
Festiwal Prapremier organizowany od 20 lat przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki  

w Bydgoszczy pragnie wrócić do swoich korzeni i skupić się na nowych tekstach 

dramatycznych wyznaczających kierunki rozwoju współczesnego teatru. W obrębie nowych 

tekstów dramatycznych chcemy poszukiwać nowego języka i nowych form teatru. Wierzymy, 

że dziś, po 30 latach od zmiany ustrojowej, Polska może stać się swoistym centrum 

współczesnego dramatu i teatru, dlatego powołaliśmy międzynarodową nagrodę 

dramaturgiczną- "AURORA - Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy" przyznawaną za 

wybitny dramat współczesny. Aurora to z jednej strony symbol zorzy polarnej, świtu  

i odnowy, z drugiej zaś to symbol rewolucji - idee bliskie Teatrowi Polskiemu. 

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat polski teatr zapatrzony był na teatr zachodni  

- inspirując się jego estetykami, tematami i tekstami, jednocześnie pomijając swoje korzenie  

i szukanie inspiracji w regionie. W nowej formule Festiwalu Prapremier pragniemy zwrócić 

swoje zainteresowanie w drugą stronę - na wschód, gdzie teatralnie, ale i społecznie  

i politycznie dzieje się obecnie wyjątkowo dużo.  „Wschód” rozumiemy tu w dwójnasób – 

terytorialnie  i geopolitycznie, ale także jako początek, odnowę, powołanie do życia. Wschód 

to ferment, przenikanie się kultur, religii, systemów politycznych. Wschód to wreszcie tygiel, 

w którym kotłują się ze sobą narodowe racje, tradycje, często wzajemnie wykluczające się 

idee, to wreszcie miejsce, gdzie pytania o kondycję człowieka, narodowość, przynależność, 

prawdę historyczną i społeczną są wciąż żywe i stają się tematem dla twórców teatralnych,  

w szczególności zaś dla dramatopisarek i dramatopisarzy. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie  skierowaliśmy do Autorów i Autorek z Polski, 

ale także z: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Gruzji, Armenii, Węgier, 

Czech, Słowacji, Albanii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowina, Mołdawii, Rumunii, 

Macedonii, Słowenii, Bułgarii, Czarnogóry, Kosowa, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, 

Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu. Nabór tekstów w języku polskim, rosyjskim 

bądź angielskim trwał do 15 kwietnia. 

Do konkursu zgłoszonych zostało 288 tekstów. Wśród nadesłanych znalazło się  

146 dramatów w języku polskim, 120 w języku rosyjskim i 22 w języku angielskim. Autorzy 

nadesłanych tekstów pochodzą z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, 

Finlandii, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii i Ukrainy. 

W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe jury w składzie Davit Gabunia (uznany pisarz  

i dramatopisarz gruziński), Julia Holewińska (dramatopisarka polska, wicedyrektorka Teatru 

Polskiego w Bydgoszczy) i Agnieszka Lubomira Piotrowska (tłumaczka dramatów z języka 

rosyjskiego, członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) wybiorą pięć 

finałowych tekstów. Zostaną  one zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie 

Festiwalu Prapremier. 

Listę finalistów i finalistek konkursu poznamy już 30 czerwca 2021. 



W kolejnym etapie pięcioosobowa Kapituła w składzie: Swiatłana Aleksijewicz (pisarka 

białoruska, Laureatka Nagrody Nobla), Davit Gabunia, Julia Holewińska, Marius Ivaskevicius 

(wybitny dramatopisarz litewski), Agnieszka Lubomira Piotrowska wybierze zwycięski tekst  

i przyzna AURORĘ - Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50.000 zł. 

Dodatkowe nagrody dla finalistów przyzna Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, które jest 

partnerem konkursu. 

Zwycięzców poznamy podczas jubileuszowej XX edycji Festiwalu Prapremier, który odbędzie 

się na pod koniec roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 

 

 tekstów zostało zgłoszonych do pierwszego etapu konkursu 

  tekstów w języku polskim  

  tekstów w języku rosyjskim 

tekstów w języku angielskim  

 krajów  ma swoich reprezentantów wśród zgłoszonych autorów i autorek. 

Pochodzą oni z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, 

Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii 

i Ukrainy 

tekstów zostanie zakwalifikowanych do ścisłego finału 

AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Wszystkie finałowe 

teksty zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie 

Festiwalu Prapremier 2021 

 złotych to główna nagroda w konkursie AURORA. Nagroda Dramaturgiczna 

Miasta Bydgoszczy. Nagrody dodatkowe dla finalistów przyzna partner nagrody - 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 


