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Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest 
samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ w Lu-
blinie na Starym Mieœcie. Siedzib¹ Oœrodka jest 
XIV wieczna Brama Grodzka, bêd¹ca dawniej 
przejœciem pomiêdzy mia stem chrzeœcijañskim 
i nieistniej¹cym ju¿ dzi siaj miastem ¿ydowskim. 
W swoich programach artystycznych i eduka-
cyjnych Oœrodek nawi¹zuje do historycznego 
i symbolicznego znaczenia tej Bramy, jako miej-
sca ³¹cz¹cego ró¿ne narody, tradycje i religie.

U Ÿróde³ powstania Oœrodka le¿y dzia³a-
lnoœæ artystyczna Teatru NN. W miarê up³y wu 
czasu jego twórcy zaczêli realizowaæ rów nie¿ 
inne - pozateatralne przedsiêwziêcia o charak-
terze spo³ecznym i edukacyjnym. Wykroczy³y 
one daleko poza sztukê. Odbudowuj¹c swoj¹ 
siedzibê i prowadz¹c w niej dzia³alnoœæ 
animatorsk¹ Oœrodek wpisuje siê aktywnie 
w proces o¿ywiania i ratowania lubelskiego 
Starego Miasta. 

Poprzez dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i artystyczn¹ 
Oœrodek tworzy warunki do twórczego uczest-
nictwa m³odzie¿y w ¿yciu spo³ecznym i kultural-
nym lubelskiej „Ma³ej Ojczyzny”. 

Programy Oœrodka krystalizuj¹ siê wokó³ 
zagadnieñ zwi¹zanych z problemem Pamiêci. 
W oparciu o zbierane materia³y archiwalne, 
takie jak zdjêcia, relacje mówione i doku men-
ty powsta³a wystawa tworz¹ca sta³¹ aran ¿acjê 
wnêtrz siedziby Oœrodka. Opowiada ona 
o zapomnianym, przedwojennym polsko-
¿ydowskim Lublinie.

Bardzo wa¿nym projektem Oœrodka wy ko-
 rzystuj¹cym nowoczesn¹ technologię jest pro-
jekt internetowy „Zapomniana przesz³oœæ – wie-
lokulturowe tradycje Lubelszczyzny”. Buduje 
on podstawy do wykorzystania programów 
edukacyjnych realizowanych w Oœ ro dku w sieci 
www, a jednoczeœnie wspó³ tworzy promocjê 
kulturaln¹ Lublina i regionu.

Od wielu lat prowadzony jest w Oœrodku 
program „Spotkania Kultur” prezentuj¹cy 
dorobek artystów z Europy Œrodkowo– 

Wscho dniej i Zachodniej. Program ten 
nawi¹ zuje do po³o¿enia Lublina na pograni-
czu Wschodu z Zachodem – do jego wielo-
kulturowych tradycji. Uczestnikami Spotkañ 
Kultur byli artyœci z Bia³orusi, Czech, Litwy, 
Niemiec, Polski, S³owacji, Ukrainy i Wêgier 
oraz Izraela.

W ramach dzia³alnoœci Oœrodka odbywaj¹ 
siê: spotkania autorskie, wyk³ady, sesje, prezen-
tacje przedstawieñ teatralnych, wystawy (foto-
grafia, malarstwo, grafika), projekcje filmów, 
warsztaty artystyczne, szkolenia.                 

Brama Grodzka oraz przyleg³e kamienice nocą.
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