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WSTĘP

Animacja kultury, kultywowanie dziedzictwa narodowego, lokalnych tradycji
i obyczajów, ale też zapewnienie oprawy w trakcie ważnych dla społeczności lokalnych
uroczystości i na co dzień jest realizowana właśnie przez amatorski ruch artystyczny, którego
działania zapewniają transmisję kulturową, dają też szansę na tworzenie nowej jakości, dzieł,
utworów. Uprawianie kultury w przypadku tego typu ruchu wiąże się z edukacją kulturową,
poznawaniem zarówno tradycji lokalnej, jak i sztuki w różnych jej przejawach,
samodoskonaleniem, interpretacją i aktywnością. Jest cenne nie tylko dla osób ją
realizujących, społeczności lokalnej, ale także dla kultury całego kraju. To osoby tworzące
początkowo w ramach amatorskiego ruchu artystycznego stają się profesjonalistami
rozwijającymi kulturę narodową. Warto więc zastanowić się nad możliwościami
angażowania w jego działalność większej liczby osób, ale i bardziej efektywnego rozwoju
tego sektora.
Niezwykle ważnym zagadnieniem w działalności instytucji kultury, ale i władz
samorządowych jest wspieranie grup i osób indywidualnych chcących tworzyć. Konieczne jest
więc zapewnienie im warunków, wsparcia i narzędzi. Efektywne zarządzanie kulturą musi
opierać się na danych i analizie, dlatego w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury staramy się
dostarczać informacji o edukacji kulturowej i stanie sektora w naszym województwie.
Mamy nadzieję, że niniejszy raport z badania posłuży lepszemu planowaniu wsparcia
amatorskiego ruchu artystycznego w naszym województwie. Chcielibyśmy, żeby jego wyniki
stanowiły początek dyskusji na temat narzędzi, sposobów, metod pracy, wsparcia, animacji.
Jako początek tej dyskusji prezentujemy wyniki obrazujące dane statystyczne na temat ruchu
amatorskiego w województwie podlaskim, a także jego oczekiwań i potrzeb. Raport zawiera
informacje z perspektywy zarówno twórców, jak i instruktorów i odbiorców ich działań.
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OPINIE DOTYCZĄCE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie współczesnej kondycji amatorskiego
ruchu artystycznego w województwie podlaskim. Można przyjąć, że amatorski ruch
artystyczny obejmuje określoną przestrzeń społeczną, często powiązaną z działalnością
instytucji kultury (np. domów kultury), organizacji pozarządowych oraz oddolnych,
niezależnych aktywności artystów i twórców amatorów. Działania, które składają się na ruch
mają potencjał kształtowania talentów, podwyższania kwalifikacji i kompetencji twórców,
budowania warsztatu artystycznego, innymi słowy często pełnią funkcję „wyłapywania”
talentów i „tworzenia” artystów. Ruch może również pełnić inne, istotne funkcje społeczne,
takie jak integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa, oraz edukacja kulturowa. Biorąc
to pod uwagę, wydaje się, że diagnoza dotycząca ogólnego stanu amatorskiego ruchu
artystycznego w województwie podlaskim, przeprowadzona w ramach programu Bardzo
Młoda Kultura / Podlaski Pomost Kultury, może być użytecznym narzędziem do
wykorzystania, zarówno przez Operatora programu (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury),
jak też przez inne podmioty zainteresowane działaniami w tych ramach.

Charakterystyka badanych
Niniejsze

opracowanie

zostało

przygotowane

na

podstawie

badania

kwestionariuszowego przeprowadzonego w czerwcu 2018 roku. Badanie zostało
przeprowadzone techniką CAWI (computer-assisted web interview), czyli przy użyciu
kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia przez Internet. Technika taka została
wybrana ze względu na dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze, miała ułatwić dotarcie do
osób z obszaru całego województwa. Po drugie, przy braku precyzyjnych operatów
(zestawień) osób zaangażowanych w amatorski ruch artystyczny, chodziło o zainteresowanie
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udziałem jak największej grupy ludzi reprezentujących różne środowiska. Ostatecznie,
w badaniu wzięło udział łącznie 227 osób, które reprezentowały odmienne perspektywy
wobec ruchu amatorskiego ruchu artystycznego. W badaniu uczestniczyli: 1) przedstawiciele
kadry zarządzającej instytucji kultury, które wspierają amatorski ruch artystyczny; 2)
animatorzy kultury, instruktorzy, kierownicy lub menadżerowie zespołów, czyli osoby
bezpośrednio pracujące na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 3) artyści
amatorzy, członkowie zespołów, twórcy; 4) uczestnicy wydarzeń kulturalnych (w tym
organizowanych w ramach amatorskiego ruchu artystycznego). Procentowy udział
poszczególnych kategorii w badaniu został przedstawiony na wykresie poniżej:

Wykres 1. Kategorie badanych

Jestem uczestnikiem
wydarzeń kulturalnych
23%

Jestem
przedstawicielem/prze
dstawicielką kadry
zarządzającej
instytucją kultury
(dyrektorem,
kierownikiem działu
itp.)
34%

Jestem animatorem
kultury / instruktorem
/ kierownikiem lub
menadżerem zespołu
32%

Jestem członkiem
zespołu artystycznego
/ samodzielnym
artystą
11%

Źródło: opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie, około 2/3 z badanej grupy to kadra zarządzająca
instytucji kultury bądź animatorzy kultury. Wiąże się to przede wszystkim z ich największą
dostępnością (kontakt poprzez powszechnie dostępne adresy mailowe ułatwiał rekrutację).
W związku z liczebnością odpowiedzi, grupom tym poświęcono w opracowaniu najwięcej
miejsca. Niemniej udało się osiągnąć zakładane w badaniu zróżnicowanie grupy.
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Podobnie jak w wielu badaniach dotyczących sektora kultury, większość respondentów była kobietami (71%), chociaż rozkład płci był różny w poszczególnych grupach.
Wśród twórców był on niemal równy, wśród osób zarządzających instytucjami było 68%
kobiet, a wśród animatorów i instruktorów, aż 80%. Respondenci zarządzający instytucjami
byli też zazwyczaj starsi od animatorów i instruktorów. Większość badanych animatorów
była w wieku 25-54 lata, a zarządzających 35-64 lata. Rozkład wieku twórców i uczestników
wydarzeń kulturalnych pokrywał dość równo wszystkie kategorie wiekowe. We wszystkich
grupach przeważały osoby z wykształceniem wyższym (średnio 75,2% badanych). 43-44%
animatorów, instruktorów oraz zarządzających instytucjami stwierdziło, że ich wykształcenie
formalne jest bezpośrednio związane z działaniami w amatorskim ruchu artystycznym
(chodziło np. o wykształcenie choreograficzne, scenograficzne, zarządzanie w kulturze itp.).
39,5% zarządzających oraz 50% animatorów i instruktorów stwierdziło, że w ciągu ostatnich
5 lat uczestniczyli oni w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach związanych
z działalnością w amatorskim ruchu artystycznym. Wykres poniżej pokazuje na jakie konkretnie
kategorie szkoleń wskazywali respondenci. Często wiązały się one z szeroko rozumianymi
kwestiami zarządzania w kulturze, które połączyć również można z wyróżnioną osobno kategorią
działania w mediach. Poza tym, najczęściej wskazywano na warsztaty, szkolenia i kursy związane
z pracą teatralną, a w dalszej kolejności plastyczne, taneczne i filmowe.
Wykres 2. Tematyka kursów i szkoleń, w których uczestniczyli respondenci

Teatralne
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Zarządzanie w kulturze
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Działania w mediach

5
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Źródło: opracowanie własne
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Animatorzy i instruktorzy nieco silniej niż zarządzający instytucjami utożsamiali się
z amatorskim ruchem artystycznym. Siła związku z ruchem wskazywana była przez badanych
na skali od „wyjątkowo silnie” do „w ogóle”. Rozkład odpowiedzi został pokazany na
wykresie poniżej.

