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Nowy Teatr jest miejską instytucją kultury powołaną do życia 
w 2008 roku. Stworzony przez Krzysztofa Warlikowskiego, 
jednego z najwybitniejszych europejskich reżyserów te-
atralnych i operowych, twórcę cenionego i nagradzanego  
w Polsce i na świecie. 
 
W ciągu kilku lat działalności Nowy Teatr zyskał status jed-
nego z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się 
ośrodków kultury w Polsce. Po modernizacji siedziby –  
zabytkowej hali industrialnej – jesienią 2015 stanie się  
interdyscyplinarnym Międzynarodowym Centrum Kultury, 
jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Krzysztof Warlikowski stworzył 
nowy język teatralny, który 
pozwolił nawiązać intensywny 
kontakt z publicznością na 
całym świecie.
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Nowy Teatr mieści się w zabytkowej hali warsztatowej z 1927 
roku (dawnej hali MPO) na Starym Mokotowie.

W listopadzie 2014 rozpoczęły się prace budowlane, których 
zakres obejmuje adaptację hali warsztatowej, nowe zagospo-
darowanie terenu oraz modernizację budynku administracyj- 
nego. Jesienią 2015 roku otworzymy Międzynarodowe Cen-
trum Kultury Nowy Teatr. Inwestycja dofinansowana jest z 
funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących  
z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. 

Nowy Teatr to nie tylko 
teatr, ale nowe miejsce 
kultury, jakiego jeszcze 
nie było.

NOWE MIEJSCE



Parking samochodowy

Brama wjazdowa 

Furtka  

Biura teatru   

Parking rowerowy

Kawiarnia plenerowa

Wejście główne

Mała scena, 
sala prób 

Duża scena

Prace budowlane obejmują adaptację zabytkowej hali  
warsztatowej z 1927 roku, nowe zagospodarowanie  
terenu oraz modernizację budynku administracyjnego. 

Foyer, kasy biletowe, 
księgarnia, czytelnia, 
kawiarnia, przestrzeń 
wystawiennicza

Furtka  

Furtka  

Brama wjazdowa   

Plac  
przystosowany  
do plenerowych  
działań artystycznych 

Fontanna 

Świetlica

 BUDUJEMY NOWY TEATR

Zaplecze 



NOWY TEATR NA ŚWIECIE
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Od 2008 roku Nowy Teatr zaprezentował spektakle  
w ponad dwudziestu krajach na całym świecie.  
Do wielu miast powracaliśmy kilkukrotnie. 



NOWY TEATR W PRASIE   

 cap sur l’afrique 
à Brazzaville avec  
Dieudonné Niangouna  
et DeLaVallet Bidiefono

 dialogues 
Nordey/Balibar  
Bel/Quesne   
Rizzo/Linyekula

 reportage 
Warlikowski à Varsovie  

 un jour au festival 
souvenirs d’artistes
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NOWY TEATR W PRASIE 

To jedno z najlepszych miejsc, 
do którego można się udać, 
żeby zobaczyć dobry teatr.  
The Wall Street Journal

Efektowne, potwierdzające  
mistrzowską klasę.  

Twój Styl

Nie da się zapomnieć. 

Le Monde
Widz zostaje wessany przez spektakl.

Allgemeine Zeitung

Spektakl-petarda.  

Polityka

Odpowiednie połączenie prezentacji, 
dyskusji, wykładów, działań eduka-
cyjnych i poszukiwań warsztatowych 
dostępnych dla szerokiej publiczności 
mają sprawić, że lepiej poznamy, gdzie 
żyjemy i dlaczego właśnie tak.  

Malemen

Nowy Teatr jest częścią rewolucji 
wolnościowej, którą społeczeństwo 
warszawskie przeżywa dużo szyb-
ciej niż inne. 

Harpers Bazaar

O seksie bez pruderii, wulgarności czy 
półpornograficznych klisz - w polskiej 
kulturze to naprawdę spore osiągnięcie.  

Gazeta Wyborcza

Fascynujący. 

Pariscope

Mistrzowskie.  

Luxemburger

Powstała nowa jakość. 

Rzeczpospolita

Wow. Wow. Woooooow. 

