o
g
e
ra
r
o
fia
ch

eogr
or afi
a
ch

1		
wprowadzenie

Ta książka
powstała w odpowiedzi na silną
potrzebę spojrzenia
na współczesną
choreografię
w kontekście wielości jej kontekstów
i sposobów działania. Zgromadzone
tu teksty podejmują
próbę pokazania
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potencjału choreografii jako sposobu myślenia, działania
i postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Jednocześnie
książka ta jest trzecim (po Choreografia: polityczność i Choreografia: autonomie) tomem, zamykającym serię poświęconą różnym perspektywom tworzenia i nazywania ruchu
oraz rozumienia praktyk choreograficznych.
Tę książkę stworzyły osoby praktykujące choreografię. Wspólnie postanowiłyśmy i postanowiliśmy rzucić wyzwanie temu,
jak postrzegamy nasze działania i jak je realizujemy. Zastanawiamy się, w jaki sposób spotykamy się, budujemy relacje i sytuujemy nasze myśli i działania w odpowiedzi na nieustannie
zmieniającą się rzeczywistość. Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń dla różnorodności poglądów, głosów i praktyk,
umożliwiając zarówno autor/k/om, jak i czytelni/cz/kom
poszukiwanie nowych możliwych i niepomyślanych
dotąd powiązań.
Ta książka powstała w kontekście wielu kryzysów. Wybuch
pandemii Covid-19 dodatkowo je uwidocznił, wskazując
dojmujące nierówności i uświadamiając nam, że powrót do
normalności nie jest możliwy, choćby dlatego, że „normalność” od dawna służyła jedynie garstce najbardziej uprzywilejowanych. Negocjowanie zasad rzeczywistości, do której
chcemy powrócić po kryzysie pandemii, jest w gruncie rzeczy
negocjowaniem porządku społecznego, w jakim mamy na co
dzień funkcjonować. Stawką tych negocjacji jest paląca potrzeba odzyskania sprawczości: wpływu na nasze codzienne
praktyki i relacje.
Jednocześnie gromadzimy w tej książce rozmaite ślady: tropy
praktyk i gestów artystycznych, osobistych doświadczeń czy
relacji – i spotykamy je z (auto)refleksją. W ten sposób przyglądamy się temu, jak współczesne praktyki choreograficzne mogą być rozumiane jako praktyki usytuowane.
Co dostrzeżemy, gdy uważnie przyjrzymy się ich różnym kontekstom? Co je kształtuje? Jak wzajemnie powiązane pragnienia i uwarunkowania wpływają na nasze decyzje? W jaki
sposób i z kim budujemy więzi współpracy? Jaki jest krajobraz relacji międzyludzkich i więcej-niż-ludzkich, w którym
poruszamy się na codzień – i jak wpływa na podejmowane
(artystyczne) wybory?
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Współtworzenie tej książki oznaczało również dla nas –
współredaktorek – pragnienie wydobycia na światło dzienne
świadomości współistnienia wielu głosów, doświadczeń
i perspektyw. Dlatego zdecydowałyśmy się na podjęcie
nieustannego dialogu jako strategii i praktyki redakcyjnej:
od początkowych intencji i przeczuć, poprzez kilka prób
skonstruowania i przeformułowania książki, po jej ostateczny
kształt. Postrzegamy ją jako wskazówkę do jednego z wielu
możliwych odczytań, a przede wszystkim – jako otwarte
zaproszenie czytelniczek i czytelników do podążania własnymi ścieżkami, z nadzieją na odkrycie tych, które, jak dotąd,
jeszcze się nie ujawniły.
Spośród nas dwóch jako redaktorek, Marta zwykle postrzega
choreografię jako szybszą niż słowa. I w pewien sposób jako
bardziej precyzyjną. Często, zanim myśl zostanie wyartykułowana, jest ucieleśniana i doświadczana: na scenie, w studio, w codziennej praktyce. W pewnym sensie choreografia
ugruntowuje słowa, daje im miejsce, zakorzenia je i zmienia
sposób, w jaki je postrzegamy. Choreografia rozumiana z tej
perspektywy jest zatem praktyką głęboko polityczną.
Joanna wierzy w choreografię jako narzędzie trwałej zmiany.
Naznaczony pandemią rok zainspirował ją do pogłębionej
refleksji nad potencjałem choreografii jako praktyki poszerzonej. Bo chociaż w tym niezwykłym i wyjątkowo trudnym
czasie nie mogliśmy razem tańczyć ani spotykać się tak regularnie i blisko, jak byśmy chcieli i jak czyniliśmy to w przeszłości, to jednak nadal mogliśmy tworzyć choreo-grafię: „pisać
ruch” i jednocześnie „pisać ruchem”, korzystając z praktyki
animowania i komponowania nie tylko żywych i nieożywionych ciał, ale także przedmiotów, obrazów, dźwięków, wspomnień, idei i ideologii... Joanna pozostaje pełna podziwu
dla artystów poddających swe (często trans-dyscyplinarne)
praktyki nieustannej refleksji podsycanej konsekwentnym
kwestionowaniem, wyobrażaniem na nowo i kontr-wizualizowaniem tego, co zostało sztucznie przyjęte za naturalny
„porządek świata”. Joanna ma nadzieję, że książka ta będzie
stanowić mocny głos w debacie o roli, jaką sztuka może
odgrywać w świecie, a także – szczególnie teraz – stanie się
źródłem pocieszenia i narzędziem samoupodmiotowienia, tak
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1 Pełna dokumentacja projektu
i wszystkie wydania magazynu
The Grand re Union dostępne są
na http://www.grandreunion.net
(dostęp: 24.09.2021).
2 Zob. http://www.grandreunion.net/project-statement/
(dostęp: 24.09.2021).
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bardzo nam potrzebnymi, gdy planeta zaczyna improwizować
pod naszymi stopami, a świat, który znaliśmy, rozpada się na
naszych oczach.
Wspólnie wierzymy, że praktyki choreograficzne dostarczają nam alternatywnych sposobów bycia ze sobą w świecie, w relacjach ludzkich i więcej-niż-ludzkich – troszcząc
i współ-troszcząc się o siebie nawzajem. A ponieważ jedyną
drogą wyjścia jest droga przejścia przez, chcemy tę drogę
współtworzyć. To przekonanie zainspirowało również
transnarodowy, międzypokoleniowy projekt Grand re Union1
zainicjowany przez naszą dwójkę wspólnie z Julie Phelps, Peterem Pleyerem i Rivką Rubin. Grand re Union było pierwotnie
planowane jako dziesięciodniowe, osobiste spotkanie, jako
kulminacja i zakończenie szesnastoletniej pracy Art Stations
Foundation na szerokim polu rozwoju i dyskursu choreograficznego w Polsce. Ostatecznie, jak pisaliśmy w tekście
programowym projektu, został on przekształcony w:
„trwający rok cykl spotkań online, gromadzący osoby praktykujące choreografię i inne dziedziny sztuki oraz badaczki
i badaczy, którzy co miesiąc przygotowywali kolejny numer
wirtualnego magazynu i serię spotkań w sieci. Celem tych
spotkań było nazywanie, dokumentowanie i przekazywanie
wiedzy i praktyk z obszaru tańca, ruchu, choreograficznego
namysłu. Pojawialiśmy się po to, by zmieniać siebie, a przez to
zmieniać świat. Razem”2.
Niniejsza książka, pomyślana jako końcowy projekt Art
Stations Foundation w Poznaniu, powstawała równolegle
do projektu Grand re Union i podejmuje dialog z jego ideami.
Chcemy za jej pomocą zaprosić do zbiorowego i ciągłego
wyobrażania na nowo wielości choreograficznych (i nie tylko)
światów, w których mogłybyśmy żyć już od jutra.
marta keil, joanna leśnierowska
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daniel blanga gubbay