Wykres 3. Siła utożsamiania się z amatorskim ruchem artystycznym

40,5%
37,5%
27,5%
26,2%

25,0%

11,9%

9,5%
5,0%

Animatorzy i instruktorzy

7,1%
2,5%

4,8%
2,5%

Kadra zarządzająca

Źródło: opracowanie własne

Kwestią blisko z tym związaną była prośba do badanych o określenie na skali od 0 do
10 własnej satysfakcji z udziału w amatorskim ruchu artystycznym. Większość wskazań
badanych była bardzo wysoka, a więc – przynajmniej na poziomie deklaracji –
zaangażowanie w ruch przynosi badanym satysfakcję. Zauważono jednak również pewne
różnice pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup. Najwięcej satysfakcji odczuwają
animatorzy oraz – co zrozumiałe – sami twórcy, nieco niższe średnie wyniki przyniosły
odpowiedzi

zarządzających

instytucjami

oraz

odbiorców

wydarzeń.

Zostały

one

przedstawione w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Satysfakcja z uczestnictwa w amatorskim ruchu artystycznym
Kategoria badanych

Średnia ocena satysfakcji

Animatorzy i instruktorzy

8,02

Twórcy

7,87

Zarządzający instytucjami kultury

7,12

Odbiorcy wydarzeń

7,00

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o motywacje do udziału w amatorskim ruchu artystycznym, są one
stosunkowo zróżnicowane. Badani dość powszechnie wskazywali na kilka kategorii, które
zostały przedstawione na wykresie poniżej.

Wykres 4. Motywacje to udziału w amatorskim ruchu artystycznym

Chęć realizowania swojej pasji

53

Potrzeba twórczości artystycznej

48

Zainteresowanie kulturą i historią regionu

39

Chęć rozwijania własnych umiejętności

37

Potrzeba spotykania się z innymi ludźmi

36

Chęć zdobycia rozgłosu, sławy

10

Chęć zajęcia wolnego czasu
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Źródło: opracowanie własne
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Dwie najczęściej wskazywane odpowiedzi wiążą się z silnymi, wewnętrznymi
potrzebami jednostek. Wśród popularnych kategorii znalazły się jednak również takie, które
wiążą się z bardziej społecznymi motywacjami (potrzeba spotykania się z innymi ludźmi,
zainteresowanie kulturą i historią regionu). Rozkład odpowiedzi na to pytanie, w większości
nie zależał od zajmowanej perspektywy, chociaż należy zauważyć, że na chęć zajęcia wolnego
czasu najczęściej zwracali uwagę odbiorcy wydarzeń, a potrzeba twórczości artystycznej
i chęć rozwijania własnych umiejętności były kluczowe nie tylko dla twórców, ale również dla
animatorów i instruktorów.
Grupa osób, która wzięła udział w badaniu jest niereprezentatywna, nie można więc
na jej podstawie mówić z całą pewnością o wszystkich osobach zaangażowanych w
amatorski ruch artystyczny w województwie podlaskim. Wydaje się jednak, że opisana
powyżej struktura badanych (płeć, wiek, wykształcenie) dość dobrze nakreśla ogólne ramy
grup zaangażowanych z różnych perspektyw w amatorski ruch artystyczny. Samo badanie ma
natomiast charakter eksploracyjny, rozpoznający teren i umożliwiający namysł nad
przyszłymi badaniami i działaniami.

Amatorski ruch artystyczny w instytucjach kultury

Przedstawiciele kadry zarządzającej instytucjami kultury zostali spytani o to, w jaki
sposób wspierają amatorski ruch artystyczny, jakiego rodzaju działania i dla jakich grup
uczestników są podejmowane. Szesnaścioro badanych, a więc ok. 1/4 przedstawicieli kadry
zarządzającej instytutami kultury stwierdziło, że nie prowadzi obecnie żadnych działań
w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Pozostali badani mieli natomiast za zadanie
wskazać do jakich kategorii wiekowych kierują swoje działania. Łącznie otrzymano 113
wskazań, których rozkład przedstawiono na wykresie poniżej.
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Wykres 5. Działania instytucji kultury w ramach amatorskiego ruchu artystycznego
skierowane do poszczególnych grup wiekowych
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rokiem życia

Osoby w wieku 50+

Źródło: opracowanie własne

Wykres pokazuje, że największa liczba instytucji organizuje aktywność dla dzieci
i młodzieży, co pokrywa się z rozumieniem amatorskiego ruchu artystycznego jako elementu
edukacji kulturalnej (rozumianej w sposób węższy niż edukacja kulturowa) i „wyłapywaniem”
młodych talentów. W przypadku osób dorosłych widać natomiast wyraźnie pewną lukę
pokoleniową. Działania instytucji stosunkowo rzadko kierowane są do młodych dorosłych
i osób w wieku średnim. Może to się wiązać zarówno z ogólnym przekonaniem, że takie
osoby mają stosunkowo mało czasu na aktywność kulturalną, koncentrując się przede
wszystkim na życiu zawodowym lub rodzinnym, jak i z faktem, że podejmujące działalność
artystyczną osoby dorosłe same próbują wychodzić poza ramy instytucji. Zorganizowana
działalność instytucji widoczna jest natomiast częściej w odniesieniu do grup powyżej 50
roku życia.
Najpopularniejszym sposobem wspierania aktywności w ramach amatorskiego ruchu
artystycznego jest organizowanie wydarzeń stałych lub cyklicznych. Realizuje je ponad ¾
podmiotów deklarujących wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego. Najpopularniejsze
formy takich działań zostały przedstawione na wykresie poniżej.
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Wykres 6. Formy wsparcia amatorskiego ruchu artystycznego przez instytucje kultury
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Źródło: opracowanie własne

Jak widać, formy takich działań nie są bardzo zróżnicowane i cieszą się wśród
organizatorów podobnym zainteresowaniem. Najczęściej wskazywano na prowadzenie
zespołów i grup artystycznych (poprzez cykliczne spotkania, próby), a w dalszej kolejności na
organizowanie cyklicznych warsztatów artystycznych (również rękodzielniczych, dotyczących
edukacji artystycznej) oraz prowadzenia pracowni, klubów czy kół zainteresowań. Pojawienie
się

kategorii

„Inne”

