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AITA/IATA z duchem czasu 
 
Rozmowa odbyła się 16 grudnia 2016 roku w siedzibie Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja 
Cierniaka w Warszawie. W kolejnych dniach odbył się zjazd Ogólnopolskiej Offensywy 
Teatralnej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Rozmowę prowadzi 
Krzysztof Gmiter, instruktor teatralny i Wice Prezes Towarzystwa z Robem van Genechten 
światowym Prezesem International Amateur Theatre Association. 
 
 
Krzysztof Gmiter: Czy był Pan wcześniej w Polsce? Jak podobała się Panu wizyta 

Warszawie? 
 

Rob van Genechten: To była moja pierwsza wizyta w Polsce i niestety zdecydowanie za krótka, by 
móc cokolwiek powiedzieć. Ale bez wątpienia nie była to ostatnia moja wizyta w waszym 
kraju. 

 
K.G.:  Przyjechał Pan z okazji odbywającego się zjazdu Ogólnopolskiej Offensywy 
 Teatralnej, który odbywa się w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa 
 Raszewskiego.  Jaki jest cel Pana wizyty? 
 
R.v.G.: Zostałem zaproszony przez Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka, w osobie Simona 

Blaschko, na spotkanie OOT w Warszawie, aby zrobić prezentację nt. IATA/AITA oraz 
procesu zmian, jakie będą zachodzić w najbliższej  przyszłości w tej organizacji. Moim 
zadaniem jest przybliżyć profil naszej działalności, co, mam nadzieję, udało mi się w sposób 
czytelny przedstawić. 

 

 
Zdjęcie: Adrianna Kołpak 
 



K.G.: Gdyby miał Pan powiedzieć jednym zdaniem, czym jest IATA, to jakby ono 
brzmiało? 
 

R.v.G.: To platforma wspierająca sieciowanie się przedstawicieli amatorskiego ruchu 
 artystycznego na świecie. Jest to cel, który nam przyświeca od początku. 
 
K.G.: Jakie najważniejsze zmiany mają zajść w IATA?  
 
R.v.G.: Przede wszystkim chcemy otwierać się na nowych członków, takich jak chociażby 
 Polska. Chcemy uprościć naszą strukturę członkostwa. Dotychczas każdy kraj miał 
 ekskluzywną grupę przedstawicieli jako członka. To, co chcemy osiągnąć, to możliwość, 
 aby każda osoba, każde prawowite ciało czy organizacja mogły zostać członkami 
 AITA/IATA z  ważnym głosem przy Walnych Zgromadzeniach. Pracujemy też nad zmianą 
 sposobu komunikacji między poszczególnymi krajami członkowskimi, co jest związane 
 głównie z globalnymi zmianami w komunikacji. 
 
K.G.: Ale może nie trzeba poddawać się mainstreamowym tendencjom? 
 
R.v.G.: Nie jesteśmy jakąś "wyspą poza systemem". Jesteśmy częścią współczesnego świata, 
 nowego poziomu komunikacji. IATA, założone w 1952 roku, nadal funkcjonuje w oparciu o 
 model powojenny, inspirowany strukturą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta struktura 
 opiera się w całości na reprezentacji narodowej.  Jedna organizacja, jeden członek z każdego 
 kraju i z tego właśnie wynika bardzo chroniona, hierarchiczna struktura. Ale świat nie 
 funkcjonuje już w ten sposób. Musimy zacząć myśleć o większym "sieciowaniu się", aby 
 móc szybciej komunikować się i filtrować informacje. 

 
Na zdjęciu: Rob van Genechten 
 



K.G.: Jaki jest na to sposób? 
 
R.v.G.: Powinniśmy zainwestować w aktywację naszych „uśpionych” kontaktów, by dotrzeć do 

naszych konsumentów, pracowników, partnerów i donatorów i wymyślić, jak możemy 
współtworzyć z nimi nową jakość. 

 
K.G.: Jak chcecie to osiągnąć? 
 
