�
menty powstała wystawa tworząca stałą aran�
żację wnętrz siedziby Ośrodka. Opowiada 
ona o zapomnianym, przedwojennym polsko
-  żydowskim Lublinie.

Bardzo ważnym projektem Ośrodka wy�
korzystującym nowoczesną technologie jest 
projekt internetowy „Zapomniana przeszłość
— wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”. 
Buduje on podstawy do wykorzystania pro�
gramów edukacyjnych realizowanych w  Oś�
rodku w  sieci WWW a jednocześnie współ�
tworzy promocję kulturalną Lublina i regionu.

Od wielu lat prowadzony jest w  Ośrodku 
program „Spotkania Kultur” prezentujący

dorobek artystów z Europy Środkowo — 
Wschodniej i Zachodniej. Program ten nawią�
zuje do położenia Lublina na pograniczu 
Wschodu z Zachodem — do jego wielokultur�
owych tradycji. Uczestnikami Spotkań Kultur 
byli artyści z Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec 
Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier oraz Izraela.

W ramach działalności Ośrodka odbywają 
się: spotkania autorskie, wykłady, sesje, 
prezentacje przedstawień teatralnych, wys�
tawy (fotografia, malarstwo, grafika), projekc�
je filmów, warsztaty artystyczne, szkolenia.

Brama Grodzka oraz przyległe kamienice - siedziba Oś rodka.
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