1. pandemia

Zaczynam pisać ten tekst w chwili, kiedy tam, gdzie mieszkam, kończy się druga fala. Może jest to też moment
przed trzecią falą – albo moment, w którym mamy nadzieję,
że trzecia fala nie nadejdzie. Piszę do was, nie wiedząc, czy
fala, w której środku teraz jestem, opadnie, czy przez kilka dni
będzie się utrzymywać na tym samym poziomie (plateau).
Wirus przyzwyczaił mnie do myślenia falami: milimetrowymi
wariacjami, które realnie oddziałują na ludzi, wywołując w ich
życiu gwałtowną przerwę. W pierwszych miesiącach pandemii myślałem chełpliwie, że rozumiem; że potrafię przewidzieć [jej] rytm. We wrześniu powinien być spokój. Potem
nauczyłem się robić hipotetyczne plany w relacji do dramaturgii, która pozostaje nieznana. Nieznana mimo naukowego
charakteru; naukowa, a mimo to nieznana. Jest nieznana nie
dlatego, że pozostaje od nas niezależna, przeciwnie – może
to, że jesteśmy w nią tak uwikłani, sprawia, że nie potrafimy
spojrzeć na nią z zewnątrz.
Przez kilka ostatnich miesięcy często myślałem o pandemii jako całości, hiperobiekcie. Termin ten, ukuty przez
Timothy’ego Mortona, oznacza byty o tak olbrzymich
wymiarach przestrzennych i czasowych, że zadają one
kłam tradycyjnym wyobrażeniom o tym, czym w ogóle jest
rzecz: „hiperobiektem mogłaby być biosfera albo Układ
Słoneczny. Hiperobiektem mogłaby być całkowita suma
wszystkich materiałów radioaktywnych na ziemi – ale mógłby
nim być także cały pluton albo uran”1. Skala hiperobiektów
przekracza naszą; trudno je też pojąć, bo, chociaż stanowią
jedność, ukazują nam jedynie swoje lokalne przejawy. Jakie
konsekwencje niesie ze sobą spojrzenie na wirusa nie jako na
mikroskopijny organizm, tylko ogromne ciało poruszające się
po powierzchni planety – hiperobiekt podobny do internetu,
radioaktywności albo morza?
Kilka miesięcy przed początkiem pandemii w Wenecji odnotowano wyjątkowo duże przypływy. W czasie studiów przez trzy
lata mieszkałem w tym mieście. Poznałem wówczas zjawisko
acqua alta i rytm przypływu: sześciogodzinny cykl, który ma
własną dramaturgię – fazę wzrostu, szczyt i fazę schyłku – zależną od księżyca. Chociaż krzywa tego rytmu jest stała, jego
amplituda zmienia się w zależności od tego, jak blisko jest

1 Timothy Morton, Hyperobjects: Philosophy and
Ecology after the End of the
World, University of Minnesota
Press 2013.
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księżyc; jak prawdopodobne jest nadejście sirocco – a także
w zależności od pogody (w szczególności złej) czy wreszcie
od poziomu mórz, który podnosi się na całym świecie. Mamy
tu do czynienia ze zjawiskiem naukowym – ale i zarazem ze
zjawiskiem nieznanym; nieznanym dlatego, że zbyt mocno jesteśmy w nie uwikłani. Rytm acqua alta dopuszcza możliwość
niespodziewanego wzrostu, na przykład takiego, jak w listopadzie 2019 roku – 187 centymetrów. Dramaturgia tego zjawiska
rozpoczyna się od wyjącej w mieście syreny – i kończy się
ciszą, która zalega nad dokonanymi już zniszczeniami.
Ten tekst powstał, gdy miałem przed oczami wykresy obu
fal – krzywe wysokiego przypływu i pandemii. Pisałem, a te
dwie krzywe były wyzwaniem; tajemniczą dramaturgią, której
nie stworzyła ludzka ręka.

2. rollercoaster

2 Diana Theodores, Choreographing the Question:
a Dramaturg and Choreographer
in Dialogue, w: Dance Theatre:
an International investigation, materiały z konferencji
MoMentUm, 9–12 września 1999,
Crewe+Alsager Faculty, The Manchester Metropolitan University,
s. 23–38.

Pomiędzy tymi dwoma wykresami – okresem, gdy mieszkałem w Wenecji a chwilą, w której to piszę – moja praca
była związana głównie z tańcem i performansem, i termin
„dramaturgia” z czasem stał się dla mnie całkiem zwyczajnym słowem. Nie mam tu na myśli stojącej za tym pojęciem
niemieckiej tradycji teatralnej – w takim ujęciu „dramaturgia”
oznacza zwykle całokształt badań nad kontekstem, w którym
osadzony jest dany spektakl. Chodzi mi raczej o rozmycie
tej tradycji, jakie od końca lat 90. ubiegłego wieku dokonywało się w praktykach choreograficznych na Zachodzie.
W tym rozumieniu dramaturgia jest globalną strukturą, która
kształtuje dzieło taneczne i nadaje mu całościową formę.
Jeśli w dramaturgii nie sposób oddzielić treści od formy, to
w tym tekście będę próbował to zrobić – po to, żeby przyjrzeć się uważnie formie dramaturgii; wyjść poza kontekst,
który dramaturgia ze sobą niesie.
W roku 1999 krytyczka tańca Diana Theodores zaczęła pisać
o dramaturgii jako o zróżnicowaniu „ciężaru, ataku, napięcia,
skali, rozmiaru, linii i intensywności”2. W tańcu dramaturgia wiąże się z wahaniami rytmu i intensywności struktury
– nieco podobnie jak w muzyce czy w retoryce – wahania
rytmu i intensywności poprzez wznoszące się i opadające
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3 Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Tysiąc plateau, przeł. Michał
Herer, Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2015, s. 25.

krzywe, a także plateaux. W jednym z najbardziej znanych
fragmentów Tysiąc plateau Gilles Deleuze i Félix Guattari
używają pojęcia „plateaux intensywności” po to, żeby dać wyobrażenie o wartości, jaką może mieć krzywa sama w sobie.
Plateau to w tym ujęciu „nieprzerwany obraz intensywności,
wibrujący sam na sobie, który rozwija się i unika wszelkiej
orientacji na punkt kulminacyjny czy na zewnętrzny cel”3.
Według filozofów, intensywność ma wrodzoną wartość – nie
jest ukierunkowana w stronę rozwiązań i pozostaje wolna od
transcendentnego znaczenia czy celu. Na tej samej zasadzie,
zróżnicowanie intensywności, które konstytuuje dramaturgię tańca, niekoniecznie zawsze musi coś znaczyć – za to na
poziomie przedkognitywnym przenosi widza w strukturę zróżnicowanych intensywności, wznoszących się i opadających
krzywych i plateaux.
Podczas pisania tego zdania przyszło mi do głowy, że rollercoaster może okazać się doskonałym materialnym obrazem
dramaturgii. Jego wijąca się architektura – składająca się
z części powoli wspinających się w górę, zawieszeń i zawrotnych spadków – dosłownie obrazuje zróżnicowanie rytmu
i intensywności dramaturgii. Jego krzywe nie znaczą nic poza
zmianą intensywności: jeśli spojrzeć na nie z zewnątrz, ich
łuki są obietnicą doświadczenia, które zapewniają. Ten obraz
nie jest jedynie wyraźnym obrazem dramaturgii, ale także
wyjaśnia, jak to się dzieje, że dramaturgia bywa często konstruowana po to, żeby wywołać (czy wręcz zagwarantować)
doświadczenie zróżnicowania intensywności: przyspieszenie,
oczekiwanie, zaskoczenie, a także wariacje, które są w stanie
uwodzić, bawić czy zadowalać. Właśnie to połączenie między zróżnicowaniem intensywności a rozrywką – pomiędzy
krzywymi a kapitalistycznym pragnieniem uwiedzenia – doprowadziło niektórych artystów tańca nowoczesnego i współczesnego, poczynając od „nie dla uwodzenia” Yvonne Rainer
w jej słynnym No Manifesto (1964), do wyboru dramaturgii
płaskiej. Wybrali ją, żeby uciec od uwodzicielskiego rysu, jaki
ma w sobie dramaturgiczne zróżnicowanie. Brak punktów kulminacyjnych eliminuje perspektywę oczekiwania i możliwość
przeżycia zaskoczenia. To sprawia, że płaska dramaturgia ani
nie obiecuje spełnienia, ani też go nie niesie.
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3. żałoba

4 Long Litt Woon, Powrót do
życia. O żałobie i grzybach, przeł.
Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska,
Wydawnictwo Literackie, Kraków
2019, wyd. elektroniczne, s. 11.
5 Tamże, s. 14.
6 Tamże, s. 41.
7

Tamże, s. 53.

8 Tamże, s. 88 [Z uwagi na
klarowność tekstu ten fragment
pojawia się w nowym tłumaczeniu Joanny Błachnio z angielskiej
wersji książki, z której także
korzystał autor; przyp. red.].

