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W III kwartale 2013 roku zakończyła się realizacja kolejnych projektów dofinansowanych
w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo
kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uroczyste inauguracje z okazji ukończenia realizacji inwestycji odbyły
się w Muzeum Pałac w Wilanowie, Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu,
Klasztorze powizytkowskim
w Lublinie, Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
w Łodzi.
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Obecna perspektywa finansowa dobiega końca, co znajduje odzwierciedlenie w proporcji projektów
zakończonych w stosunku do jeszcze realizowanych. Do tej pory oddano do użytku
40 obiektów (na 79 dofinansowanych w ramach XI priorytetu PO IiŚ).
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Na tym etapie wdrażania inwestycji, szczególnego znaczenia nabierają działania informacyjno-promocyjne. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja
Pośrednicząca dla XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe podejmuje szereg działań w tym zakresie. W tym miejscu warto
wspomnieć o wystawie zdjęć przedstawiających efekty projektów dofinansowanych
w ramach XI priorytetu PO IiŚ, czy przeglądzie projektów REConesans. Jest to szczególnie istotne, aby poprzez przedstawianie
konkretnych, wymiernych efektów inwestycji, promować korzyści płynące z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Warto stale
przypominać, w kontekście kończącej się
perspektywy finansowej na lata 2007-2013,
że w tym okresie programowania Polska
uzyskała największe w Europie wsparcie na
ochronę i rozwój kultury. Dzięki środkom
z EFRR możliwe było dofinansowanie inwestycji w dziedzinie infrastruktury kultury,
rozwoju szkolnictwa artystycznego i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Kultura się liczy. Inwestujmy w kulturę!
dr Monika Smoleń

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Konferencja pn. Udział
środków Unii Europejskiej
w odnowie wilanowskiego
dziedzictwa narodowego
„Rewitalizacja
i digitalizacja
XVII-wiecznego zespołu
pałacowo-ogrodowego
w Wilanowie – etap III
W dniu 23 września 2013 r. o godz. 10.00 w Sali
Białej Pałacu w Wilanowie odbyła się konferencja
prasowa poświęcona projektowi pn. Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III,
którego realizacja została dofinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Konferencja dotyczyła inwestycji, która była kolejnym etapem wdrażania konsekwentnie realizowanych od 2003 r. założeń rewitalizacji jedynej
zachowanej w Polsce, letniej rezydencji królewskiej
o charakterze barokowym.
W ramach projektu wykonano kompleksowe i całościowe
prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów –
wschodniego (taras górny), północnego, różanego i parku przy Oranżerii, konserwację elementów architektury
ogrodowej, prace konserwatorsko-restauratorskie wraz
z koniecznym rozpoznaniem warunków konserwatorsko-mikrobiologicznych w obszarze sześciu apartamentów króla Jana III Sobieskiego, znajdujących się w korpusie
głównym pałacu. Dodatkowo gruntownie zabezpieczono
obiekt oraz przeprowadzono na szeroka skalę badania archeologiczne terenów rezydencji wilanowskiej.
Ponadto utworzono w Muzeum w Wilanowie „pracownię
3D” oraz przeprowadzono digitalizację najwartościowszych
obiektów wyposażenia. Dzięki przedsięwzięciu rozbudowano internetowe „wirtualne muzeum”, za pośrednictwem
którego prezentuje się wiedzę o dziejach pałacu w Wilanowie i najcenniejszych dziełach ze zbiorów muzeum.
Całkowity koszt projektu wyniósł 25,14 mln zł, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 18 mln zł.