Dwutygodnik

Nowy adres świata.  

Gazeta Wyborcza

Wszystko, co może zaoferować 
współczesny teatr.  

Kleine Zeitung
Całkowita komunia z widzami. 

Le Soir

Przejmujący niczym spowiedź.

Wriemia Nowostiej

Niepowtarzalny styl i absolutnie 
genialne pomysły. 

Elle

Miejcie tę miejscówkę na oku, bo czujemy, że 
lada chwila namiesza na stołecznym  
podwórku. 

Aktivist

Jest w tym spektaklu rytm, magia i czar. 

France Soir

Propozycja prowokująca,  
inspirująca. Bardzo świeża.  

Tygodnik Powszechny

Fenomen Warlikowskiego tkwi w połączeniu 
odwagi i wrażliwości. Każda premiera odbija 
się głośnym echem w mediach i wywołuje 
burzliwe dyskusje.  

Harpers Bazaar

Geniusz dialogu z publicznością.  

Fashion Magazine

Trudno nie westchnąć z zachwytu. 

Exklusiv

Świeżość propozycji, umiejętność 
wsłuchiwania się w publiczność, w jej po-
trzeby i dostarczanie nieoczekiwanych, 
zaskakujących odpowiedzi. 

Wprost

Warlikowski wydobywa z opowieści 
wątki kluczowe dla europejskiej  
wyobraźni i historii. 

Zwierciadło

Łzy się polały na całej widowni.  

Ruch Muzyczny



NAGRODY   

Europejska Nagroda Teatralna  
(Saloniki, Grecja)

Nagroda OBIE tygodnika Village Voice 
(Nowy Jork)

Nagroda Meyerholda (Moskwa, Rosja)

Nagroda Francuskiego Związku Krytyków 
Teatralnych, Muzycznych i Tańca

Grand Prix Festiwalu Złota Maska  
(Moskwa, Rosja)

Nagroda Diagilewa (Perm, Rosja)

Merit Winner 2012 od Society of Publica-
tion Designers (Nowy Jork)

Francuski Order Literatury i Sztuki  
w randze Komandora

Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych 

Nagroda Swinarskiego 

Feliksy warszawskie 

Boski Komediant (Międzynarodowy  
Festiwal Boska Komedia, Kraków)

Doroczna Nagroda Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Zelwerowicza

Wdechy – nagrody stołecznego dodatku 
do Gazety Wyborczej Co Jest Grane 

Nagroda Norwida przyznana przez 
Samorząd Mazowiecki

Gwarancje Kultury od TVP Kultura

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia  
Polski

Brąz KTR w kategorii Design 

Paszport Polityki

Fryderyk 2012

Złoty medal Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony  
Kulturze — Gloria Artis

Złoto na European Design Awards

Srebrny Medal Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony  
Kulturze - Gloria Artis

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia  
Polski

Superbrands 2012 za aktywne  
upowszechnianie kultury polskiej  
za granicą



IDEA I PROGRAM  

Dostępność 
 

• Miejsce otwarte przez 7 dni w tygodniu.  
Czynne 15 godzin na dobę.

        Planowane minimum 300 wydarzeń w roku.

• Ogólnodostępne bar, restauracja, świetlica,  
księgarnia, czytelnia, a także podwórko.

• Od poniedziałku do piątku pasma programowe adre-
sowane do różnych grup wiekowych: wieczorne dla 
młodzieży i dorosłych, poranne dla dzieci, osób 
starszych i niepracujących; popołudniowe  
dla młodzieży; .

• W soboty i niedziele — w ciągu dnia oferta adresowana 
do rodzin z dziećmi, wieczorem do młodzieży  
i dorosłych.

Interdyscyplinarność

Sezon otwarcia MCK 
Nowy Teatr 2015/2016

• Premiera nowego spektaklu Krzysztofa  
Warlikowskiego, koprodukowana przez Theatre  
de Chaillot w Paryżu i Ruhr Triennale 

• Prezentacja kluczowych zjawisk teatralnych i perfor-
matywnych Europy (Warszawa jest jedyną stolicą w 
Europie, która nie ma żadnego międzynarodowego 
festiwalu, prezentacji kluczowych zjawisk artystyc-
znych) — 10 prezentacji w sezonie, w miesięcznych 
odstępach

• Najlepszy światowy teatr. 