W swojej książce Powrót do życia. O żałobie i grzybach urodzona w Malezji antropolożka Long Litt Woon pisze o dniu,
w którym nagle zmarł jej mąż. Spotkali się prawie trzy dekady
wcześniej w Oslo, gdzie Woon uczestniczyła w programie wymiany, i przez te lata udało im się zbudować w Norwegii
wspólne życie. W książce rozważania o żałobie przeplatają się
z analizami mykologicznymi – jak pisze autorka, są to „dwie
równoległe podróże: ta zewnętrzna, po królestwie grzybów
i wewnętrzna, po krajobrazie smutku”4. Long Litt Woon
zaczyna się pasjonować mykologią po tym, jak spotyka ją
tragedia – ale studiowanie grzybów nie ma być sposobem
na zapełnienie niechcianego czasu wolnego ani też czymś,
co odwróci uwagę od opłakiwania męża. Przeciwnie – jak
wspomina Litt Woon, chciała być zdolna do odczuwania bólu,
ponieważ ból potwierdzał, że śmierć jest faktem – ale także,
że faktem jest miłość. A jednak sparaliżowała ją niemożliwa
do przewidzenia intensywność żałoby: „Żałoba miele powoli.
Pożera czas, którego potrzebuje”5 – pisze autorka i dodaje:
„Żałoba to burzliwe, nieprzewidywalne wody, na których nie
ma żadnej boi ratunkowej. Zostałam powalona siłą żywiołu,
który mną ciskał i targał. Życie toczy się dalej, mówią ludzie.
Po co to mówią, skoro to ani trochę nie daje ukojenia?”6.
Ponieważ grzyby wyrastają nagle i nie sposób przewidzieć,
kiedy się na nie natkniemy, studia nad grzybami stają się
dla Litt Woon ćwiczeniem z poddawania się temu, nad czym
nie sposób zapanować. Ponieważ grzyby nie mają korzeni
ani widocznych gołym okiem nasion, „przewidywanie, kiedy
z ziemi wychyną grzyby, można porównać z praktyką astrologiczną”7. Oddanie się czemuś, co nie zależy od autorki, a co
można rozumieć jako ćwiczenie w życiu z żałobą, niesie ze
sobą niemożliwe do przewidzenia fale intensywności i równie nieprzewidywalną dramaturgię. „Jednego jestem pewna:
proces żałoby nie przebiega krok po kroku, według linearnego
wzorca. To złożone zjawisko, pełne ruchomych części. Nie istnieje prosty, przewidywalny wektor, który wskazuje kierunek
«w górę» i biegnie od istnienia porażonego żałobą do stanu,
w którym jesteśmy od niej wolni. Ścieżka wije się i skręca,
a tak zwany postęp następuje wtedy, kiedy żałobie (a nie tobie) wygodnie”8. Tylko przyjęcie do wiadomości, że żałoba jest
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czymś, nad czym nie sposób zapanować, zmniejsza wysiłek
emocjonalny i pozwala Litt Woon nie czekać już dłużej.
Ten proces staje się dla niej dramaturgią, która, niezależnie
od tego, jak jest płynna, nie może być nieoczekiwana (a zatem nie może zbijać z tropu), ponieważ niczego nie można
oczekiwać. Proces ten niesie ze sobą umiejętność uznania
faktu, że żałoba rządzi się logiką, która nie jest przeznaczona
dla ciebie.
Jeśli obraz grzybów i ich tajemniczego pojawiania się służy
Litt Woon do nakreślenia wizji dramaturgii, która wykracza
poza to, co ludzkie (czy też dramaturgii więcej niż ludzkiej),
porównanie z żałobą pozwala wyjaśnić jedną niezwykle
istotną kwestię. Tam, gdzie mowa o dramaturgii więcej niż
ludzkiej, nie chodzi po prostu o dramaturgię złożoną z nie-ludzkich elementów, ale o dramaturgię, która nie została
pomyślana dla ludzkich oczu. Taka jest różnica pomiędzy
rollercoasterem a żałobą (i grzybami). Jakkolwiek rollercoaster należy do świata nieożywionego, symbolizuje dramaturgię, w którą wpisuje się ludzkie doświadczenie. Grzyby – albo
wulkany, albo bieg rzeki – mają własną dramaturgię, wahania
rytmu i intensywności, które istnieją niezależnie od ludzkich oczekiwań. Od źródła aż do morza, rzekę można czytać
poprzez jej więcej-niż-ludzką dramaturgię; zmienny rytm,
z jakim dąży ku dolinie; nagłe uskoki i wodospady; nieoczekiwane otwarcie tam, gdzie wpada do jeziora; zwalnianie przy
ujściu, tam, gdzie padają na nią ciepłe promienie słoneczne.
Toteż nie ma niczego zaskakującego w porównaniu, którego
używa Long Litt Woon, definiując żałobę jako siłę niezależną
od oczekiwań: „rozpływam się, podobnie jak rzeka staje się
częścią morza”9.

4. słońce

9 Tamże, s. 42.

Termin „heliobiologia” (ukuty przez radzieckiego biofizyka
Aleksandra Czyżewskiego) oznacza badanie aktywności
słońca i jego wpływu na biologię ziemi. W 1920 roku Czyżewski rozszerzył zakres swoich badań, włączając do nich
studia nad możliwym oddziaływaniem emisji promieniowania
słonecznego na zachowania mas, a także na różne wydarzenia historyczne. Postać i badania Czyżewskiego leżą u źródeł
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filmu Antona Vidokle The Communist Revolution Was Caused
by the Sun [Rewolucję komunistyczną wywołało słońce],
który stanowi drugą część trylogii opowiadającej o rosyjskim
kosmizmie. Film – kręcony w Kazachstanie, gdzie Czyżewski
był więziony i dokąd został później zesłany – stanowi wprowadzenie do rozwijanej przez Czyżewskiego historiometrycznej
analizy aktywności słonecznej. Przedmiotem analizy jest
jedenastoletni cykl, w którym wyróżniamy cztery fazy: niski
poziom aktywności, crescendo, szczyt, decrescendo. A zatem
w stuleciu zawiera się dziewięć takich słonecznych cykli – czy
też słonecznych dramaturgii. Czyżewski zaczął zestawiać
fale niesione przez te cykle z ważnymi wydarzeniami historycznymi – od roku 500 przed Chrystusem aż po rok 1922.
Jak słyszymy w filmie, „z zestawienia wynika, że w okresie
szczytowej aktywności słonecznej często dochodzi do: niepokojów społecznych, rewolucji, wojen, wzrostów i załamań
gospodarki oraz epidemii” – te wydarzenia mogą być skutkiem regularnie uwalnianych naddatków energii słonecznej.
Czyżewski zostanie uwięziony, a następnie wygnany przez
Stalina – ponieważ Stalin chciał bronić idei, w myśl której
rewolucja październikowa wybuchła z przyczyn społecznych.
Nie mógł też zaakceptować odbierającej mu siłę i pozycję
koncepcji, zgodnie z którą przyczyną przewrotów jest słońce,
a rytm, w którym wybuchają, pokrywa się z falami słonecznych crescend, punktów kulminacyjnych i decrescend. A jednak – czy dramaturgia protestu także nie układa się często
w krętą linię?
Dramaturgiczne odczytanie protestu leży u podstaw
Experiência no. 2, realisada sobre uma procissão de Corpus Christi, książki napisanej w 1931 roku przez Flávia de
Carvalha, brazylijskiego architekta-surrealistę. Jest to opis
akcji sytuacjonistycznej, którą de Carvalho przeprowadził,
biorąc udział w procesji Bożego Ciała. Drugie wydanie dzieła
ukazało się niedawno z okazji Biennale Sztuki Współczesnej
w Berlinie. Tekst ma formę listu do papieża Piusa XI i zaczyna się od słów: „Był dzień Bożego Ciała, miasto skąpane
w blasku słońca. […] Przez chwilę przyglądałem się bacznie
tym zewnętrznym przejawom wiary, które mają wiele barw
i znajdują się w przedziwnym ruchu – i raptem wpadłem na
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myśl, że mógłbym przeprowadzić eksperyment”10. Nagle, będąc w środku procesji, de Carvalho postanawia się zatrzymać,
włożyć kapelusz, odwrócić się i iść pod prąd, przedzierając się
przez tłum. Pierwsze napotkane osoby grzecznie przypominają mu, że powinien zdjąć kapelusz i zawrócić. On jednak
obstaje przy swoim i, chociaż staje przed coraz to nowymi
ludźmi, w miarę, jak procesja płynie naprzód, wrogość tłumu
względem niego powoli wzrasta. „Czułem, że [wokół mnie]
zaczyna wzbierać powszechne oburzenie. […] Uwagi rzucano
już całkiem otwarcie”11. De Carvalho opisuje nastrój tamtej
chwili jako falę, która przetacza się od osoby do osoby, od
jednej części procesji do drugiej; i która przypomina energię
krążącą między ciałami w ludzkiej rzece. „Miałem wrażenie, że
wystarczy podburzyć ludzi – i już wtapiają się w masę zbiorowej nienawiści”12. Opisywaną scenę przedstawiono w kategoriach dramaturgicznego zakrzywienia, któremu podlega tłum;
dramaturgii hiperobiektu, którego poszczególne elementy są
miejscowymi przejawami czegoś większego, co porusza się
organicznie, aż do końca.