mogłoby

sugerować

funkcjonowanie

również

oryginalnych,

nieszablonowych form aktywności. W tym przypadku są to jednak odpowiedzi, które
mieszczą się raczej pomiędzy kategoriami określonymi powyżej, a które trudno jest
jednoznacznie przypisać.
Wśród badanych, którzy organizują działania cykliczne nieco ponad połowa (51,2%)
zaznacza, że wszystkie oferowane przez nich działania są dla uczestników bezpłatne,
a pozostała część (48,8%) wskazuje, że niektóre (ale nie wszystkie) koszty muszą być
ponoszone przez uczestników z własnej kieszeni. Rozkład odpowiedzi na dwie, niemal równe
części pokazuje, że wśród instytucji nie ma dominującego modelu finansowania działań
w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Podobnie równomierny rozkład odpowiedzi
uzyskano na pytanie dotyczące liczby wszystkich uczestników działań prowadzonych przez
daną instytucję kultury. Co prawda, w przypadku tego pytania uzyskano niewielką liczbę
odpowiedzi – być może trafne oszacowanie liczby uczestników było dla respondentów
trudne – niemniej niemal równa liczba respondentów wskazała na zakres od 1 do 20
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uczestników (9 odpowiedzi), od 21 do 50 uczestników (9), od 51 do 99 uczestników (7), od
100 do 200 uczestników (6) oraz powyżej 200 uczestników (8). Pokazuje to ponownie brak
dominującego modelu instytucjonalnego wsparcia dla ruchu artystycznego, a jednocześnie
powiązanie liczby uczestników ze specjalizacją działań. W instytucjach, których oferta
gromadzi największą liczbę uczestników zdecydowanie częściej pojawiają się zajęcia
taneczne oraz – co nieco bardziej zaskakujące – plastyczne, chociaż być może tam gdzie jest
taka oferta, cieszą się one wysokim zainteresowaniem i odbywają się w dużych grupach.
Instytucje gromadzące mniejszą liczbę uczestników częściej koncentrują się na dziedzinie
muzyki (może tu chodzić o wspieranie lokalnych zespołów amatorskich czy folklorystycznych)
oraz literatury. Warto również dodać, że w instytucjach skupiających mniejsze grupy osób,
częściej prowadzono działania związane z kulturą tradycyjną (kulturą ludową, folklorem), co
może sugerować, że jest to jeden z podstawowych kierunków działania niewielkich,
peryferyjnych instytucji kultury.
Badani, którzy szacowali liczbę uczestników swoich działań, zostali również
poproszeni o określenie, ilu z nich należy do poszczególnych kategorii wiekowych. Trzydzieści
dziewięć podmiotów oszacowało łączną liczbę uczestników na około 5860 osób, ich
przybliżony rozkład wiekowy prezentuje tabela poniżej.

Tabela 2. Rozkład wiekowy uczestników działań w badanych instytucjach kultury

Suma
Średnia liczba uczestników
Mediana liczby uczestników

Osoby Osoby między
poniżej 18
18 a 30
roku życia rokiem życia
2999
545
81
25
32
18

Osoby między
31 a 50 rokiem
życia
978
27
16

Osoby
w wieku
50+
1339
46
30

Źródło: opracowanie własne

Wyniki korespondują z odpowiedziami na pytanie, do jakich grup kierowana jest
oferta instytucji kultury (por. wykres nr 5). Najwięcej uczestników (51,2%) stanowią dzieci
i młodzież do 18 roku życia. Najmniejszą grupę stanowią natomiast młodzi dorośli (9,3%), dla
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których oferta jest również najuboższa. Liczba uczestników rośnie ponownie wraz z wiekiem
i uczestnicy amatorskiego ruchu artystycznego w wieku 50+ stanowią około 22,8% całej
grupy. Do oszacowania przeciętnej liczebności uczestników korzystających z danej instytucji
kultury wykorzystano średnią arytmetyczna oraz medianę. Duża różnica pomiędzy tymi
wartościami w przypadku dzieci i młodzieży pokazuje, że wśród badanych znajduje się
przynajmniej kilka instytucji, które skupiają w swoich ramach bardzo duże grupy dzieci
i młodzieży. W przypadku działań dla osób dorosłych tego rodzaju sytuacje nie występują.
Mediana, która wskazuje na wynik środkowy wśród wszystkich podmiotów prowadzących
działalność kierowaną do danej grupy wiekowej, sugeruje wyraźnie, że w przeciętnej
instytucji liczba dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 50+ jest około dwukrotnie wyższa niż
osób dorosłych z pozostałych kategorii wiekowych.
Badani zostali również poproszeni o to, aby wskazali, jakie dziedziny twórczości
artystycznej obejmują ich działania. Dokładny rozkład odpowiedzi przedstawiono na
wykresie poniżej.

Wykres 7. Dziedziny twórczości wspierane przez instytucje kultury

Muzyka

31

Kultura tradycyjna / ludowa / folklor

27

Teatr

24

Taniec

23

Plastyka (np. malarstwo, rzeźbiarstwo)

20

Literatura

12

Rzemiosło artystyczne

12

Fotografia

11

Film

2
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Źródło: opracowanie własne
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Najczęściej zwracano uwagę na sztuki sceniczne, zazwyczaj łączone z uprawianiem
sztuki w grupie – są to odpowiedzi w kategoriach muzyka, taniec i teatr. Mniejszym
zainteresowaniem obdarzono natomiast te dziedziny, które wiążą się z twórczością
indywidualną, takie jak malarstwo, rzeźbiarstwo, rzemiosło artystyczne, literatura, fotografia
i film. Dziedzina aktywności wiąże się również w pewnym stopniu z formą zajęć. Aktywności
sceniczne (muzyka, taniec, teatr) organizowane są najczęściej jako regularne spotkania
zespołów lub grup, podczas gdy pozostałe w formie warsztatów lub pracowni, klubów i kół
zainteresowań.
Na wykresie zaznaczona jest również kategoria „Kultura tradycyjna / ludowa /
folklor”. Istotnym było bowiem ustalenie, na ile amatorski ruch artystyczny kojarzony jest
wśród badanych podmiotów właśnie z takim obszarem zainteresowań. Kategoria ta została
wskazana przez 62,8% badanych reprezentujących instytucje kultury organizujące zajęcia
cykliczne. Okazuje się więc, że jest to bardzo istotny element wspierania amatorskiego ruchu
artystycznego w regionie. Kategoria ta, łączy się przede wszystkim z uprawianiem muzyki
(zespoły muzyczne i wokalne), a następnie teatru, plastyki oraz tańca.
Pytani o promocję swoich działań i organizowanych wydarzeń, badani przedstawiciele
instytucji kultury byli nad wyraz zgodni. Ponad 90% wskazań uzyskało większość możliwych
kategorii odpowiedzi – badani deklarowali, że upowszechniają informacje o swoich
działaniach poprzez ulotki i plakaty, wiadomości na stronie internetowej i w portalach
społecznościowych, przez inne instytucje (np. szkoły, parafie) oraz za pomocą „poczty
pantoflowej”. Tylko nieco rzadziej (79% badanych) wskazano na wykorzystywanie lokalnych
mediów, co może świadczyć o nieco mniejszym przekonaniu o ich skuteczności, bądź też
o ograniczonych możliwościach wykorzystania lokalnych mediów (np. w przypadku małych,
wiejskich czy peryferyjnie położonych gmin).
Wszyscy badani przedstawiciele instytucji kultury stwierdzili, że zdarzyło im się
współpracować z innymi podmiotami, takimi jak np. inne instytucje kultury, szkoły, uczelnie,
organizacje pozarządowe, parafie, artyści profesjonalni itp. na rzecz rozwoju lokalnego
amatorskiego ruchu artystycznego. Skoro tak, istotne wydają się tutaj przede wszystkim
formy takiej współpracy. Rozkład odpowiedzi na pytanie o tę kwestię przedstawia wykres
poniżej.
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Wykres 8. Formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz amatorskiego ruchu
artystycznego

Wspólne organizowanie wydarzeń kulturalnych

40

Wspólne organizowanie działań edukacyjnych (kursy,
warsztaty itp.)

35

Wymiana lub użyczanie zasobów (infrastruktury, kadry,
sprzętu itp.)