• Program koncertowy przygotował jeden z najważ- 
niejszych kompozytorów muzyki współczesnej, Paweł 
Mykietyn. 

Zasięg lokalny  
i międzynarodowy

• MCK Nowy Teatr od początku istnienia jest  
wizytówką polskiej kutury na arenie międzynaro-
dowej 

• Otwarcie MCK Nowy Teatr będzie jednym z ważnie-
jszych wydarzeń na mapie kulturalnej Polski w 2015 
roku, o ogromnyjm zasięgu medialnym. 

• Sezon teatralny 2015/2016 to sezon specjalny  
Otwarcia MCK Nowy Teatr, wypełniony wydarzeniami 
teatralnymi o randze europejskiej. 

• Przewidywana liczba widzów na same tylko wydarzenia 
teatralne w sezonie 2015/2016 to 120 tysięcy osób. 

• MCK Nowy Teatr jest w czołówce polskich instytucji 
kultury, współpracuje z największymi nazwiskami z 
dziedziny współczesnego teatru, muzyki i sztuk  
wizualnych.

• W ciągu sześciu lat istnienia Nowy Teatr skupił 
wokół siebie stałą widownię, złożoną w większości 
z młodych, aktywnych, wykształconych, ciekawych 
świata osób.

Teatr / Taniec / Performans / Działania w przestrzeni  
miejskiej / Muzyka współczesna / Muzyka progresywna  
Festiwale / Sztuki plastyczne i wizualne / Nowe media   
Edukacja dzieci i młodzieży / Edukacja dorosłych   
Zajęcia dla seniorów



MIESJCE SZTUKI 

Zróżnicowana oferta 
programowa

Nowatorskie, nieszablonowe, zróżnicowane propozycje  
kulturalne, skierowane do różnych grup odbiorców. 

Odwiedzając to miejsce regularnie, orientujesz się  
w kuturze polskiej i europejskiej.

Miejsce, w którym zawsze znajdziesz coś dla siebie. 

MIESJCE EVENTOWE

Wielofunkcyjne  
przestrzenie

MCK Nowy Teatr to mutifunkcjonalna przestrzeń w której 
można zorganizować dowolną imprezę, a także plac 
przystosowany do eventów plenerowych. 

W MCK Nowy Teatr będzie miejsce na: dyskusje, wystawy,  
akcje performatywne, seanse filmowe, działalność wydawnic-
za i kuratorska oraz biblioteka, wideoteka, księgarnia, kawiar-
nia, studio nagrań, przestrzeń odpoczynku, park. 

MIESJCE ZMIANY SPOŁECZNEJ 

Nasze motto: sztuka 
zmienia życie na lepsze

To miejsce dba o Twoje wykształcenie, jest szkołą bez-
kompromisowego myślenia o świecie i sztuce, zapewnia 
narzędzia do krytycznej analizy rzeczywistości. 

W MCK Nowy Teatr tradycja publicznego teatru znajdzie 
swoją realizację w najwyższej jakości programie. 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? 



Świadczenia  
standardowe
• Zapewnimy miejsce na reklamę Twojej firmy m.in. na 

biletach, w programach do spektakli, broszurach infor-
macyjnych oraz w miesięcz-nym repertuarze Nowego 
Teatru 

• Zorganizujemy akcję promocyjną Twojej firmy  
w ramach wybranego wydarzenia Nowego Teatru 

• Przygotujemy program partnerski umożli- 
wiający Twoim klientom  zakup tańszych biletów  
na spektakle i wydarzenia Nowego Teatru

• Wyeksponujemy materiały promocyjne Twojej firmy 
podczas każdego wydarzenia Nowego Teatru  
i Świetlicy Nowego Teatru, w tym spektakli, konferencji 
prasowych i prób medialnych 

• Wyeksponujemy na stałe materiały Twojej firmy  
oraz informację o partnerstwie w ustalonej przestrzeni 
Nowego Teatru i Świetlicy Nowego Teatru