5. końce

10 Flávio de Carvalho,
Experiência no. 2, realisada
sobre uma procissão de Corpp.
2us Christi, ViceVersa, Berlin
2020, s. 4.
11

Tamże, s. 11–13.

12 Tamże, s. 30.
13 Déborah Danowski, Eduardo
Viveiros de Castro, The Ends of
the World, Polity Press, Cambridge 2016, s. 2.

W książce The Ends of the World [Końce świata] Déborah
Danowski i Eduardo Viveiros de Castro przeprowadzają kulturową analizę ludzkich wyobrażeń na temat końca świata.
Niemal na samym początku rozważań autorzy zauważają, że
„taka demograficzna i cywilizacyjna katastrofa jest często
przedstawiana jako skutek jakiegoś ‘globalnego’ zdarzenia;
nagłej zagłady wszelkiego ludzkiego i ziemskiego życia.
Jego przyczyną może być boski czyn; śmiertelny superwirus;
potężna erupcja wulkanu; zderzenie z ciałem niebieskim czy
wielka burza słoneczna”13.
Książka podkreśla rozdźwięk między „końcem świata” a „końcem ludzkości”, jaki rysuje się w obsesji świata Zachodu na
punkcie tworzenia narracji, w których centrum znajduje się
świat taki, jaki będzie, gdy nie będzie na nim już ludzi. Zdaniem obojga autorów w takim podejściu widoczna jest
nowożytna, zachodnia wizja, uznająca wyjątkowość istoty
ludzkiej. Przeciwstawną koncepcję (w której odkrywaniu
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Tamże, s. 70.

autorzy towarzyszą czytelnikom) proponuje kosmologia
plemienia Janomamów. Przyjmuje ona, że cały kosmos
powstał z ludzi, którzy potem rozproszyli się po wszystkich
gatunkach i przeszli szereg przemian – w wyniku jednej z nich
powstała istota ludzka. To dlatego „każda istota w kosmosie widzi siebie jako ludzką, ale nie postrzega w ten sposób
innych gatunków”14. Kiedy spotkają się dwa jaguary, widzą
siebie nawzajem jako ludzi, ale my jesteśmy dla nich zwierzętami. Człowieczeństwo to autoreferencyjna perspektywa;
część polifonicznej sieci dialogów, które istnieją na planecie
równocześnie; dialog, jaki my prowadzimy między sobą, jest
tutaj jednym z wielu. Nie słyszymy, jak rozmawiają inni – a jednak te rozmowy istnieją, przeplatając się z tymi, które mimo
wszystko docierają do naszych uszu.
Na tej samej zasadzie poszerzenie pola dramaturgii – od
tańca do kosmosu – pozwoliło mi dostrzec ciągłe nakładanie się na siebie asynchronicznych fal, które w tym samym czasie przetaczają się po kosmosie. W swojej książce
Long Litt Woon zdecydowała się na użycie dwóch różnych
czcionek. Tekst przechodzi niemal niezauważalnie od jednej do drugiej, w zależności od tego, czy autorka skupia się
bardziej na zgłębianiu żałoby, czy grzybów – każdy akapit
składa się z dwóch kunsztownych wersów, tak że dramaturgię książki tworzą dwie niezależne od siebie fale. Owa
dramaturgia została wyemancypowana z koncepcji pojedynczej linii, która przebiega według schematu: crescendo,
szczyt, plateau intensywności i decrescendo – życie jest
nakładaniem się na siebie kilku krzywych. Nie są one po
prostu równoległymi dramaturgiami – często jednak bywają
dramaturgiami kunsztownymi. Spotykają się, tak jak w kolejnych częściach tego tekstu, gdzie pandemia spotyka się ze
zjawiskiem acqua alta; grzyby z żałobą; słońce ma wpływ na
rzekę, a to, co mało zjawiskowe, przemieszcza się pomiędzy
rollercoasterem a protestem.
Wynika z tego, że konsekwencje, jakie analiza dramaturgii
więcej-niż-ludzkich niesie ze sobą dla tańca, muszą wykroczyć poza czerpanie inspiracji z nie-ludzkiej dramaturgii czy
też jej zawłaszczanie (a to właśnie ten kierunek poszukiwań
bywa często badany). Przykładem takich zawłaszczających
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praktyk mogłoby być stworzenie performansu, którego
dramaturgia naśladuje rytm [płynącej] rzeki. Potencjał tkwi
w odkryciu możliwości kompozycyjnych, które odrzucają
osobliwość fali i przyjmują dramaturgię pod postacią sumy
kilku autonomicznych i sprzecznych ze sobą fal. Ta możliwość
sprzeciwia się oswojeniu dramaturgii, nadaniu jej postaci
jednej, czytelnej linii; i przywołuje intensywność, która powstaje przeciw kapitalistycznemu użyciu dramaturgii (jako
narzędzia uwiedzenia lub satysfakcji) oraz dzięki nie dającej się oswoić polifonii nakładających się na siebie, a jednak
samodzielnych krzywych.
To obraz świata przypominający książkę zapisaną jednocześnie dwoma lub wieloma krojami czcionek; to świat
przypominający performans, którego dramaturgia odrzuca
pojedynczą falę, by uznać możliwość wielu autonomicznych.
sprzecznych i współobecnych krzywych. Obserwuję rollercoaster poprzez pandemiczną żałobę, w ciepłych promieniach
zimowego słońca.
Według Déborah Danowski i Eduarda Viveirosa de Castry,
właśnie w takich okolicznościach powstaje cosmopoliteia
– chwile snów, chorób i, być może, performansów – w których „ludzie znów stają się częścią pre-kosmologicznego
substratu, w którym wszelkie różnice nadal (chaotycznie)
komunikują się ze sobą”15. Kończę ten tekst w chwili, w której
tam, gdzie go piszę, trzecia fala słabnie – nie wiemy jednak,
czy będzie ostatnia. Obserwuję rollercoaster poprzez pandemiczną żałobę, w ciepłych promieniach zimowego słońca.

Tamże, s. 68.
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joanna leśnierowska jest kuratorką
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peter pleyer studiował taniec w Eu-

choreografii, dramaturżką wizualną

mieszkającą i pracującą w San

ropean Dance Development Center

i twórczynią spektakli. W latach

Francisco. Celowo porusza się

(EDDC) w Arnhem/NL. Od 2000 roku

2004–2020 prowadziła pierwszą

pomiędzy wieloma rolami, ponieważ

mieszka w Berlinie i pielęgnuje

w Polsce regularną przestrzeń tańca/

ceni hybrydowość jako odpowiedź na

zainteresowanie nowymi metodami
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nych w Nowym Teatrze w Warszawie.

w życiu. Praca sceniczna Julie opiera się

porusza temat historii techniki release,

Od 2019 roku Joanna kuratoruje także

na improwizacji, pracy społecznej

dekonstrukcji męskości oraz śmierci

program Acziun w Muzeum Susch

i słowie mówionym/praktyce opowia-

ojca artysty. W sezonie 2015/2016

(CH) dedykowany choreograficznej

dania. Jest dyrektorką artystyczną

Peter był gościnnym profesorem w HZT

refleksji i poszerzonej choreografii.

i zarządzającą CounterPulse w San

Berlin. Po grupowym pokazie cranky

Równolegle do pracy kuratorskiej od

Francisco. Służba na rzecz rozwoju

bodies dance reset, wraz ze swoim

2003 roku Joanna praktykuje także

programu i społeczności CounterPulse

partnerem – kompozytorem wizualnym

dramaturgię wizualną oraz tworzy

jest integralną częścią praktyki twórczej

Michielem Keuperem – założył w 2020

własne projekty i spektakle.