R.v.G.: Wpadliśmy na pomysł „hubów” (łączników). Łącznicy są bardziej efektywni od 
 przestarzałych reprezentacji narodowych. Łącznik będzie punktem ogniskowym i partnerem 
 strategicznym funkcjonowania naszej organizacji, tak jak dziś są dobrze funkcjonujące 
 Centra Narodowe. Łącznicy nie są związani ani zależnościami państwowymi ani 
 geograficznymi. Takie centra łączące będą zachęcane do współpracy z innymi centrami i 
 zawierania sojuszy z partnerami, z którymi łączą ich już relacje.  
 W ten sposób chcemy stworzyć naturalną, żywą sieć pomiędzy najbardziej aktywnymi 
 centrami, które mogą zainspirować innych w regionie. Mam na myśli grupy teatralne, 
 festiwale, szkoły, centra narodowe, inne organizacje rządowe, regiony - wszędzie tam, gdzie 
 kontakty i połączenia mogą przybrać formę przyjaźni, współpracy, partnerstwa, przymierza 
 czy po prostu przepływu informacji.   
 
K.G.: Jak według Pana AITA/IATA mo że pomóc amatorskim grupom artystycznym w 

Polsce? 
 
R.v.G.: Jest jedna prosta zasada, w którą wierzę: im więcej włożysz od siebie w daną sieć, tym 

cenniejszy stajesz się dla innych i tym cenniejsza staje się dla ciebie sieć. Mając w sieci 
polskich członków IATA rozwija sieć samą w sobie i jednocześnie da polskim członkom 
nowy potencjał partnerów oraz kontaktów na całym świecie. 

 
 
K.G.:  Środowisko amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce nierzadko wskazuje na 

traktowanie przez dysydentów jako "artystów niższej kategorii", mimo iż często te tzw. 
"amatorskie grupy" maj ą na swoim koncie sukcesy międzynarodowe. Z drugiej strony 
ministerialne konkursy o dotację ogłaszane są jako programy otwarte, gdzie amatorzy 
konkuruj ą z dużymi uznanymi teatrami zawodowymi, muzeami, galeriami itd. Nie 
posiadając tak rozbudowanej infrastruktury i zaplecza biurowego jak organizacje 
państwowe, już na początku tej konfrontacji startuj ą z dużo trudniejszej pozycji. Jak 
te sprawy są rozwiązane w Pana ojczyźnie, Belgii? Jakie działania podjęliście, by 
wzmocnić znaczenie ruchu amatorskiego u siebie w kraju? 

 
R.v.G.: W grudniu 2000 roku, kiedy federalizacja (Belgii – przyp. red) była właśnie wdrażana w 

życie, Flandria otrzymała nowego ministra kultury, który zbiegiem okoliczności nie 
przynależał do żadnej partii politycznej w kraju. Z małą grupą ludzi teatru zaczęliśmy 
lobbować u ministra i udało nam się go przekonać, że istniejąca sytuacja z dziewięcioma 
różnymi organizacjami teatralnymi, z których każda wspierana jest przez jakąś partię 
polityczną, nie jest modelem, który pozwalałby na efektywne wykorzystanie pieniędzy 
podatników.  

 Nowy dekret dotyczący amatorskich sztuk we Flandrii, który się wtedy ukazał, przyniósł 
drastyczne zmiany w świecie sztuki amatorskich w tym regionie. 
To zaowocowało wytworzeniem się kilku organizacji z następujących dziedzin: 
foto/film/media, pisarstwo, taniec, muzyka wokalna, muzyka ludowa i jazz, teatr, muzyka 
pop i DJ's i muzyka instrumentalna. 
 



Dość szybko te organizacje pokazały silną tendencję do zmian w kierunku sieci, centrów dla 
aktywnych praktyków amatorów. Niektóre z nich mają centrum dokumentacyjne, biblioteki 
otwarte publicznie przez sześć dni w tygodniu.    
Artyści amatorzy mają dostęp do profesjonalnych coachingów i kursów na różnych polach 
artystycznych. Organizacje wspierają i organizują innowacyjne, interdyscyplinarne i 
międzynarodowe projekty. 
Ponad 10.000 grup i/lub 225.000 Indywidualistów regularnie korzysta z usług tych 
dziewięciu organizacji. Ten model udowodnił, że jest dużo efektywniejszy niż ten sprzed 
fuzji. 
W 2003 roku dziewięć organizacji zdecydowało się utworzyć Forum Sztuki Amatorskiej, 
organizację parasolową dla sektora, która stała się platformą kontaktu pomiędzy 
dziewięcioma organizacjami i flamandzkim rządem. 
Wkrótce Forum podjęło kilka wypraw (ostatnia miała miejsce w 2013 roku), które ujawniły, 
że aż 65% populacji flamandzkiej praktykuje kreatywne hobby w czasie wolnym. 
Ta wiedza doprowadziła do całkowitej zmiany podejścia urzędu finansującego sztukę 
amatorską i do zmiany relacji z praktykami sztuki amatorskiej i ich odbiorców. Czasami 
odnosiliśmy wrażenie, co potem znalazło potwierdzenie w faktach, że politycy nagle odkryli 
nowy elektorat. 
W dokumencie strategicznym na lata 2017-2021 wydanym przez obecnego Ministra Kultury 
Flandrii Svena Gatz, można przeczytać: 
"Sektor sztuki amatorskiej wykazuje przedsiębiorczość… wyzwaniem jest nadal służenie 
obecnym członkom, przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych grup docelowych, łącząc 
sektor sztuki z inicjatywami płynącymi od społeczności wokół nas [...] znalezienie 
równowagi pomiędzy artystycznymi ambicjami i szacunkiem do wymiaru społecznego 
sztuki amatorskiej. Przykładowe wylęgarnie dla nowych talentów, które integrują kulturalne 
różnice i kulturalne innowacje w sposób naturalny zasługują na naszą szczególną uwagę. " 
 