27

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, kontaktami
(sieciowanie)

19

Współprowadzenie zespołu / Współpraca merytoryczna

16
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Źródło: opracowanie własne

Jak się okazuje, do najpowszechniejszych form należy wspólne organizowanie
różnego rodzaju wydarzeń. Wydaje się to jednocześnie jedna z najłatwiejszych form
współpracy, możliwa do realizacji np. podczas festynów lub obchodów świąt, podczas
których często prezentują się artyści lokalni związani z różnymi podmiotami. Stosunkowo
popularna okazała się wymiana lub użyczanie zasobów, przede wszystkim trwałych, ale
również kadry. Do najmniej popularnych form współpracy należą natomiast te, które wiążą
się z wzajemną komunikacją, wymianą wiedzy, doświadczeń, współpracą merytoryczną. Tego
rodzaju współpraca najczęściej wymaga najwięcej zaangażowania od partnerów. Jej rzadsze
występowanie sugeruje, że lokalne instytucje często nie mają potrzeby lub odpowiedniego
potencjału, aby podejmować takie działania.
Badani zostali również poproszeni o wskazanie najważniejszych barier, które
utrudniają organizację i rozwój działań w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Wśród
najczęściej oznaczonych znalazły się – odpowiednio – bariery ekonomiczne (niedostateczne
finansowanie), infrastrukturalne (braki w dostępnej przestrzeni, sprzęcie, kostiumach itp.)
oraz brak odpowiedniej kadry do prowadzenia działań (animatorów, instruktorów). Nieco
rzadziej wskazywano na brak zainteresowania otoczenia, to jest chętnych do uczestnictwa
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w ruchu artystycznym oraz brak możliwości prezentacji efektów pracy. Dokładny rozkład
odpowiedzi pokazuje wykres poniżej.

Wykres 9. Bariery rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego według zarządzających
instytucjami kultury

Zbyt niski poziom finansowania działań

32

Brak odpowiedniej infrastruktury (sale, niezbędny
sprzęt, kostiumy itp.)

24

Brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry
animatorów, instruktorów

18

Brak zainteresowania ofertą uczestnictwa w ruchu
artystycznym (np. zespołach)

12

Ograniczone możliwości prezentowania efektów
działań

9
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Źródło: opracowanie własne

Częste wskazywanie na zbyt niski poziom finansowania działań nie jest z pewnością
zaskoczeniem. Dlatego też wszyscy badani, którzy wybrali taką odpowiedź, zostali również
poproszeni o doprecyzowanie, na co przede wszystkim – w ich przypadku – brakuje środków
finansowych. Najpowszechniej wskazywane odpowiedzi pokazują, że braki są najczęściej
odczuwalne w bieżącej działalności podmiotów. Brakuje pieniędzy na płace dla stałych
pracowników organizujących amatorskich ruch artystyczny (animatorów, instruktorów), ale
również na przygotowywanie konkretnych działań (zakup lub utrzymanie niezbędnego
wyposażenia, środki na opłacenie jednorazowych działań). Mniej badanych wskazało na
odpowiedź dotyczącą utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz – co ciekawe –
finansowanie wyjazdów, zarówno artystów jak i kadry. Niska liczba odpowiedzi w dwóch
ostatnich kategoriach, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że często problematyczne jest
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wypłacanie wynagrodzeń za pracę, sugeruje, że tego rodzaju wyjazdy są przez badane
podmioty ograniczane do minimum, bądź też, że ich koszty w jak największym stopniu są
przerzucane na ich uczestników. Odpowiedzi te korespondują również z rzadko wybieraną
formą sieciowania, współpracy merytorycznej z innymi podmiotami jako sposobu organizacji
działań. Wydaje się, że w sytuacji niedoborów finansowych wydatki niezbędne na tworzenie
tego rodzaju sieci (np. wyjazdy na konferencje, wizyty studyjne, staże itp.) znajdują się na
końcu hierarchii potrzeb osób decydujących o budżecie podmiotu. Wykres poniżej
przedstawia dokładny rozkład odpowiedzi dotyczących barier finansowych rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego.

Wykres 10. Bariery finansowe rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego według
zarządzających instytucjami kultury

Płace dla stałych pracowników (animatorzy, instruktorzy)

24

Zakup lub utrzymanie niezbędnego wyposażenia, sprzętu,
kostiumów itp.

23

Środki na opłacenie konkretnych, jednorazowych działań
(umowy zlecenie, umowy o dzieło)

21

Utrzymanie lub modernizacja niezbędnej infrastruktury

16

Finansowanie wyjazdów artystów

14

Finansowanie szkoleń, staży, wizyt studyjnych itp. dla
kadry i artystów
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Źródło: opracowanie własne

Amatorski ruch artystyczny opiera się między innymi na prezentowaniu twórczości
w różnego rodzaju konkursach, plebiscytach, festiwalach itp. Badani przedstawiciele
instytucji kultury zostali więc zapytani, czy w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej niektóre
zespoły lub osoby korzystające z oferty instytucji brały udział w tego wydarzeniach oraz czy
w tym czasie przynajmniej niektóre z nich osiągnęły tam jakieś sukcesy. W obu przypadkach
odpowiedzi twierdzące stanowiły zdecydowaną większość. 94% badanych przedstawicieli
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instytucji stwierdziło, że zespoły lub artyści korzystający z ich oferty uczestniczyli w takich
wydarzeniach, a 93%, że odniosły tam jakieś sukcesy. Również 93% badanych przyznało, że
tego rodzaju wydarzenia kulturalne konfrontujące artystów amatorów są ważne lub bardzo
ważne.
Badani wskazali łącznie 67 wydarzeń, podczas których – ich zdaniem – odniesiono
sukcesy. Jeśli chodzi o ich zasięg, to najczęściej (43,3%) były to konkursy, festiwale, przeglądy
o zasięgu ogólnopolskim, chociaż około połowa z nich odbywała się na terenie województwa
podlaskiego, a więc nie wymagały zorganizowania długiej lub skomplikowanej podróży.
29,9% wskazań dotyczyło wydarzeń regionalnych i lokalnych, a co dziesiąte (10,4%) było
wydarzeniem międzynarodowym poza granicami Polski. W przypadku 16,4% wskazań trudno
było precyzyjnie określić zasięg. Na wykresie poniżej przedstawiono natomiast zestawienie
kategorii wydarzeń pod względem dziedzin sztuki.

Wykres 11. Kategorie wydarzeń, w których osiągnięto sukcesy w perspektywie
zarządzających instytucjami kultury
Muzyczne

Taneczne

Teatralne i recytatorskie

Plastyczne

Trudno powiedzieć

25,4%
41,8%
3,0%
7,5%

22,4%

Źródło: opracowanie własne

Blisko 2/3 wskazań dotyczyło wydarzeń z zakresu muzyki (41,8%) i tańca (22,4%), co
pokrywa się z grubsza z działalnością badanych podmiotów, w których kategorie muzyki
i tańca należą do najpopularniejszych. Zdecydowanie rzadziej wskazywano na konkursy
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teatralne i recytatorskie (7,5%) oraz plastyczne (3%). W tych przypadkach liczba sukcesów
wydaje się znacząco niższa niż powszechność prowadzenia takich działań przez animatorów,
o czym będzie mowa w dalszej części tekstu. Można więc domniemywać, że artyści amatorzy
tworzący w tych dziedzinach pod skrzydłami instytucji mają mniejsze szanse konfrontowania
się z innymi twórcami niż w przypadku muzyków, śpiewaków i tancerzy. Przynajmniej 18%
wskazań wiązało się z wydarzeniami skoncentrowanymi wokół kultury tradycyjnej i folkloru.
Co czwarty wskazany przypadek trudno było jednoznacznie zakwalifikować. Wśród badanych
podmiotów, które wskazały jakiekolwiek sukces, rozkład liczby i wieku uczestników jest
tożsamy z ogólnym, omówionym wyżej rozkładem demograficznym, a więc można założyć,
że w sukcesach partycypowali przedstawiciele wszystkich kategorii wiekowych oraz artyści
amatorzy działający w ramach zarówno większych jak i mniejszych instytucji kultury.