Julie i jej osobistego aktywizmu.

roku „cranky bodies a/company”.
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[na początek Julie proponuje dwie minuty praktyki patrzenia
sobie w oczy]
[Julie pokazuje książkę Autobiography of Red Anne Carson,
szybko otwiera ją na zaznaczonych stronach i szeptem
czyta fragmenty]
[cisza]
Julie Phelps

Skoro celem naszej dzisiejszej rozmowy jest dzielenie się
swoimi prywatnymi opowieściami o improwizacji, pozwólcie, że zacznę od opowieści o tym, jak powstała nasza
tu grupa.
Joannę poznałam w kawiarni w San Francisco w pewien
słoneczny dzień w 2013 roku. Spędzała wakacje na krańcach
zachodniego świata, chciała trochę odpocząć.
Najbardziej pamiętam jej rozświetlone oczy i potoczystość jej
stylu. Łatwo nam się rozmawiało, bardzo mnie ujęła jej buzująca kreatywność. Nasze rozmowy roiły się od żartów. Miałam
nadzieję, że jeszcze gdzieś ją spotkam. I owszem, tak się stało,
gwiazdy nam sprzyjały. Bardzo ważne były chwile, jakie spędziłyśmy razem w Serbii w 2015 roku, kiedy zaproszono nas
na spotkanie organizowane przez Movement Research i Trust
for Mutual Understanding (TMU). Powstała wtedy sieć GPS
(Global Practice Sharing), łącząca instytucje tańca w Stanach
Zjednoczonych i w dawnym Bloku Wschodnim. Tam właśnie
odkryłam, że podzielamy z Joanną to samo głębokie przekonanie, że taniec i praktyki związane z eksperymentowaniem
i ucieleśnieniem umożliwiają bardzo dogłębny rozwój osobisty. W styczniu 2019 spotkałyśmy się ponownie i zaczęłyśmy
rozmawiać o marzeniu Joanny, jakim była praca nad konferencją albo czymś o podobnym kształtcie pomyślana jako
zamknięcie Studia Słodownia w ramach fundacji Art Stations
Foundation w Poznaniu. W lecie tego samego roku TMU zapewniło fundusze na realizację tego pomysłu, więc instytucje
CounterPulse, Art Stations Foundation i Movement Research
zaczęły prace nad wydarzeniem. We wrześniu przyleciałam
do Poznania, aby poznać pozostałe osoby zaproszone przez
Joannę do przygotowania i kuratorowania konferencji Grand
re Union: Rivkę Rubin, Martę Keil i Petera Pleyera. Marty ani
Rivki nie znałam wcześniej, ale Petera owszem.
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Kiedy spotkałam Petera po raz pierwszy, siedział w świetle
popołudniowego słońca, opierając się o betonową ścianę
w ośrodku Ponderosa. To założone przez Steph Maher miejsce rezydencji i warsztatów niedaleko Angermünde, wioski
we wschodnich Niemczech. To kilka przysposobionych
kamiennych budynków gospodarskich, które wyglądają dokładnie tak, jak sobie wyobrażam ideał życia we wspólnocie,
w której sztuka i taniec organizują życie społeczności.
Był rok 2011, miałam wtedy 27 lat. Przyjechałam z Keithem
Hennessym jako jego menadżerka i asystentka w produkcji
Crotch. Bardzo dobrze pamiętam pierwszy raz, gdy zobaczyłam Petera na ganku w Ponderosie. Prawdę mówiąc,
zrobił na mnie ogromne wrażenie. Przyjechałam do Europy
niewiele wcześniej, a Peter i jego partner Michiel Keuper
byli błyskotliwym duetem, ze specyficznie niemiecką klasą,
z jaką wcześniej nie miałam okazji się zetknąć. Później
spotkałam Petera w teatrze Kampnagel w Hamburgu podczas trasy ze spektaklem Turbulence (a dance about the
economy) [Turbulencja (taniec o gospodarce)] – tańcem
zbiorowej improwizowanej porażki. Do wykonania Turbulence
każdorazowo zapraszaliśmy na scenę trójkę gości, tworząc
dosłowną turbulencję w ramach niestabilnych struktur
dzieła. Petera zaprosiliśmy obok Marii Franceski Scaroni
i Antonii Livingston. Polubiłam go, ale nie miałam poczucia, że go naprawdę poznałam, nawet mimo doświadczenia
wspólnego performowania.
Bardzo się więc ucieszyłam, kiedy spotkałam go ponownie
w Poznaniu. Wszyscy wówczas rozmawialiśmy o tańcu, o katastrofie, jaką jest kapitalizm rasowy, o lęku, który budzi w nas
neofaszystowski nacjonalizm, o gorączce kryzysu ekologicznego, o prekariacie w czasach późnego hetero-patriarchatu…
Ale też o tym, jak ważne są dla nas więzi tworzone wbrew
geografii i przekraczające granice kultur, dyscyplin i pól
działania, i o nadziei na to, że ucieleśnienie, ponowny zwrot
w kierunku ciała, będzie siłą napędową pozytywnej zmiany
w dominującym porządku świata. Chcieliśmy zgromadzić
grupę osób, które będą współtworzyć przestrzeń dzielenia
się tymi praktykami, które nas umacniają. Chcieliśmy stworzyć miejsce zdecentralizowanego dawania, uczenia siebie
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i innych, przekazywania dalej. I zapewnić czas na poszerzenie
wyobraźni o to, co jest możliwe przy wspólnotowym budowania świata na fundamencie tańca.
Prace nad konkretnym planem rozpoczęliśmy dopiero w lutym 2020 roku, kiedy ponownie spotkaliśmy się całą grupą.
Zaczęliśmy tworzyć listy osób, praktyk i prac, które chcieliśmy
włączyć w nasz projekt. Chcieliśmy zaczynać każdy dzień
od wspólnego praktykowania Tuning Scores z Lisą Nelson.
Chcieliśmy zrobić miejsce na całonocny rave z warsztatami
somatycznymi i performansami tańca. Za najważniejsze
uznaliśmy dwa obszary: somatykę i improwizację.
[Joanna potwierdza skinieniem głową i czyta nam na głos
fragment manifestu projektu: ]
Pierwszy z nich to praktyki somatyczne, które
w naszych cyfrowych, bezcielesnych czasach
łączą nas ponownie z fizycznym doświadczeniem i przywracają nam świadomość ciała,
otwierając przy tym na pełną szacunku interakcję z Innymi. Drugi obszar to improwizacja rozumiana jako laboratorium odważnych
i hojnych eksperymentów, testujących i rozwijających podstawowe umiejętności adaptacji do wciąż zmieniających się rzeczywistości,
zawsze poprzez świadomy w nich udział1.
Joanna Leśnierowska

JP

1 http://www.grandreunion.
net/project-statement (dostęp:
24.11.2021).

Naszą intencją był namysł nad improwizacją rozumianą
w szerszy sposób – jako pożądana umiejętność, jako strategia
i jako hiper-praktyka obecna nie tylko w tańcu…
Zacznijmy więc od tego: dlaczego improwizacja jest dla
was ważna?
Dla mnie szczególnie ważny jest obszar, gdzie improwizacja
styka się z choreografią. Choreograficzne rozważania nad
tym, co jest przypadkowe lub co dopiero się wyłania, i co
złożone z geometrii i narracji między osobami i przedmiotami, mają duże znaczenie, jeśli chodzi o dostrojenie się do
otoczenia, innych ciał i innych sposobów bycia. Uważam też,