Uroczystość wmurowania Aktu
Erekcyjnego w ramach rozbudowy
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Wystawa zdjęć
– Biblioteki Głównej Województwa
projektów
Mazowieckiego realizowanych
w ramach XI
W dniu 2 września 2013 roku na placu budowy w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej WojewódzPriorytetu PO
twa Mazowieckiego wmurowano, pod budowę nowych
IiŚ na festiwalu
przestrzeni, Akt Erekcyjny.
architektury
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej placówki bibliotecznej spełniającej różnorodne funkcje kulturalne. Rozbudoi urbanizmu
wany i zmodernizowany obiekt Biblioteki będzie miejscem,
Architecture
gdzie bogaty zasób biblioteczny będzie magazynowany w sposób zapewniający najlepszą ochronę zbiorów, a jedWeek Prague 2013
nocześnie gwarantujący szybki i sprawny
dostęp do poszczególnych jednostek
w Pradze.
i komfort ich udostępniania.
W ramach projektu przewidziano
szereg prac zmierzających do
uporządkowania układu funkcjonalnego budynku, z wyraźnym podziałem na magazyn,
część pracowniczą i budynek
główny wraz z oficynami
jako część czytelniczą. Ma to
zapewnić prawidłowy ruch
książek z magazynu do czytelni i wyeliminować biurowe
stanowiska pracy z magazynu.
Inwestycja przyczyni się do powiększenia i efektywniejszego wykorzystania istniejących magazynów,
powiększenia dotychczasowej powierzchni magazynowej o piwnice,
pełnego przystosowania obiektu
dla osób niepełnosprawnych oraz
stworzenia z obiektu biblioteki
placówki spełniającej wszystkie
wymogi bezpieczeństwa.

Realizacja projektu uczyni z Biblioteki placówkę łączącą tradycje z nowoczesnością. Będzie to miejsce o dużym
komforcie pracy dla użytkowników oraz
atrakcyjnym programie kulturowym. Inwestycja
poprawi poziom obsługi czytelników, podwyższy standard przechowywania i udostępniania zbiorów, zwiększy możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej. Nie
bez znaczenia będzie atrakcyjny wygląd elewacji i wnętrz
użytkowych sprzyjających nauce, pracy i spędzaniu wolnego czasu wolnego. Tak zmodernizowana placówka odegra niewątpliwie ogromną rolę w długofalowym procesie
podnoszenia poziomu wykształcenia.

Festiwal Architecture Week Prague 2013 to największy festiwal
architektury w Czechach, i jeden
z najważniejszych festiwali w Europie. W tym roku wydarzenia
festiwalowe trwają od 23 września do 20 października 2012 roku.
Tegoroczna edycja poświęcona jest
tematowi „Architektura i Kultura” i znajduje się w klasztorze św. Jerzego na Zamku
Praskim. W tym roku festiwal poświęcony został
tematom dziedzictwa architektury oraz architektury i kultury.
Wśród ponad trzydziestu zagranicznych ekspozycji znalazła się także polska reprezentacja, w skład której weszły makiety instytucji
kultury pochodzących z Gdańska (Europejskie Centrum Solidarności), Gdyni i Wrocławia oraz prezentacje dotyczące Warszawy
i Krakowa przygotowane przez Stowarzyszenie Architektów RP.  
W ramach ekspozycji Architecture Week Prague 2013 od 23 września br. dostępne są również dwie wystawy fotografii: „Słynne
wille Polski” i wystawa zdjęć przygotowana przez Departament
Funduszy Europejskich w ramach działań informacyjno-promocyjnych na rok 2013 pt. „Architektura a kultura: dziedzictwo i współczesność” (Architecture and Culture. Architectural Heritage and
Modern Architecture.), która zaprezentowała projekty zrealizowane przy udziale środków XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na wystawie można zobaczyć fotografie
dotyczące obiektów z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, takich jak: Zamek
Królewski na Wawelu czy Opactwo Cystersów w Krzeszowie oraz
nowoczesne obiekty z zakresu infrastruktury kultury, np. Opera
i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Międzynarodowe Centrum Kultury w Kielcach, a także zdjęcia
dotyczące obiektów należących do Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu i Akademii Muzycznej w Łodzi sfinansowanych w ramach działania 11. 3 Infrastruktury szkolnictwa artystycznego.
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Przegląd projektów REConesans