Amatorski ruch artystyczny z perspektywy animatorów

Jak zostało wspomniane na początku opracowania, część z badanych osób to
animatorzy kultury i instruktorzy, a więc osoby, które poprzez swoje działania bezpośrednio
kształtują amatorski ruch artystyczny w regionie. Mogą one pracować w instytucjach kultury,
ale również organizacjach pozarządowych lub działać niezależnie. Wśród respondentów
znalazły się osoby, które współpracują różnymi grupami. Na wykresie poniżej zauważyć
można, że najpowszechniejszymi kategoriami wiekowymi, z którymi współpracują, są dzieci
i młodzież. Pomimo faktu, że według badanych osób zarządzających instytucjami kultury,
istotna część aktywności kierowanych jest do osób w wieku 50+, stosunkowo niewielu
animatorów kultury zadeklarowało bezpośrednią współpracę z nimi. Rozkład odpowiedzi
został przedstawiony na wykresie poniżej.
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Wykres 12. Współpraca animatorów z przedstawicielami poszczególnych grup wiekowych
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Osoby w wieku 50+

Źródło: opracowanie własne

Wśród badanych z tej grupy zdecydowana większość (78,6%) animuje i organizuje
działania w ramach amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych lub cyklicznych
zajęć. Ich formy są bardzo zbliżone do tych wskazanych przez badanych zarządzających
instytucjami. Najczęściej są to regularne spotkania zespołów lub grup (19 wskazań), nieco
rzadziej warsztaty (14 wskazań) oraz spotkania w ramach pracowni, klubów, kół
zainteresowań (11 wskazań).
Badani animatorzy i instruktorzy współpracują z uczestnikami wydarzeń w grupach,
które mieszczą się średnio w granicach 15-26 osób. Przy tym, deklaracje wskazują, że
najliczniejsze są grupy dzieci i młodzieży (połowa badanych animatorów pracuje z grupami
przynajmniej dwudziestoosobowymi). Średnia liczba uczestników maleje wraz z kategoriami
wiekowymi, ale mediana utrzymuje się na podobnym poziomie (grupy 8-10 osób). Oznacza
to, że w przypadku młodych dorosłych następuje większa rozpiętość – zdarzają się zarówno
grupy niewielkie jak i bardzo liczne (jedna z odpowiedzi wskazała nawet 100 osób).
W przypadku osób w wieku 50+ były to najczęściej podobnej wielkości, najwyżej
kilkunastoosobowe grupy. Pokazuje to, być może, bardziej kameralny tryb współpracy
z uczestnikami w starszym wieku.
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Tabela 3. Rozkład wiekowy uczestników, z którymi współpracują badani animatorzy
kultury

Suma
Średnia liczba uczestników
Mediana liczby uczestników

osoby poniżej
18 roku życia

osoby między
18 a 30 rokiem
życia

728
26
20

276
20
9

osoby między osoby w
31 a 50 rokiem wieku 50+
życia
264
16
8

231
15
10

Źródło: opracowanie własne

Niemal wszyscy animatorzy (97%) stwierdzili, że w swoich działaniach współpracują z
innymi podmiotami, z tego około 2/3 często oraz 1/3 sporadycznie. Jeśli chodzi o wymiary tej
współpracy, zostały one przedstawione na wykresie poniżej.

Wykres 13. Formy współpracy według animatorów kultury

Wspólne organizowanie wydarzeń kulturalnych

27

Wspólne organizowanie działań edukacyjnych (kursy,
warsztaty itp.)

17

Wymiana lub użyczanie zasobów (infrastruktury, kadry,
sprzętu itp.)

16

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, kontaktami
(sieciowanie)

13

Współprowadzenie zespołu / Współpraca merytoryczna

2
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Źródło: opracowanie własne

Pokazuje on – podobnie jak w przypadku odpowiedzi badanych zarządzających
instytucjami kultury – że najpowszechniejszą formą współpracy jest wspólne organizowanie
różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. W dalszej kolejności jest to
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wymiana lub użyczanie zasobów oraz dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i kontaktami.
Należy jednak zauważyć, że animatorzy o wiele rzadziej niż zarządzający instytucjami
wskazują na współpracę merytoryczną lub współpracę w prowadzeniu zespołów, grup (tylko
dwie odpowiedzi). Sugeruje to, że taka forma współpracy, deklarowana i tak stosunkowo
rzadko przez zarządzających instytucjami, w praktyce badanych animatorów praktycznie nie
występuje. Taki wynik jest frapujący szczególnie z perspektywy projektów takich jak Bardzo
Młoda Kultura / Podlaski Pomost Kultury, które orientują się na międzysektorową
współpracę w działaniach na rzecz rozwoju kultury i edukacji kulturowej. Wydaje się, że
współpraca wykraczająca poza użyczanie infrastruktury lub spotykanie się na wydarzeniach
i konferencjach pozostaje newralgicznym elementem kondycji lokalnej kultury.
Ciekawe wyniki przynosi również rozkład odpowiedzi badanych animatorów kultury
dotyczący najważniejszych barier w organizacji działań w ramach amatorskiego ruchu
artystycznego. Nie jest zaskoczeniem, że podobnie jak w przypadku zarządzających
instytucjami, najwięcej wskazań dotyczyło niedofinansowania i braków w infrastrukturze.
Obie kategorie respondentów zgadzają się również, że brak zainteresowanych ofertą
uczestnictwa w ruchu artystycznym (np. zespołach) nie należy do najważniejszych
problemów. Interesujące różnice pojawiają się jednak w przypadku pozostałych kategorii.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że animatorzy znacząco częściej wskazywali
na ograniczone możliwości prezentowania efektów działań, rzadziej natomiast na brak
odpowiednio wykfalifikowanej kadry animatorów i instruktorów. Wydaje się, że są to
kwestie do pewnego stopnia ze sobą połączone. Animatorzy i instruktorzy – jako grupa –
wydają się być pewni swoich kwalifikacji, natomiast częściej uważają, że nie mają
wystarczających możliwości do prezentowania efektów swojej pracy z artystami, grupami
i zespołami. Rozkład wyników został przedstawiony na wykresie poniżej.
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Wykres 14. Bariery rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego według animatorów kultury
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Źródło: opracowanie własne

Animatorzy i instruktorzy również nieco inaczej niż zarządzający instytucjami kultury
oceniają same bariery finansowe. Wykres poniżej pokazuje rozkład odpowiedzi dotyczący
najpowszechniejszych niedoborów finansowania.

Wykres 15. Bariery finansowe rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego według
animatorów kultury
Zakup lub utrzymanie niezbędnego wyposażenia, sprzętu,
kostiumów itp.