 
Zdjęcie: Adrianna Kołpak; na zdjęciu: Rob van Genechten, Simon Blaschko, Krzysztof Gmiter 



K.G.: Podczas swojego wystąpienia na zjeździe OOT w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa 
Raszewskiego wspomniał Pan, że problemy, z którymi boryka się środowisko 
niezależnych artystów w Polsce, są podobne do tych, jakie obserwował Pan w innych 
krajach m.in. w hiszpańskojęzycznej Ameryce Południowej. Czy może nam Pan 
przybli żyć, co miał na myśli? 

 
R.v.G.: Nie tylko w tych krajach czy w Polsce, ale również w wielu innych krajach artyści 

niezależni stają twarzą w twarz z tym samym problemem: niemożność znalezienia pracy w 
biznesie... Spróbuję to wytłumaczyć. 
„Robienie” teatru, tworzenie sztuki, jest pasją a dla niektórych również profesją. W wielu 
europejskich krajach, jak i w Ameryce Północnej czy Azji, artyści wybierają życie poza 
teatrem a decydują się na kreatywne zajęcia w czasie wolnym w biznesie teatralnym: jako 
aktorzy, reżyserzy, techniczni, a dość często, w managemencie w dużych profesjonalnych 
lub społecznych teatrach. Niektórzy ludzie łączą obie dziedziny, pracując po części 
profesjonalnie i po części jako wolontariusze w drugiej profesji i odwrotnie. 
Czasem trudno jest nakreślić linie pomiędzy czyjąś pracą zawodową i zajęciami w czasie 
wolnym. Jest tyle wyborów, ilu ludzi w tym biznesie. Niestety podaż pracy w sektorze 
aktorskim, szczególnie w teatrze, jest w większości krajów dużo wyższa niż popyt. W 
rezultacie wielu ludzi nie znajduje pracy swoich marzeń i dlatego dość często dołączają do 
teatrów społecznych. Z naszego doświadczenia wynika, że z powodu tych właśnie 
okoliczności ludzie szukają nowych możliwości zatrudnienia w biznesie i często zmieniają 
pracę zawodową z zajętościami w czasie wolnym. W wielu krajach, organizacje z 
profesjonalną załogą pracującą dla społecznych lub amatorskich teatrów asystują artystom w 
wypełnianiu luki pomiędzy obiema miejscami. Podkreślić należy, że jakość produkcji nie 
różni się, czy to w profesjonalnym, półprofesjonalnym czy społecznym środowisku.    

 
 
K.G.:  I ju ż zupełnie na koniec: co dla Pana będzie lub przypuszczalnie może się stać 

największym wyzwaniem w 2017 roku? 
 
R.v.G.: Moim największym wyzwaniem jest przedstawić nowy model funkcjonowania na zjeździe 

delegatów w Monaco, w sierpniu tego roku. Prywatnie i w relacji do teatru? Pracowałem 
przez jakiś czas nad zbudowaniem produkcji teatralnej, bazującej na brytyjskiej historii 
między Ryszardem III a Elizabeth I. Brakuje ambicji do ukończenia tego pewnego dnia, im 
szybciej, tym lepiej.   

 
 K.G.: Dziękuj ę za rozmowę. 
  
 
 Artykuł został opublikowane 16 lutego 2017 roku przez Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja 
Cierniaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AITA/IATA young in spirit 
 
The interview took place in the headquarters of Towaryzstwo Teatralne im. Jędrzeja 
Cierniaka, a.k.a. Polish Theatre Society, on 16th December 2016. In the following days the 
general assembly of Ogólnopolska Offensywa Teatralna was held at the Zbigniew Raszewski 
Theatre Institute in Warsaw. Krzysztof Gmiter – theatre pedagogue and Vice President of 
Polish Theatre Society – talked with Rob van Genechten, who is the President of the 
International Amateur Theatre Association. 
 