„Zrób REConesans” to konkurs internetowy na film promujący Program Infrastruktura i Środowisko nagrywany telefonem komórkowym lub innym przenośnym rejestratorem obrazu i dźwięku. Konkurs trwał od 12 lipca do 16 sierpnia
2013 r. i był adresowany do osób w wieku 18-29 lat. Filmy można było zgłaszać w dwóch kategoriach:
1. film nakręcony telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym (z montażem),
2. film nakręcony kamerą przenośną typu handy-cam (z montażem).
W ramach I kategoria 2 miejsce zajął Pan Jakub Wójcik za film pt. „Teatr Stary” dotyczący projektu pt. „Renowacja
Teatru Starego w Lublinie” sfinansowanego w ramach działania 11.1 „Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
o znaczeniu ponadregionalnym” XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie 2 min.
filmu możemy obejrzeć, jak autorowi udało się połączyć rewitalizację wspomnień pewnej kobiety i teatru… starego, ale
jednak już w nowej odsłonie http://tinyurl.com/qzs84zz
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!
Więcej informacji na: http://www.zrobreconesans.pois.gov.pl/

Inauguracje
Otwarcie Teatru
Muzycznego CAPITOL
we Wrocławiu
W dniu 28 września 2013 roku odbyła
się uroczystość otwarcia Teatru Muzycznego CAPITOL po przebudowie. W jej ramach
został zaprezentowany spektakl „Mistrz
i Małgorzata”.
Teatr CAPITOL powstał we Wrocławiu w 2004 roku, jako kontynuacja działalności Teatru Muzycznego – Operetki
Wrocławskiej, w budynku przedwojennego zbudowanego w 1929 roku zabytkowego, kinoteatru Capitol. Jest on najważniejszym teatrem muzycznym w regionie, który
prezentuje repertuar musicalowy i operetkowy.
Teatr nie mógł się rozwijać, gdyż wybudowany przed
wojną obiekt, przeznaczony był przede wszystkim
do prezentowania repertuaru kinowego i jedynie
niewielkich form scenicznych. Płytka scena nie była
w stanie pomieścić większości spektakli.
Po przebudowie scena Capitolu powiększona została o istniejący za nią dziedziniec, jest głębsza i wyższa, a możliwości techniczne teatru zwiększyły się
znacznie i pozwalają teraz na użycie nowoczesnych
efektów w trakcie spektakli. Powstała też scena kameralna ze studiem nagrań. Teatr uzyskał również
nowe sale prób, garderoby i magazyny. Do nowej
siedziby przeniosły się też biura administracji Teatru, które do tej pory mieściły się w innym budynku. Zmienił się także wygląd fasady Teatru.