21

Finansowanie wyjazdów artystów
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2
0

5

10

15

20

Źródło: opracowanie własne
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W tym przypadku, najczęściej wskazywano na trzy kategorie odpowiedzi. Podobnie
jak zarządzający instytucjami, animatorzy wskazali na zakup lub utrzymanie niezbędnego
sprzętu oraz płace dla stałych pracowników (chociaż, co warto zauważyć, wcale nie była to
odpowiedź wybierana najczęściej). Animatorzy powszechniej zwracali uwagę na kwestię
finansowania wyjazdów artystów, co można powiązać z przytoczonym wyżej problemem
ograniczonych możliwości prezentowania efektów działań. Widać dość wyraźnie, że
animatorzy, bezpośrednio zaangażowani w proces twórczy, chcieliby w większym stopniu
upowszechniać jego efekty i widzą wyraźnie problem, chociaż zarządzający instytucjami
deklarują, że prezentacja działań artystów i ich konfrontowanie z innymi jest bardzo ważne.
Animatorzy częściej niż zarządzający wskazywali na niedofinansowanie szkoleń, staży, wizyt
studyjnych, co sugeruje istniejącą potrzebę podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych
doświadczeń, przy ograniczonych możliwościach finansowych. Zdecydowanie najmniej
wskazań zdobyła odpowiedź dotycząca utrzymania i modernizacji infrastruktury –
istotniejsza dla zarządzających. Wiąże się to prawdopodobnie z inną perspektywą; kwestie
związane np. z utrzymaniem czy modernizacją budynków to raczej kompetencje osób
zarządzających instytucjami, a nie samych animatorów. Podobnie, w mniejszym stopniu
dotyczy to animatorów niezależnych, wynajmujących przestrzenie do działań od innych
podmiotów.
Wśród badanych animatorów i instruktorów, 87,5% stwierdziło, że w ciągu ostatnich
trzech lat zespoły lub osoby, z którymi pracują, uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach,
plebiscytach, festiwalach, przeglądach itp. Z tej grupy, 69% stwierdziło, że w tym czasie
osiągnęli oni na tych wydarzeniach jakieś sukcesy. 90,3% badanych uznało dodatkowo, że
tego rodzaju konfrontacje są dla artystów ważne lub bardzo ważne.
Badani animatorzy wymienili 44 wydarzenia, w których zostały odniesione sukcesy.
Wśród nich 38,6% miało zasięg ogólnopolski (choć część odbywała się na terenie
województwa podlaskiego), 25% zasięg regionalny lub lokalny, 6,8% międzynarodowy poza
granicami Polski, natomiast w 29,5% przypadków trudno było to jednoznacznie stwierdzić.
Taki rozkład odpowiedzi pokrywa się z grubsza z odpowiedziami na to pytanie przez osoby
zarządzające instytucjami kultury – pokazuje dominację wydarzeń ogólnopolskich (ale często
organizowanych w naszym regionie) oraz lokalnych.
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Można również spróbować podzielić wskazywane sukcesy na poszczególne dziedziny
sztuki. Najczęściej respondenci deklarowali sukcesy w wydarzeniach teatralnych i recytatorskich (36,4%) oraz plastycznych (20,5%), rzadziej w muzycznych (6,8%) i tanecznych
(2,3%). Przynajmniej 9,1% wydarzeń nawiązywało do folkloru, kultury tradycyjnej lub
ludowej. W przypadku 1/3 wydarzeń trudno jest jednoznacznie wskazać dziedzinę wydarzeń.
Rozkład odpowiedzi przedstawiono na wykresie poniżej.

Wykres 16. Kategorie wydarzeń, w których osiągnięto sukcesy w perspektywie
animatorów i instruktorów
Muzyczne

Taneczne

Teatralne i recytatorskie

Plastyczne

Trudno powiedzieć

2,3%
6,8%

34,1%

36,4%

20,5%

Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi na to pytanie różnią się znacznie od odpowiedzi respondentów
zarządzających instytucjami kultury. Oczywiście, może to wynikać z faktu, że respondenci
z obu grup pracują w różnych miejscach, a więc deklarowane sukcesy nie pokrywają się.
Z drugiej strony można postawić jednak hipotezę roboczą, wskazującą na różnicę perspektyw
pomiędzy kadrą zarządzającą, a animatorami. Być może część zarządzających uważa
wydarzenia muzyczne i taneczne oraz grupy, które zajmują się tymi dziedzinami sztuki za
najważniejsze, czy najbardziej prestiżowe. Być może takie przekonanie skutkuje również
faktem, że animatorzy pracujący w instytucjach kultury – jak się okazuje w istotnej mierze
zajmujący się obszarem teatru czy plastyki – narzekają na brak środków na wyjazdy swoje
i artystów, z którymi współpracują.
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Pytani o promocję wydarzeń i działań organizowanych przez siebie, animatorzy
i instruktorzy najczęściej wskazywali na te formy, które najprawdopodobniej w największym
stopniu zależą od nich samych. Ponad 80% badanych wybrało następujące kategorie
odpowiedzi: informacje umieszczane na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych, a także przekaz ustny („pocztę pantoflową”). Około 60% badanych
korzysta z ulotek i plakatów oraz przekazu informacji przez instytucje lokalne, a tylko 51%
wykorzystuje do tego inne instytucje. Być może te kanały przekazu informacji wymagają
zaangażowania kadry zarządzającej instytucji kultury i dlatego nie są one używane
bezpośrednio przez animatorów.

Amatorski ruch artystyczny z perspektywy twórców

Kolejną badaną grupą były osoby deklarujące się jako twórcy lub członkowie
zespołów artystycznych. Była to stosunkowo niewielka liczba (25 respondentów), do
wyników przedstawionych w tej części należy więc podchodzić z ostrożnością. Niemniej
wydaje się, że wyraźnie pokazują one przynajmniej niektóre aspekty amatorskiego ruchu
artystycznego. Wśród badanych, 15 osób deklaruje, że uczestniczy w zajęciach stałych lub
cyklicznych. Jeśli chodzi o obszary ich twórczości, najwięcej (7 osób) wskazało na taniec,
5 osób muzykę, 4 osoby teatr i plastykę, 3 osoby fotografię, 2 osoby literaturę, po jednej
osobie film i rzemiosło artystyczne. Jednocześnie 8 osób wskazało, że do obszarów ich
zainteresowań należy folklor, kultura ludowa lub tradycyjna. Tylko pięcioro badanych uznało,
że wszystkie działania, w których uczestniczą są bezpłatne, pozostali płacą za uczestnictwo
przynajmniej w niektórych działaniach lub wydarzeniach.
Z pewnością ważną kwestią jest, jakie bariery w rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego widzą sami twórcy. W tym przypadku, stosunkowo niewielka liczba wskazań
nie pozwala stworzyć wyraźnej hierarchii barier. Podobnie jak w przypadku poprzednio
omówionych grup badanych, najwięcej wskazań (7) dotyczyło niedofinansowania działań,
a po 5 wskazań otrzymały brak odpowiedniej infrastruktury oraz ograniczone możliwości
prezentowania efektów działań. Wydaje się wiec, że najczęściej wskazywano tutaj na bariery,
które bezpośrednio wiążą się z jakością pracy artystycznej oraz możliwością upowszechniania
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jej efektów. Respondenci, którzy zwrócili uwagę na niedofinansowanie działań zostali
również poproszeni o uściślenie, na jakiego rodzaju wydatki przede wszystkim brakuje
pieniędzy. Wszyscy badani, którzy zwrócili uwagę na ten wątek, stwierdzili że
niedofinansowanie dotyczy kwestii zakupów lub utrzymania niezbędnego wyposażenia
(sprzętu, kostiumów itp.) oraz pokrywania kosztów wyjazdów artystów. Pokazuje to
oczywiście, że niedofinansowanie jest dla tej grupy badanych najbardziej widoczne
w aspektach dotyczących ich bezpośrednio – możliwości komfortowego tworzenia oraz
konfrontowania własnej twórczości poprzez wyjazdy.
Niemal wszyscy (z wyjątkiem jednego) badani z tej grupy, udzielając odpowiedzi na
pytanie o wagę udziału w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, plebiscytach itp. uznali,
że jest to dla nich ważne lub bardzo ważne. Przy tym, jedynie połowa wskazała na to, że
w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyła w tego rodzaju wydarzeniach, co może mieć związek
z deklarowanym niedofinansowaniem wyjazdów na takie wydarzenia oraz odczuwaną
barierą ograniczonych możliwości prezentowania swojej twórczości. Badani, którzy
uczestniczyli w wydarzeniach wskazali łącznie 9 takich, podczas których odnieśli sukcesy, są
one jednak zbyt zróżnicowane, aby połączyć je w szersze kategorie. Są wśród nich konkursy
taneczne, literackie, muzyczne, teatralne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zapytani o promocję własnej twórczości, badani najczęściej wskazali na
udostępnianie informacji w Internecie, na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych (10-11 wskazań), rzadziej natomiast na pozostałe, możliwe do wyboru
formy: plakaty i ulotki, informacje w lokalnych mediach, informowanie poprzez instytucje,
„poczta pantoflowa” (5-6 wskazań). Można uznać, że większość z rzadziej wybieranych
kanałów promocji (poza „pocztą pantoflową”) najczęściej wykracza poza możliwości
działania samych twórców.