33		
improwizacja: o sztuce bycia żywym

że improwizacja dostraja człowieka do kompozycji odczuwanych i symbolicznych, do intencji tworzenia znaczeń poprzez
systemy. Dobrze obmyślana, improwizacja pozwala moim
zdaniem odczytać inskrypcje z przeszłości, jak i usłyszeć
ton przyszłości. To proces refleksyjny, tak naprawdę w życiu
wszystko tak przebiega – percepcja i świadomość to improwizacja, która polega na składaniu w całość różnych bodźców,
sygnałów i punktów odniesienia. Improwizacja to dostrzeżenie, w których miejscach można wyjść z obowiązujących ram
i zastosować nowe – takie, które można sporządzić spontanicznie, zapożyczyć od kogoś, albo które w jakiś sposób
istnieją już, nawet jeśli nie są jeszcze widoczne. To sposób
badania, jak funkcjonuje umysł, jak działają nasze relacje
z innymi, i co jest w tym obszarze możliwe.
Peter Pleyer	 Dla mnie improwizacja w tańcu ma bardzo konkretne znaczenie: obraca się wokół tańca i wydarza albo w studio, albo na
scenie w trakcie performowania. Nawet to, co robię właśnie
w tej chwili, to improwizacja: nie mam skryptu, moje słowa
są improwizowane. Wychodzą z pytania, wychodzą z danej
chwili, z moich myśli, z mojej wiedzy, z mojej reakcji na to, co
Julie właśnie powiedziała, z twojego Joanno pytania… Więc
cały czas ma tu miejsce jakaś improwizacja. Ale w tańcu
i w performansie jest, jak myślę, spora różnica w tym, jak używam improwizacji, i częścią tej różnicy jest pytanie: „Do czego
jej używam?”. Może to być rozgrzewka, kiedy robię coś, by się
po prostu rozruszać, coś spontanicznego. Improwizuję w poszukiwaniu materiału, i improwizuję, by eksplorować materiał,
ale improwizuję także, performując, co różni się od improwizacji poszukującej materiału albo po prostu od swobodnego
działania czy zabawy. Ale ważne jest też, kto we mnie improwizuje. Czy to ja-choreograf improwizuję? Czy może ja-miłośnik ruchu? Improwizuję inaczej jako choreograf, i inaczej jako
tancerz. Improwizuję inaczej dla siebie niż z partnerem czy
w grupie. To całkiem złożony zestaw pytań.
JP

Tak. To, co mówisz o różnych sposobach improwizowania,
brzmi dla mnie znajomo. Kiedy zaczęłam prowadzić CounterPulse, zauważyłam pewną zmianę. Okazało się, że praca w roli
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liderki instytucji zaczęła mnie pociągać, bo jest improwizacją
na temat kreowania postaci, i bardzo mnie to zaabsorbowało.
Co do improwizowania na scenie, ogólnie wiadomo, że to
performowanie. Za to praca „z sobą samą” to zupełnie inna
rama. Jestem zdania, że improwizacja stanowi część każdej
naszej interakcji, a im lepiej rozumiemy improwizację jako
coś, co jednocześnie robimy i czego jesteśmy częścią, tym
wyraźniejszy staje się kolejny poziom zagadnienia obecności. To, co się wydarza, jest w jakiś sposób znane i znajome.
Mimo to istnieje poza tym jeszcze wiele więcej różnych jednoczesnych sposobów myślenia, bycia, tworzenia więzi z innymi
i z samym sobą. Myślę, że improwizacja to proces ponownego
odtwarzania struktur, by kreować relacje i znaczenia.
Joanna, a co twoim zdaniem jest istotne w improwizacji?
JL

Ja przez wiele lat miałam dość specyficzny stosunek do
improwizacji, no i w przeciwieństwie do was sama nie jestem improwizatorką (w scenicznym sensie tego słowa, o którym właśnie wspomniał Peter). Co więcej, przez długi czas
nie lubiłam ani improwizować, ani patrzeć, jak robią to inni…
być może nie miałam szczęścia do czegoś, co można nazwać
„dobrą improwizacją”, chociaż kategorie dobry/zły zdają się
tak bardzo nie na miejscu w tym kontekście… Z drugiej strony,
nawet kiedy osobiście zmagałam się z improwizacją, w pracy
kuratorskiej zawsze zależało mi na tym, by się nią dzielić
z publicznością i zapraszałam do Poznania wielu ważnych
praktyków i teoretyków improwizacji…
[Joanna zaczyna liczyć na palcach…: Yvonne Rainer, Lisa
Nelson, David Zambrano, Jeanine Durning, Michael Schumacher, Jennifer Monson, Keith Hennessy, Rosalind Crisp,
Andrew Morrish, nagle przestaje…] Ciekawe, jakbym przeczuwała, że coś ważnego czeka na mnie w obszarze improwizacji,
coś, co wyczuwam intuicyjnie raczej, niż pojmuję intelektualnie… To jakbym rzucała sobie (i innym) improwizacyjne
wyzwanie, by tę praktykę lepiej zrozumieć i rozwinąć z nią
indywidualną relację.
W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że obserwowanie niektórych artystów improwizacji w działaniu porusza
mnie emocjonalnie i przenosi bezpośrednio w refleksję
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na temat szeroko rozumianego sensu i esencji życia, albo
inaczej: prosto do kwestii/pytania: co tak naprawdę oznacza
być żywym… Dla mnie, jako świadkini, improwizacja jest więc
metaforą życia samego w sobie, co łączy się z tym, o czym
właśnie mówiliście – że na dobrą sprawę w naszych życiach
wszyscy improwizujemy. I oglądanie improwizacji jest jak
moment iluminacji, jak chwila zrozumienia, jak przejrzenie się
w, albo podążanie za… poruszającym się lustrem.
[Joanna uśmiecha się do Petera, bo właśnie przeskoczyła
myślą do projektu Moving the Mirror, który w 2016 roku
zrealizowali razem, we współpracy z Agnieszką Sosnowską /
ówczesną kuratorką w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Projekt był improwizowanym
esejem choreograficznym, który od momentu powstania
powraca na scenę co roku i łączy w praktyce artystów pracujących w Warszawie i Berlinie]
Powiem więc tak: bycie świadkiem improwizacji to jak
zastrzyk świadomości bycia tu i teraz, w czasie rzeczywistym. Poczułam to po raz pierwszy (choć jeszcze nie umiałam tego ująć w słowa), towarzysząc sesjom (a tym samym
praktykując) Tuning Scores Lisy Nelson w naszym Studio
Sodownia+3 w Poznaniu. Udało mi się to wyartykułować
pięć lat później, kiedy w tym samym miejscu obserwowałam Andrew Morrisha podczas pięciodniowego warsztatu
improwizacji solowej.
W międzyczasie zdałam sobie sprawę z czegoś, co wy jako
praktycy świetnie chyba wiecie: że improwizacja jest sztuką
bycia obecnym – obecnym w swoim własnym ciele i umyśle,
we własnej ucieleśnionej świadomości. Bycie żywym i jednocześnie bycie świadkiem i obserwatorem tego stanu. I chodzi
w niej też o to, by rozpoznać improwizację jako zaproszenie
do świadomego istnienia oraz jako zestaw strategii niezbędnych dla naszej egzystencji, a dzisiaj (w roku 2021) nazwałabym je nawet zestawem strategii przetrwania…
A kiedy usłyszałam przemyślenia Julie na temat kierowania
CounterPulse, uświadomiłam sobie, że ja też, prowadząc
centrum choreograficzne od siedemnastu lat, widzę, jak
dalece jest to doświadczenie improwizowania, i jak bardzo
musiało się ono opierać właśnie na byciu obecną i uważną
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na wszystko, co się wydarza (także na poziomie własnego
zespołu). Wszystko, co „idzie jak zwykle”, i wszystko, co
zaskakuje. Muszę więc jednak skorygować moją poprzednią
deklarację i przyznać, że też jestem improwizatorką. Jak
my wszyscy, niezależnie od tego, czy mówimy o sztuce, czy
wszelkich innych obszarach życia.
[Julie pokazuje zdjęcie osób w kostiumach kąpielowych,
prawdopodobnie na jakiejś imprezie]
JL

Sztuka bycia żywym… tak właśnie opisuję moją praktykę
twórczą: życie jako sztuka, a każdy jego szczegół to działanie twórcze, którego wektor prowadzi od wewnątrz na
zewnątrz.

PP

Jedno z moich pierwszych doświadczeń improwizacji jako
spektaklu miało miejsce w EDDC (Europejskie Centrum
Rozwoju Tańca) w Arnhem. Podczas warsztatu improwizacji
kontaktowej K.J. Holmes rozłożyła nowe jaskrawoczerwone
maty do aikido w wielkiej przestrzeni wystawienniczej i mieliśmy tam zajęcia oraz jam session. Otaczała nas publiczność,
ludzie nieprzerwanie wchodzili i wychodzili…

JL

Czułeś na sobie ich spojrzenia.