Unikalna na gruncie krajowym twórczość Capitolu
charakteryzuje się własnym, wyrazistym wizerunkiem nowoczesnej sceny muzycznej, bada granice
zetknięcia się form muzycznych i ściśle teatralnych
oraz poszukuje sposobu na nowe określenie związków pomiędzy aktorem, ruchem, plastyką i muzyką.
Realizacja inwestycji pozwoliła również na rozszerzenie oferty artystycznej Teatru, w szczególności
o współczesne pozycje musicalowe o renomie międzynarodowej oraz spektakle kameralne kierowane
do widza bardziej wymagającego.
Inwestycja o wartości 113,20 mln zł, została dofinansowana w kwocie aż 83 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uroczyste otwarcie nowej Sali
Koncertowej Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi
W dniu 28 września 2013 r. odbyła się konferencja z okazji otwarcia Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Akademia Muzyczna w Łodzi jest jedną z 8 szkół wyższych w kraju i jedyną w regionie kształcącą studentów w dziedzinie sztuki muzycznej.
Jej absolwenci zasilają instytucje
kulturalne w całym kraju. Jest
Uczelnią o długiej historii, została założona na początku XX wieku.
Powstało wówczas Konserwatorium
Muzyczne Heleny Kijeńskiej - Dobkiewiczowej, które skupiało grono wybitnych muzyków i pedagogów.
Przedmiotem dofinansowanego projektu była budowa Sali Koncertowej
wraz z zapleczem dla 80 osobowej
orkiestry i 80 osobowego chóru,
salami do ćwiczeń muzycznych
i rytmiki, studiem nagrań, zagospodarowaniem otoczenia nowego obiektu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia powstałej
infrastruktury. Sala koncertowa
posiada estradę o powierzchni
umożliwiającej jednoczesne pomieszczenie orkiestry i chóru, co
zapewni właściwe warunki do prowadzenia zajęć dla studentów wydziałów
instrumentalnych i wydziału wokalno
– aktorskiego.
Powstanie obiektu umożliwi studentom Akademii przeprowadzanie
prób, szkoleń i prezentacji dokonań
artystycznych. Sala koncertowa
zapewni odpowiednie warunki do
niezbędnych prób przed występami
solistów, instrumentalistów, orkiestry
symfonicznej, zespołów kameralnych,
chóru i zespołu rytmiki. Lokalizacja Sali
koncertowej przy Domu Studenckim Akademii Muzycznej pozwoli zamieszkałym tam studentom łatwo i szybko skorzystać z sal ćwiczeniowych.

Budowa Sali przyczyni się także do rozszerzenia oferty edukacyjnej Uczelni o kierunki wymagające dla swego funkcjonowania stałego dostępu do sali koncertowej oraz umożliwi
zwiększenie liczby studentów na już istniejących kierunkach.
Powstanie nowoczesnej wielofunkcyjnej sali koncertowej
wpłynie także na rozwój potencjału artystycznego Uczelni i wzmocnienie jej wymiaru kulturalnego.
Projekt Akademii Muzycznej stworzy możliwość
realizacji cykli koncertowych (obejmujących utwory symfoniczne z udziałem
orkiestry i chóru),
a także przedstawień operowych
i operetkowych
w wykonaniu studentów, nauczycieli i gości.
W pomieszczeniach
wielofunkcyjnych
planuje się działalność
terapeutyczną z zakresu muzykoterapii i terapii
ruchowej oraz kontynuowanie cykli koncertów
w Sali Koncertowej dla
osób niepełnosprawnych (w tym dzieci specjalnej troski). Wybudowanie Sali Koncertowej
(o odpowiednich warunkach akustycznych)
wypełni dotkliwy brak
tego typu obiektu, w regionie o wieloletnich tradycjach
muzycznych (w chwili obecnej
miasto Łódź posiada tylko jedną
typową salę koncertową należącą do
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina).
Inwestycja o całkowitej wartości
44,29 mln zl została dofinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 29,1
mln zł.
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Zakończenie renowacji klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie
W dniu 19 lipca 2013 roku odbyła się uroczystość otwarcia klasztoru powizytkowskiego w Lublinie.
Klasztor powizytkowski zlokalizowany jest w ścisłym centrum
Lublina, w obszarze zabytkowego zespołu architektoniczno-urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
Budynek poklasztorny pochodzący z początku XVIII wieku,
który utracił pierwotną funkcję
jeszcze w XIX wieku, był wielokrotnie przekształcany. Od 2003
roku jego znaczna część nie
nadawała się do użytkowania
ze względu na nadmierną eksploatację. Projekt renowacji
stanowi punkt wyjścia do rozszerzenia profilu działalności
Centrum Kultury.
Główną ideą projektu była renowacja zabytkowego budynku wraz
z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego oraz strefy wejściowej z zabytkową kapliczką. Prace renowacyjne polegały na przywróceniu historycznych
walorów przestrzennych obiektu, zapewnieniu trwałości
technicznej jego struktury oraz wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające z adaptacji dla potrzeb instytucji
kulturalnych. Wzmocniono fundamenty i strukturę budynku oraz odtworzono tradycyjny układ komunikacyjny wokół
wirydarzy i układu przestrzennego wnętrz. Zlikwidowano
podziały wtórne i odtworzono dawną bryłę kościoła z wykorzystaniem wnętrza jako głównej sali teatralnej. Wymienione
zostały też konstrukcja i poszycie dachu – z przywróceniem
dawnego kształtu oraz adaptacją poddaszy.
Inwestycja o wartości 38,4 mln zł, została dofinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 15,2 mln zł.
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Otwarcie Ośrodka Praktyk
Teatralnych w Gardzienicach
W dniu 28 września 2013 r. odbyła się uroczystość inaugurująca działalność Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych
w odrestaurowanym zabytkowym zespole pałacowo-parkowym we wsi Gardzienice.
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” został założony w 1977 roku przez Włodzimierza Staniewskiego w małej wiosce Gardzienice
na wschodniej ścianie Polski. Teatr
szybko stał się dobrze rozpoznawalny, dzięki swym dogłębnym badaniom w zakresie
rdzennych i antycznych
tradycji muzycznych,
wyjątkowym technikom aktorskim (ciało
i głos), dzięki zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku
i akcentowaniu zasad
wzajemności
i muzyczności w pracy. Ośrodek przez lata
funkcjonował w wynajętej sali pałacu w Gardzienicach, a następnie
w pałacowej oficynie, gdzie
pozbawiony był podstawowej
infrastruktury, niezbędnej do
pracy artystycznej i dydaktycznej.
W chwili przekazania „Gardzienicom”, pałac zagrożony był katastrofą budowlaną. By jej zapobiec, konieczny był natychmiastowy remont zabezpieczający. Dzięki jego
przeprowadzeniu, a także dzięki otrzymanemu wsparciu ze
środków europejskich na generalny remont obiektów zabytkowych, powstanie niezwykle oryginalny i posiadający duży
zasięg oddziaływania ośrodek kulturalny. Cele projektu były
zatem dwojakie. Po pierwsze, było nim uratowanie przed
zniszczeniem i poprawa stanu zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego – zabytkowego kompleksu pałacowego
w Gardzienicach. Po drugie, projekt miał stworzyć niezbędną
infrastrukturę dla Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, by pozwolić mu na intensyfikację działalności dydaktycznej i artystycznej.
Projekt obejmował renowację, przebudowę i adaptację
czterech obiektów kompleksu pałacowego wraz z ich otoczeniem: pałacu, północnej oficyny pałacowej, spichlerza
z końca XIX wieku oraz budynku gospodarczego tzw. szopy.