Ocena kondycji amatorskiego ruchu artystycznego w regionie

Wszyscy badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do różnorodnych
stwierdzeń, które miały na celu pokazanie subiektywnej oceny kondycji amatorskiego ruchu
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artystycznego w województwie podlaskim. Rozkład procentowy odpowiedzi, które ułożono
na skali od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam” został
zaprezentowany w tabeli poniżej.

2.

3.

4.
5.
6.

Amatorski ruch artystyczny nie przyciąga
obecnie młodych ludzi
Amatorski ruch artystyczny w mojej
społeczności zajmuje się głównie kulturą
tradycyjną (ludową)
Amatorski ruch artystyczny w mojej
społeczności jest innowacyjny, otwarty na
nowe formy działania
Amatorski ruch artystyczny jest znaczącą
częścią kultury mojego regionu
Moja społeczność znajduje się na peryferiach
życia kulturalnego regionu (województwa)
Prowincjonalność województwa podlaskiego
może być zaletą

26,4%

27,3%

14%
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23,1%

19,0%

21,5%
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5,0%

Ani się
zgadzam, ani
się nie zgadzam

4,1% 27,3%

Raczej się
zgadzam

Zdecydowanie
się nie zgadzam

1.

Zdecydowanie
się zgadzam

Lp. Stwierdzenia

Raczej się nie
zgadzam

Tabela 4. Subiektywna ocena amatorskiego ruchu artystycznego

Źródło: opracowanie własne

Zestawiając odpowiedzi wszystkich respondentów, dość wyraźnie widać, że nie ma
jednego obrazu amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podlaskim, bądź też jego
dominującego modelu czy trendu. Pokazuje to np. rozkład odpowiedzi na dwa pierwsze
stwierdzenia. Dla przykładu, niemal 1/3 zgadza się ze stwierdzeniem, że amatorski ruch
artystyczny nie przyciąga młodych ludzi, nieco ponad 40% się z nim nie zgadza, a ponad 1/4
nie ma jasnego zdania. Podobnie, ponad połowa badanych nie zgadza się ze zdaniem, że ruch
zajmuje się głównie kulturą tradycyjną, ale około 1/3 zgadza się z takim stwierdzeniem. Taki
rozkład odpowiedzi sugeruje raczej, że w odniesieniu do badanego obszaru powinno się
mówić nie o ruchu, ale o ruchach, bądź też – korzystając z geograficznej metafory –
o archipelagu działań artystycznych skierowanych do różnych grup i zainteresowanych
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różnymi tematami, które do pewnego stopnia się komunikują i rozpoznają, ale nie tworzą
wyraźnej całości.
Przy tych stwierdzeniach ujawniła się również różnica perspektyw. Dla przykładu,
osoby zarządzające instytucjami kultury częściej niż animatorzy oraz twórcy (zestawiono te
kategorie ze sobą w celu zwiększenia ich liczebności) zgadzają się ze zdaniem, że obecnie
ruch artystyczny nie przyciąga młodych ludzi. Animatorzy, więcej pracując w bezpośrednim
kontakcie z uczestnikami działań, a po części być może również racjonalizujący swoją pracę,
widzą większe zainteresowanie dzieci i młodzieży. Prawdopodobnie z podobnych względów
animatorzy i twórcy również częściej nie zgadzali się z faktem, że amatorski ruch artystyczny
zajmuje się głównie kulturą tradycyjną.
Przyglądając się rozkładowi odpowiedzi dotyczących innych stwierdzeń, zauważyć
można, że badani mają stosunkowo dobrą opinię na temat kondycji ruchu. Ponad 60%
respondentów uważa, że jest on innowacyjny, otwarty na nowe formy działania (nie zgadza
się z tym 16,5%). Ponad połowa twierdzi, że jest on znaczącą częścią kultury regionu (nie
zgadza się 20,7% badanych). Tutaj jednak również widoczna jest różnica perspektyw.
Innowacyjność metod rozpoznaje aż 70,2% zarządzających instytucjami oraz 58,9%
animatorów i twórców. Zarządzający również nieco częściej wskazują na fakt, że amatorski
ruch artystyczny jest znaczącą częścią kultury regionu (57,4% wskazań, podczas gdy
animatorzy i twórcy 51%). Trudno jest wyciągać daleko idące wnioski z takich rozbieżności,
ale różnica perspektyw jest widoczna. Być może zasadna byłaby w tym miejscu robocza
hipoteza zakładająca, że zarządzający instytucjami mają lepsze zdanie o wadze i sprawności
własnych działań, a ewentualne problemy ekspediują na otoczenie (np. niewystarczające
zainteresowanie społeczności). Tymczasem animatorzy widzą to zainteresowanie, ale
jednocześnie – będąc praktykami działającymi na „pierwszej linii frontu” – w mniejszym
stopniu widzą np. innowacyjność czy realny wpływ amatorskiego ruchu artystycznego na
kulturę regionu.
Ocena siły potencjalnego wpływu amatorskiego ruchu artystycznego była zresztą
mierzona osobnym pytaniem, a rozkład odpowiedzi został zaprezentowany na wykresie
poniżej.
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Wykres 17. Wpływ amatorskiego ruchu artystycznego na kulturę regionu
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Źródło: opracowanie własne

Jak widać, zarządzający instytucjami zdecydowanie częściej wskazywali, że wpływ
amatorskiego ruchu artystycznego jest bardzo duży, natomiast wyraźnie rzadziej niż
animatorzy i twórcy wybierali mniej skrajne odpowiedzi „duży” i „umiarkowany”. Mogłoby to
sugerować, że perspektywa codziennej pracy przy animacji działań w pewnym stopniu
uodparnia przed jednoznacznymi opiniami, pokazuje zarówno jej mocne jak i słabe strony.
Interesujące jest bowiem, że zarządzający nieco częściej wskazywali również na drugą ze
skrajnych odpowiedzi, sugerując, że wpływ amatorskiego ruchu artystycznego jest mały
(choć w tym przypadku różnica wskazań była około dwukrotnie mniejsza). Badani zostali
również poproszeni o opisanie jakie, ich zdaniem, działania amatorskiego ruchu
artystycznego mają największy wpływ na kondycję kultury w ich społeczności. Niewielka
liczba odpowiedzi na to otwarte pytanie nie pozwala wyciągnąć precyzyjnych wniosków,
wydaje się natomiast, że i tym razem uwidoczniła się różnica perspektyw. O ile twórcy
i animatorzy wskazywali raczej na konkretne, znane im wydarzenia kulturalne, o tyle
zarządzający w części przypadków ograniczyli się do ogólnikowych stwierdzeń, odwołujących
się do edukacyjnych czy integracyjnych funkcji wydarzeń kulturalnych jako takich.
Dwa ostatnie stwierdzenia przedstawione w tabeli nr 4, miały na celu sprawdzenie,
czy badani czują, że pracują na prowincji oraz czy prowincjonalna pozycja (również całego
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województwa podlaskiego) może być potraktowana jako zaleta. Zajmowaniu pozycji
prowincjonalnej zaprzeczyli przede wszystkim, choć nie tylko, respondenci, którzy mieszkają
w Białymstoku, pozostali często przystają na takie określenie i wydaje się, że nie traktują go
pejoratywnie. W przypadku omawianych stwierdzeń, różnice perspektyw nie były aż tak
bardzo widoczne, chociaż animatorzy i twórcy nieco częściej wybierali w tych przypadkach
neutralną odpowiedź („ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”).
Wszyscy badani pozytywnie oceniają ofertę kulturalną, zarówno w ich najbliższej
okolicy (gminie/miejscowości) jak i w całym regionie. Pokazuje to tabela poniżej.