PP

Czułem się tak: „Oto ja obserwowany w trakcie mojego działania. Improwizuję bycie obserwowanym, czyli performuję”.
[Joanna i Julie kiwają głowami ze zrozumieniem]
Dużo później brałem też udział w warsztatach medytacji ruchowej Debory Hay: I invite being seen whole and changing,
podczas której tańczyliśmy w grupie, godzinami powtarzając tę samą mantrę. Kiedy myślę o improwizacji w funkcji
choreograficznej, improwizacji jako performansie, nie jest to
dla mnie nigdy aktywność indywidualna, tylko zawsze z kimś
innym, zawsze w relacji do kogoś innego. Relacja z Eszter Gal
to chyba najmocniejsza więź tego rodzaju. Łączy nas intensywna, długa historia wspólnego tańczenia i dlatego nie musimy przed performansem nic specjalnego przygotowywać:
po prostu wchodzimy na scenę czy do studia i performujemy
z pełnym zaangażowaniem i ufni wobec danej chwili.
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Myślę, że w pewnych kontekstach pokutuje także rozumienie improwizacji jako „robienia czegokolwiek, w myśl:
wszystko się nada” [Joanna kiwa głową, bo to właśnie jest to,
co teraz nazwałaby „złą/nudną/nieciekawą improwizacją”].
Tymczasem w choreograficznej improwizacji chodzi też o podejmowanie decyzji – decydowanie, co zaraz zrobisz, trochę
jak auto-reżyserowanie swoich własnych działań w czasie
rzeczywistym, tu i teraz.
JP

I chodzi też o to, KIEDY coś robisz. Przychodzi taki moment,
kiedy czujesz improwizację. Myślę, że to są te naprawdę
poruszające chwile na scenie. Wyczuwają je i artyści, i publiczność: to jak dotykanie czasu albo przeniesienie się do
innego wszechświata.

PP

Ważne jest też coś jeszcze, o czym wspomniała Joanna: trening otwierania zmysłów tak, żeby percepcyjnie wzmocnić
własną obecność. Myślę, że ważną częścią uczenia improwizacji jest doskonalenie sztuki używania tego, co jest
dostępne: tego, co widzę, co słyszę, co czuję węchem i dotykiem, angażowanie całej mojej percepcji. I potem tylko
trzeba zadecydować, za którym impulsem pójść albo którym
wrażeniem się pokierować, i w jaki sposób pozwoli to na
porozumienie z partnerami/partnerkami czy potencjalną
publicznością. A kiedy się raz zadziała w takim trybie, trudno
jest go już wyłączyć: wtedy idę ulicą i już zawsze widzę, słyszę,
czuję impulsy i odczuwam pokusę podążenia za nimi. To jak
„współgranie ze światem” i trzeba także ćwiczyć umiejętność
sterowania takim trybem, by uruchamiać go wtedy, kiedy
chcemy, kiedy jest nam potrzebny i pomocny.
Myślę tu także o różnych zakresach percepcji (bliższych i dalszych), o których mówi się w wielu „szkołach” improwizacji:
pierwszy to poznanie siebie (linia środka, relacja z grawitacją, zmysły); drugi to poznanie swojego zasięgu (przestrzeń,
którą określa się ruchami ciała, kiedy pozostajesz w tym
samym miejscu, bez przemieszczania się); trzeci zakres to
rozpoznanie partnerów, otoczenia; czwarty – poznanie społeczności, osób, które są w tym samym miejscu, i tak dalej,
i tak dalej…
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2 Melinda Buckwalter,
Composing while Dancing:
An Improviser’s Companion,
University of Wisconsin Press,
Madison 2010.

JL

Wydaje mi się, że improwizacja tak naprawdę rozgrywa się
między wszystkimi obecnymi w danym miejscu: między ich
zmysłami, i ich świadomościami, włączając w to perspektywę
„trzeciego oka”, samoświadomość. To jak rozwijanie zdolności postrzegania improwizacji z zewnątrz, jako ruchomego/
żywego obrazu, i jednocześnie od wewnątrz – przy pełnej
świadomości zanurzenia w niej – bycia jej aktywną częścią.
Kiedy o tym mówię, przypomina mi się jedna z moich ulubionych książek, którą wiem, że ty też Peter masz teraz przy
sobie. [pokazuje Composing while Dancing: An Improviser’s
Companion autorstwa Melindy Buckwalter]2 To w niej znalazłam – między innymi doskonałymi fragmentami – krótki
rozdział o ma (japońskim pojęciu oznaczającym „przestrzeń
pomiędzy”). Dzięki niemu zdałam sobie sprawę, dlaczego
i kiedy podoba mi się improwizacja. Dzieje się tak wtedy,
kiedy odsłania się przed nami lub kiedy świadomie kreujemy
ma / przestrzeń pomiędzy. Ma zostawia przestrzeń dla mnie,
obserwatorki, i pozwala mi śledzić ruch uwagi performerki-improwizatorki, ale i mojej własnej. Improwizuję we własnej
głowie, kiedy inni improwizują na scenie. Zrozumienie pojęcia
ma pozwoliło mi zdefiniować to doświadczenie. Pozwoliło
mi skonceptualizować ruch mojej własnej uwagi i nauczyło
kierować uwagę ku temu wszystkiemu, co dzieje się wokół
mnie, kiedy ja „po prostu” żyję. W ten sposób stało się to
codzienną praktyką.

JP

Tak, obserwowanie jest także sztuką; i są widzowie, którzy
tylko siedzą na widowni, ale i tacy, którzy przez całe życie
rozwijają praktykę obserwowania, patrzenia, i naprawdę w improwizację „wchodzą”. Ale na scenie życia też jest publiczność, prawda? Osoby, które w ogóle, albo przynajmniej w tej
chwili, nie są aktorami, nie grają. Kiedy z Keithem Hennessym
i innymi performerami pracowaliśmy nad Turbulence (a dance
about the economy), bardzo ważna była dla nas improwizacja skupiona nie tylko na działaniu, ale też na pauzie. Chodzi
o to, jak istnieć w sposób intencjonalny w przestrzeni pomiędzy, jak zaimprowizować to, czego się także nie robi.
Na potrzeby Turbulence intensywnie improwizowaliśmy przez
ponad rok, szukając rozwiązania dla wyzwania, jakim jest
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ucieleśnione rozumienie „gospodarki”. Przepychaliśmy się
nawzajem, układaliśmy ciała jedno na drugim w niestabilne
struktury, zwalaliśmy się nagle i gwałtownie na podłogę,
pomagaliśmy sobie nawzajem i zastawialiśmy na siebie
pułapki… W końcu udało nam się stworzyć listę zadań
i partytur [scores], co do których zgadzaliśmy się, że opowiadają historię, jaką chcieliśmy przekazać, że tworzą świat,
który próbowaliśmy stworzyć. Zapisaliśmy je na kawałku
tektury. Mówiliśmy, że jest ich dziesięć, ale zawsze było ich
więcej. Mówiliśmy, że są stałe, ale zawsze się zmieniały. Nie
wiedzieliśmy, kto zainicjuje konkretny score, ani kiedy to
zrobi. Mieliśmy poczucie, że ten spektakl to wieczna próba
generalna przed szaleństwem późnego kapitalizmu. Naprawdę wierzę, że to właśnie wtedy wytworzyły się w moim
mózgu nowe połączenia synaptyczne, które pomogły
mi przetrwać.
Peter, ty masz niesamowite wyczucie pauzy…
PP

Tak, wydaje mi się, że mam coś w rodzaju naturalnej tendencji
do powstrzymywania się, które ty opisujesz pozytywnie, choć
ja ostatnio zdałem sobie sprawę, że to zahamowanie czy
powstrzymanie się od działania jest zakorzenione w moim
starym kompleksie niższości. Zrozumiałem, że robię solowe
improwizacje, żeby dać sobie przyzwolenie na to, by w ogóle
być na scenie i mówić o tym, o czym chcę albo robić to,
czego chcę, bo nie pozwalam sobie na to zbyt często w prawdziwym życiu. W sferze politycznej zazwyczaj „daję ciała”, bo
jestem albo zbyt powolny, albo robię coś za późno, zawsze
potrzebuję trochę więcej czasu na reakcję. Czasem po dyskusji czy kłótni leżę w nocy w łóżku i nagle przychodzi mi do
głowy najlepsza riposta – ale już za późno.