Przyjęty program kulturalny zakłada, że Gardzienice staną się Europejską Wioską Kulturalną. Planuje się znaczące
zwiększenie organizowanych imprez artystycznych. Oprócz
spektakli (których oferta ulegnie znaczącemu poszerzeniu),
będą odbywały się również koncerty, sympozja, konferencje,
wystawy. Planuje się stałą ekspozycję poświęconą źródłom
teatru. Powstanie także Pracownia historii bliskiej, z pamiątkami dokumentującymi historię regionu, w tym zabytkami odkrytymi podczas prac archeologicznych w Gardzienicach w latach 2009-11.
Ważnym aspektem funkcjonowania Ośrodka, po zakończeniu
realizacji projektu, będzie także zasadnicze zwiększenie
działalności edukacyjnej.
W ramach Ośrodka funkcjonuje Akademia Praktyk
Teatralnych – forma edukacji artystycznej, polegająca na kilkudniowych
sesjach warsztatowych
organizowanych co miesiąc i składających się na
całoroczny program dla
wybranej grupy młodzieży.
Planowana jest intensyfikacja programu Akademii, znacząco zwiększy się także liczba
zajęć warsztatowych dla młodzieży i młodych artystów.
Inwestycja o łącznej wartości 18,8 mln zł została dofinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą blisko 16 mln zł.