 
Krzysztof Gmiter: Have you ever been in Poland? How do you like your stay in Warsaw?  
 
Rob van Genechten: It was my first visit to Poland and unfortunately far to short to make any kind 
 of appreciation. But whitout any doubt it was not the last visit to your country. 
 
K.G.: You are visiting Warsaw because of the congress of Polish Theatre Offensive 
 (Ogólnpolska Offensywa Teatralna – OOT) that takes place in the Theatre  Institute of 
 Zbigniew Raszewski. What is the purpose of your visit? 
 
R.v.G.: I was invited by Simon Blaschko in behalf of  Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja 
 Cierniaka, for the meeting of OOT in Warsaw, to hold a presentaion about IATA/AITA and 
 about process of changes in  the organization in the next future. My task is to draw a picture 
 what is IATA/AITA and what are the aims of our activity, what hopefully I was able to 
 present clearly.   
 

 
Photo made by Adrianna Kołpak 

 
 
 
 



K.G.: If you would have to say in one sentence, what is IATA/AITA, how would this  
 sentence sound? 
 
R.v.G.: It is the cross-linking platform that supports representatives of the amateur artistic 
 movement in the world.  It is a goal that motivates us from the beginning.  
 
K.G.: What are the most crucial changes that will occur in IATA?  
 
R.v.G.: First of all, we want to open up to new members such as Poland.  We want to simplify our 
 membership structure. Till now each country has exclusive national representation as a 
 member. What we want to approach is that any natural person, any legal body, any 
 organisation, can become a member of AITA/IATA with one vote  in the General Assembly. 
 We are also working on changing the way of communication between the individual 
 National Members, which is mainly  associated with changes in global communication.  
 
K.G.: But perhaps you do not have to give yourselfs up because of mainstream,  global 
trends ? 
 
R.v.G.: But we are not some "out of the system island". We are part of this new world, new 
 communication level. IATA, founded in 1952, is still functioning based on a post 
 WWII model, inspired by the creation of the United Nations, that is entirely based on a 
 concept of national representation. One organisation, one member in each country and avery 
 protective, hierarchic structure resulting from that. But the world  does not function like that 
 anymore... We should all think about becoming more 'network-like', to communicate faster, 
 to filter information faster, to not stuck in this allover information chaos. 
 

 
In front of the christmas tree: Rob van Genechten 



K.G.: What is the remedy against this?  
 
R.v.G.: We should invest in activating our dormant networks by reaching out to our customers, 
 employees, partners and money makers and figure out how we can co-create value with 
 them. 
 
K.G.: How you want to achive that? 
  
R.v.G.: Proposing the system based on  the Hubs.  Hubs are much more efficient than artificial 
 national representation. A Hub Member will be a focal point and a crucial partner in the 
 functioning of our organisation, as the well functioning National  Centres are today. Hub 
 Members are not bound by national or any geographic boundary. 
 Hub members will be encouraged to link with each other and with alliances with which they 
 have an affinity. In that way we want to creat natural, living network between centres that 
 are most active and can inspire the others in region. I mean theatre groups, festivals, schools, 
 national centres, other governmental organisations, regions, whereas the connections and 
 links can take the form of friendships, collaboration, partnerships, alliances or just flow of 
 information. 
 
 
K.G.: How do you think AITA/IATA can help amateur a rtistic groups in Poland?  
 
R.v.G.: There is one simple rule I believe in: the more you put into the network, the more 
 valuable you become, and the more valuable the network becomes to you. Having 
 polish members in IATA network will develop network itself and will give polish 
 groups new potential partners and connections worldwide.  
 
 
K.G.: Environment of amateur art movement in Poland often indicates a treatment by the 
 dissidents as "artists of lower category," despite the fact that often, these so-called 
 "amateur groups" have a proven international success. On the other hand, the 
 Ministry Grant Programmes are opened for both amateur and large professional 
 theatres, museums, galleries etc. Not having such an extensive infrastructures and 
 office facilities as state organizations, they compete with a much more difficult position 
 from the start. How these issues are resolved in Belgium? Which kind of action you 
 took to strengthen the role of the amateur movement in your country?  
 