OFERTA WSPÓŁPRACY



Świadczenia  
specjalne
• Zorganizujemy zamknięty pokaz wybranego spektak-

lu dla przedstawicieli / pracowników / klientów Twojej 
firmy 

• Zorganizujemy wizytę zakulisową dla przedstawicieli  
i gości Twojej firmy 

• Opracujemy i zorganizujemy wyjątkowe  
szkolenie menadżerskie z zakresu autoprezentacji 
i wystąpień publicznych z udziałem aktora Nowego 
Teatru oraz profesjonalnego trenera 

• Opracujemy i zorganizujemy wyjątkowe  
warsztaty z team buildingu poprzez twórcze  
działania dla pracowników wszystkich  
szczebli Twojej firmy

• Przygotujemy imprezę dla przedstawicieli / gości / 
klientów Twojej firmy, według scenariusza kreatywne-
go dopasowanego do potrzeb i profilu Twojej firmy

• Zorganizujemy imprezę integracyjną dla pracowników 
wszystkich szczebli, według scenariusza kreatywnego 
dopasowanego do potrzeb i profilu Twojej firmy

• Przygotujemy wyjątkową kreatywną zabawę dla dzieci 
pracowników Twojej firmy w Świetlicy Nowego Teatru 

• Udostępnimy przestrzenie Nowego Teatru  
do wyłącznej dyspozycji Twojej firmy do celów szkole-
niowych, konferencyjnych lub eventowych, w ustalo-
nym wcześniej zakresie.

OFERTA WSPÓŁPRACY 



Pula zaproszeń 
• Możliwość rezerwacji zaproszeń na zagraniczne spek-

takle/premiery Nowego Teatru

• 20 podwójnych zaproszeń na galę otwarcia 
Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

• 10 podwójnych zaproszeń na spektakl  
premierowy Krzysztofa Warlikowskiego

• 200 pojedynczych zaproszeń na spektakle repertu-
arowe w sezonie (nie więcej niż 20 miejsc na jeden 
wieczór)

• Zaproszenia na pozostałe projekty Nowego Teatru

OFERTA WSPÓŁPRACY 



Miejsca ekspozycji 
logotypu

• Reklamy prasowe („Gazeta Wyborcza”, „Warsaw Insid-
er”, „Warsaw Bussiness Journal”, „Aktivist”, „Exklusiv”)

• Spoty i zapowiedzi telewizyjne (TVP Kultura, TVP 
Dwójka)

• Radiowe spoty reklamowe (II i III program Polskiego 
Radia, Tok FM)

• Reklamy na terenie Warszawy (słupy Warexpo, 
Citylight) 

• Newsletter i mailing do bazy adresowej widzów i dzien-
nikarzy (ok. 6 tys. subskrybentów)

• Internetowe banery reklamowe, m.in. w portalach bile-
towych ebilet.pl oraz bilety24.pl.

• Strona internetowa www.nowyteatr.org

• Stopki e-mailowe pracowników Teatru (wysyłamy ok. 
300 e-maili dziennie) 

• Kanały Nowego Teatru w portalach społecznościowych  
(Facebook – 8,5 tys. po      lubień, średni zasięg postu  
3 tys. osób oraz Twitter, Youtube, Instagram, Mixcloud)

• Druki zaproszeń na spektakle premierowe (min. 500 
egzemplarzy)

• Programy do spektakli (przy spektaklach premierowych 
możliwość  zamieszczenia 2-stro-nicowej reklamy 
Głównego Mecenasa)

• Foldery repertuarowe (nakład min. 6 tys. egzemplarzy, 
dystrybucja na terenie całej Warszawy)

• Plakaty (ekspozycja na terenie całej Warszawy)

• Pocztówki (dystrybucja na terenie całej Warszawy)

Państwa logotyp znajdzie się w prestiżowym 
gronie instytucji wspierających Nowy Teatr: 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Urzędu m. st. Warszawy. 

OFERTA WSPÓŁPRACY 



ZAPRASZAMY! 

Nasze zaproszenie do współpracy kierujemy tylko do instytucji,  
których dokonania i autorytet świadczą o poczuciu  
odpowiedzialności społecznej. 

Wierzymy, że razem możemy działać na rzecz zmiany, bo sztuka czyni życie lepszym. 
Nowy Teatr — nowe możliwości.