Rekordowa frekwencja
w projektach z zakresu
infrastruktury kultury
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – ponad trzy
miliony widzów w trzy lata
W niespełna trzy lata od momentu uroczystej inauguracji Centrum Nauki Kopernik odwiedziło ponad trzy miliony
osób. Od momentu otwarcia w dniu 5 listopada 2010 r. instytucja cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników
kultury i nauki w każdym wieku. Te wyniki świadczą o bardzo
dużym zainteresowaniu, być może Centrum powstało w odpowiednim czasie i idealnie trafiło w potrzeby społeczne.
Centrum Nauki Kopernik organizuje wydarzenia kulturalne,
w których współistnieją trzy obszary: nauka, sztuka i działania społeczne. Tworzy przestrzeń debaty, w której na równych prawach kulturę współtworzą sztuka i nauka. Zaprasza
do współpracy artystów, którzy w swojej twórczości poruszają problemy istotne dla współczesnego człowieka. Istota tej
twórczości zawiera się w pokazaniu piękna, zmienności lub
stałości elementów otaczającego świata, otwarciu na przeżycie czegoś niezwykłego.
Działalność CNK jest kierowana do szerokiego grona odbiorców z różnych grup wiekowych m.in. dla całych rodzin
(począwszy od dzieci w wieku 3-6 lat), grup szkolnych, młodzieży i dorosłych. Interaktywna wystawa na powierzchni
ok. 5,1 tys. m2 zawierająca eksponaty artystyczne inspirowane
nauką, stworzone przez artystów polskich i zagranicznych, akcje edukacyjne, prezentacje osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięcia z pogranicza sztuki i nauki, skierowana będzie zarówno do publiczności z całej Polski, jak i zagranicy.
W związku z tym, że instytucja ta znajduje się w centrum
Warszawy, jest łatwo dostępna dla odwiedzających miasto.
Projekt „Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”
został zrealizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach działania 11.2: „Rozwój oraz poprawa stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo
kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na realizację
inwestycji o wartości całkowitej 364,78
mln zł przyznano dofinansowanie ze
środków unijnych w wys o ko ś c i
206,78
mln zł.
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Opera i Filharmonia Podlaska – 200 tys. widzów w 11 miesięcy
W niespełna 11 miesięcy od uroczystej inauguracji nowej siedziby Opery i Filharmonii
Podlaskiej w Białymstoku (28 września 2012 r.) instytucję odwiedziło ponad 200 tysięcy
widzów. Wysoka frekwencja potwierdza potrzebę realizacji projektu z udziałem środków
europejskich i świadczy o bardzo wysokiej jakości oferty kulturalnej, odpowiadającej potrzebom potencjalnych odbiorców kultury wysokiej.
Powstałe w wyniku realizacji projektu, „Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” jest
istotnym elementem infrastruktury kulturalnej w regionie północno-wschodniej Polski.
Jako największy obiekt kulturalny na wschodzie kraju, pełni także rolę kulturalnej „bramy”
dla polskich artystów współpracujących z Litwinami, Rosjanami, Białorusinami i Ukraińcami, zacieśniając i rozwijając związki kulturowe z tym regionem Europy. Obiekt ma charakter
wielofunkcyjny. Można w nim prezentować wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych (opera, operetka, musical, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz amatorską
twórczość muzyczną). Spełnia również warunki do organizacji międzynarodowych, interdyscyplinarnych festiwali artystycznych, prezentacji twórczości teatrów dramatycznych
oraz pozwala prowadzić szeroko rozumianą działalność wystawienniczą, ze szczególnym
uwzględnieniem prezentacji sztuki współczesnej.
Nowoczesny gmach został wybudowany w ramach projektu pn.
„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum
Sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy”, realizowanego w ramach działania 11.2 PO IiŚ „Rozwój oraz
poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”. Na realizację inwestycji o wartości
całkowitej 174,04 mln zł przyznano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 100,62 mln zł.

Biuletyn finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