R.v.G.: In December 2000, while the federalisation was actually being put in practice, Flanders got a 
 new minister for culture, who by coincidence, did not belong to one of the traditional 
 political parties in the country. 
 With a small group of theatre people, we started lobbying with the Minister’s cabinet and 
 were able to convince him that the existing situation with nine different theatre 
 organisations, each of them being supported by one of the larger political families in the 
 country, was not really a model that permitted efficient use of the tax payer’s money.  
 The new Flemish Amateur Arts Decree that followed, brought a drastic change to the 
 amateur arts world in Flanders.  
 His resulted in the creation of nine disciplinary organisations for photo/film/media, 
 writing, dance, vocal music, visual arts, folk and jazz music, theatre, pop music and 
 DJ’s, and instrumental music. 
 Quite soon, these nine organisations showed a strong tendency of changing into networks, 
 HUB's or centres for the active amateur practitioner. Several have documentation centres, 
 libraries, open to the public, 6 days a week.  



 Amateur artists have access to professional coaching and courses in different fields. The 
 organisations encourage and organize innovative, interdisciplinary and international 
 projects.   
 More than 10.000 groups and/or 225.000 individuals regularly use the services of 
 these nine organizations.  This model proved to be a lot more efficient and productive than 
 the one before the mergers.   
 In 2003 the nine organizations decided to create the Forum for Amateur Arts, an umbrella 
 organization for the sector, which became a contact platform between the nine organisations 
 and with the Flemish government.   
 The Forum soon ran several surveys (the last update was in 2013) that all showed a 
 surprising 65 % of the Flemish population being practicing a creative hobby in their free 
 time.  
 This knowledge led to a complete shift of focus in relation to government funding for 
 amateur arts, and to a changed approach of the active amateur arts practitioner and the 
 amateur arts consumer.   
 We sometimes had the impression, which was later on proved by facts, that politicians all of 
 a sudden had discovered a new electorate... 
 In the strategic paper 2017-2021 issued by the sitting Flemish Minister for Culture 
 Sven GATZ, we can read the following: 
 

“The amateur arts sector shows entrepreneurship... the challenge still is to serve  the existing 
membership, while at the same time finding new target groups, linking the arts sector with 
initiatives coming from the community around us [...] finding a balance between artistic 
ambition and respect for the social dimension of amateur arts. Exemplary hatcheries for new 
talent, who integrate cultural diversity and cultural innovation in a natural way, deserve our 
specific attention...”  

 

 
Photo made by Adrianna Kołpak 

 



K.G.: During your speech at the congress of OOT you mentioned that the problems the 
environment of independent artists in Poland faces nowadays are similar to those 
observed by you in other countries, f. ex. in Spanish speaking South America. Can you 
explain, what did you mean?  

 
R.v.G.: Not only in the Spanish speaking countries in South America and in Poland, but in 
 many countries independent artists are facing the same problem: not being able to find a 
 proper job in the business...  I try to explain. 
 Making theatre, creating art, is a passion and for some, a profession as well. In many 
 European countries, in North America and Asia, artists choose to make a  living outside the 
 theatre and decide for a creative freetime occupation in the business: as an actor, a director, a 
 technician or quite often in some managerial job in large professional or community 
 theatres. Some people do combine both, while working partly in a professional environment 
 and partly as a volunteer in another  position, or vice versa. 
 Sometimes it is quite difficult to drawn the line between one’s professional and his 
 freetime occupation. There are as many possible choices as there are people in the 
 business. Unfortunately, the demand for jobs in the arts sector, theatre in particular, is in 
 most countries far higher than the market offers.  As a result, many dont find the job of  their 
 dreams and therefore, quite often, join a community theatre.  Our experience is that under 
 those circumstances people keep seeking possibilities to be employed in the business and 
 sometimes keep switching between job and freetime occupation. In many countries, 
 professionally staffed organisations for community or amateur theatre are assisting artist in 
 bridging the gap between both.  An  important remark is that the quality of the productions 
 won’t differ, be it in a pro, semi-pro or community environment.   
 
 
K.G.: And for the very end: What will be or is likely to become your biggest  
 challenge in 2017 on artistic field?  
 
R.v.G.: My biggest challenge is to introduce the new working model at the Monaco General 
 Assembly next August.  Privately and in relation to theatre? I have been working for a
 considerate time on compiling a new theatre production, based on the British history 
 between Richard III and Elisabeth I.  It remains an  ambition to finalise that some day, the 
 sooner the better… 
 
K.G.: Thank you for that conversation.  
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