Tabela 5. Ocena oferty kulturalnej

Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Słabo
Bardzo słabo

w miejscowości / gminie
19,1%
44,3%
29,6%
5,2%
1,7%

w województwie podlaskim
14,7%
56,0%
24,8%
3,7%
0,9%

Źródło: opracowanie własne

W przypadku tych ocen perspektywa zajmowana przez badanych nie była znacznie
różna. Zarządzający instytucjami rzadziej ocenili „bardzo dobrze” ofertę w całym
województwie, ale trudno jest wskazać jednoznaczną przyczynę takich odpowiedzi. Z jednej
strony może wynikać to z faktu, że jako osoby zarządzające mają więcej okazji do
rozpoznania oferty w regionie i stąd jej lepszy ogląd, ale z drugiej, to animatorzy i twórcy
wskazali, że częściej uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.
Badani zostali również poproszeni o odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju wsparcie
potrzebne jest przede wszystkim, aby ruch artystyczny w ich społeczności mógł się rozwijać?
Rozkład wskazań został przedstawiony na wykresie poniżej.
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Wykres 18. Wsparcie konieczne dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

Wyższy poziom dofinansowania

89

Lepsza infrastruktura (sale, niezbędny sprzęt, kostiumy
itp.)

67

Większe możliwości prezentowania efektów działań

39

Lepiej wykwalifikowana kadra animatorów,
instruktorów

39

Lepiej zorganizowana promocja działań
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Źródło: opracowanie własne

W poprzednio omawianych przypadkach diagnozowania barier rozwoju badani
zwracali uwagę na zbyt niski, ich zdaniem, poziom finansowania działań. W związku z tym,
jako receptę najpowszechniej uznano wyższy poziom finansowania działań. Dużą liczbę
wskazań otrzymała również kategoria odpowiedzi wskazująca na konieczność poprawy
szeroko rozumianej infrastruktury. Pozostałe kategorie odpowiedzi uzyskały około
dwukrotnie mniejszą liczbę wskazań i jedynie w tych przypadkach odnotowano różnice
perspektyw. Animatorzy i twórcy częściej niż zarządzający instytucjami zwracali uwagę na
konieczność zwiększenia możliwości prezentowania efektów działań (jak można się domyślać
z odpowiedzi na inne pytania, m.in. poprzez dofinansowanie mobilności, zarówno
animatorów jak i twórców) oraz na konieczność lepszej promocji podejmowanych działań.

Opinie dotyczące Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

Ze względu na fakt, że Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) jest regionalną
instytucją kultury istotną dla animowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
a równocześnie jest operatorem programu Bardzo Młoda Kultura / Podlaski Pomost Kultury,
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respondentom zadano również serię krótkich pytań dotyczących tej instytucji. Poniżej
przedstawiono syntetycznie odpowiedzi w tej części badania kwestionariuszowego.
Zdecydowana większość, 96,5% badanych zadeklarowała, że zna instytucję kultury
pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Wśród grupy badanych zawodowo
zajmujących się kulturą, 81,5% respondentów miało okazję współpracować z WOAK
w ramach swoich obowiązków zawodowych. Żadna z tych osób nie oceniła swoich
doświadczeń współpracy z WOAK źle – 4,5% wybrało neutralną odpowiedź „ani dobrze, ani
źle”, 42% „raczej dobrze”, a 53,4% „bardzo dobrze”.
Badanych zapytano również o to, w jaki sposób WOAK powinien wspierać rozwój
amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podlaskim. Rozkład odpowiedzi
przedstawiono na wykresie poniżej.

Wykres 19. Oczekiwane wsparcie ze strony WOAK

Więcej działań szkoleniowych, warsztatowych i
instruktorskich (dla animatorów kultury, instruktorów)

63

Oferowanie stałych środków na wsparcie finansowe
lokalnych projektów (tzw. regranting)

59

Więcej działań sieciujących instytucje kultury i organizacje
pozarządowe

37

Oferowanie usług prowadzenia zespołów, grup
artystycznych w regionie

31

Aktywniejsza współpraca międzynarodowa, w tym pomoc w
nawiązywaniu kontaktów pomiędzy lokalnymi twórcami i
animatorami kultury a partnerami zagranicznymi
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Źródło: opracowanie własne

Najczęstsze odpowiedzi wskazały na dwie możliwości. Jedna z nich wiąże się z bardzo
dobrze rozpoznawalną barierą finansowania i dotyczy wsparcia lokalnych projektów
kulturalnych w formule regrantingu. Druga dotyczy możliwości podwyższania kwalifikacji
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animatorów i instruktorów poprzez różnego rodzaju szkolenia, warsztaty itp. formy. Należy
przy tym zauważyć, że mniejszym zainteresowaniem cieszyły się kategorie, które wiążą się
z podwyższaniem kompetencji i zdobywaniem doświadczeń poprzez sieciowanie,
nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, zarówno w regionie
jak i na poziomie międzynarodowym.

Podsumowanie

Starając się zestawić najważniejsze wnioski płynące z omówionego wyżej badania,
zwrócić można uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, ocena amatorskiego ruchu artystycznego
zależy od pozycji, jako zajmują w nim poszczególne osoby. Różnice widać przede wszystkim
między osobami zarządzającymi instytucjami kultury, a animatorami kultury, instruktorami
i samymi twórcami. Ci pierwsi wykazują – wydaje się – urzędowy optymizm, pozytywniej
oceniając ruch i własną w nim rolę, a ewentualne bariery rozwoju widzą w czynnikach
zewnętrznych (finansowanie, brak zainteresowania uczestników). Inne grupy częściej
rozpoznają innego rodzaju problemy – brak możliwości i środków finansowych na
prezentowanie działań, konfrontowanie się innymi twórcami, podnoszenie własnych
kompetencji. Ich perspektywa w większym stopniu naznaczona jest prawdopodobnie
codziennymi doświadczeniami z pracy w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Po
drugie, niektóre odpowiedzi (np. dotyczące dziedzin działalności, osiągniętych sukcesów,
zakresu współpracy, roli kultury tradycyjnej) sugerują, że amatorski ruch artystyczny
pozostaje do pewnego stopnia archipelagiem niepowiązanych ze sobą działań, w związku
z czym istotną rekomendacją z badania może być dalsze pogłębianie działań sieciujących. Po
trzecie, jeśli uzna się, że do istotnych funkcji amatorskiego ruchu artystycznego należą nie
tylko kwestie wynajdywania i rozwijania talentów, ale również kwestie społeczne, to ruch
ten nie współpracuje chyba w wystarczającym stopniu z dorosłymi uczestnikami, którzy nie
weszli jeszcze w wiek seniorski, istnieje swego rodzaju luka pokoleniowa.
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