JP

Cóż, jak to w życiu, nasze najmocniejsze punkty to też największe słabości. Ciekawe, że dla ciebie pauza łączy się
z uczuciem, że się od czegoś powstrzymujesz. Dla mnie
pauza to coś, na co muszę sobie pozwolić, mówiąc sobie,
że „to OK, że nie masz teraz nic do powiedzenia i chcesz
tylko posiedzieć”. Czasem po całym dniu pracy czy spotkań
towarzyskich po prostu siedzę w kompletnej ciszy w ciemnej
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łazience. Po prostu siedzę w ciemnym, cichym pomieszczeniu
przez godzinę czy więcej. [Peter śmieje się] Po prostu powtarzam sobie „Jest OK, bo przecież zawsze jest coś jeszcze
do zrobienia, więc teraz możesz się kompletnie wyłączyć”.
To też improwizacja.
Nauczyłam się tego podczas praktyki „ruchu kontemplacyjnego”, score’u stworzonego przez Barbarę Dilley, który
składa się z trwania w ciszy – czy dla niektórych: medytacji –
przez dłuższy czas, a potem z solowej praktyki pracy z własnym ciałem, i w końcu wspólnego swobodnego tańca.
[Julie wstaje, przeciąga się, przechadza się, pobrzękuje kluczami w czasie, gdy Joanna mówi]
JL

To, co właśnie powiedzieliście, uświadomiło mi kolejną rzecz:
improwizacja jest dla mnie przede wszystkim gestem tworzenia przestrzeni. Można nazwać ją ramą, warunkami opisującymi wspólne spędzanie czasu, medium umożliwiającym to,
co się wydarzy, wskazówkami partytury, ale i tak – dosłownie
czy w przenośni – chodzi o tworzenie przestrzeni. Przestrzeni,
do której wchodzi się z całym swoim bagażem, kontekstami,
wrażliwością, doświadczeniami, kompetencjami, i w której
celem nadrzędnym jest eksploracja. A więc w pewien sposób
w tej definicji improwizacja to też powstrzymywanie się od
(nad)aktywności i (przesadnego) odgrywania roli. [śmiech] Pozwala na „nie-działanie”, na akceptację tego, co się wydarza,
i po prostu podążanie za tym. Najbardziej fascynujące były dla
mnie te improwizacje, kiedy czas nagle ulegał niemal zawieszeniu i ujawniały się naturalny czas i przestrzeń TERAZ. Peter,
możesz się teraz śmiać, ale moje pierwsze głębokie doświadczenie praktyki improwizacji miało związek właśnie z tobą.
Byliśmy razem w Burdągu, miejscu rezydencyjnym na Mazurach, uczestniczyliśmy w procesie twórczym Marysi Stokłosy,
w jej projekcie Prawa półkula. Co rano dzieliłeś się z nami
różnymi praktykami. To była moja pierwsza „impro-szkoła”. Pamiętam stamtąd wiele wspaniałych sesji. To był na przykład
mój pierwszy raz z ćwiczeniami Ensemble Thinking (myślenia
grupowego) Niny Martin i z ruchem autentycznym… I do dziś
pamiętam, jak ogromnie byłam zestresowana, bo nie mogłam
uparcie odpuścić swoich oczekiwań i przestać (się) oceniać.
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Myślę, że byłam (nad)aktywna i nadrabiałam graniem roli,
żeby przykryć brak pewności siebie. I jedyny feedback, który
od ciebie dostawałam, który zresztą od tamtej pory stale mi
towarzyszy, to zwolnij i słuchaj. Tyle. Uświadamia mi to cały
czas, że właściwa praktyka improwizacji, tak jak praktyka
życia, polega na byciu uważną i tworzeniu przestrzeni na to,
co już istnieje i co można zauważyć i usłyszeć, i co się najprawdopodobniej właśnie już wydarza. I chodzi w niej o to, by
nauczyć się to wszystko obserwować i przetwarzać twórczo
w rytmie, którego się domaga, a nie w tempie, które usiłujemy
sami temu procesowi narzucić. To wyzwanie długoterminowe, takie w skali życia.
JP

Joanna, jesteśmy ulepione z tej samej gliny.
[śmiech]

PP

Chcę wrócić na chwilę do tego, co powiedzieliśmy o publiczności, o tym, że pewne działania łatwiej jej śledzić niż
inne. W naszym zespole, Cranky Bodies a/company, w trakcie performansów Michiel Keuper buduje „tymczasowe”
rzeźby i uwagę publiczności zwracają zwłaszcza te, których
zasada konstrukcyjna oparta jest na balansie. Wszyscy to
obserwują i reagują: „nie, to jest za ciężkie, to jest za lekkie,
zaraz zawali się, czekaj, nie, trochę w lewo, trochę w prawo”;
publiczność bardzo się angażuje, wszyscy rozumieją, że
performans ogniskuje się na próbie stworzenia i utrzymania
równowagi. Mogę to odnieść do Mary Overlie i jej „sześciu
punktów widzenia”. Pisze ona, że ludźmi rządzi potrzeba
dociekania: „chcę wykombinować, o co tu chodzi?”, „skąd
dochodzi ten dźwięk?”, „dlaczego Joanna tak robi?” [o Joannie, która kiwa się na sofie], „czy siedzi na piłce?”, „co to za
światło za Julie?” [o reflektorze w studio, w którym jest Julie],
„czy to filtry na światłach czy kolor zasłon?”. Cały czas jesteśmy swego rodzaju detektywami, którzy próbują zrozumieć
świat, i nie chodzi mi o zrozumienie go w sposób narracyjny
czy tekstowy. Chcę zrozumieć przyczynę, mechanizm, zasadę
[zerka bokiem na ekran Joanny w zoomie], „czy Joanna
kładzie ręce na ten blat, i przybiera taką pozę, bo próbuje
lepiej usłyszeć?”.
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JP

Tata mi powtarzał: „Zawsze zauważaj dookoła siebie coś,
czego nie widzi nikt inny.” [śmiech] I tak właśnie robię, i myślę,
że bardzo mi się to przydaje. Nie musi to być nic ważnego, ale
bardzo fajne jest wyszukiwanie czegoś, co jest dosyć ważne,
a czego inni nie zauważają. To może być relacja między
dwiema osobami, może okno, które jest uchylone, niedomknięte, coś w tym stylu.
Skupienie, uważność, obecność, dostrzeganie.
[Julie wstaje i zaczyna improwizować; powoli tańczy i porusza
rękami przed kamerą]

JL

Idąc dalej: przestrzeń improwizacji to także przestrzeń
afirmatywna, przestrzeń „TAK”. To jak mówienie „TAK”
wszystkiemu, co przychodzi, co się pojawia. To otwarcie na,
i zaakceptowanie cokolwiek się wydarza, przyjmowanie tego
„na miękko”, tak, by uniknąć zderzenia i wyjść temu naprzeciw
z odpowiedzią.
[w tej chwili Joanna zawiesza myśli i przypomina sobie, jak
Peter kiedyś opowiedział jej, że gest skinienia głowy na TAK
wydarza się w kręgosłupie wyżej niż gest na NIE – próbuje
sobie przypomnieć, jak nazywają się poszczególne kręgi
w kręgosłupie? Z której praktyki pochodzi to skojarzenie?
Ideokineza?]
I kolejna rzecz, improwizacja jako praktyka bardzo ulotna
i… poetycka.
Weźmy na przykład Blind Unison Trio (Lisy Nelson) – obserwowanie tej praktyki i zauważanie „przypadkowej” synchronizacji
ciał. To piękny, magiczny score kreujący jeden z najmocniejszych obrazów scenicznych, jakie kiedykolwiek widziałam.
Niesie ze sobą wymiar niemal transcendentalny, oddaje
czystą i kruchą poetykę życia i świata, w którym żyjemy
obok siebie i jednocześnie razem. Gdy uczestniczyłam w tej
praktyce jako świadek, doświadczenie jej piękna i kruchości
bardzo koiło, przynosiło spokój moim zmysłom i duszy.
Przestrzeń ma (jak każda dobra poezja) jest otwarta na wiele
interpretacji, ale też chodzi w niej o pragnienia i przyjemność wszystkich uczestników gry, aktywnych w działaniu czy
w obserwacji. Dostrajanie się do przyjemności w tym, czego
chcę doświadczyć/co chcę zobaczyć więcej, i jak chcę tego
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doświadczyć/to zobaczyć. Praktyka totalnego bycia na „tak”
– umiejętność i odwaga, by oprzeć się często odruchowej
pokusie powiedzenia „nie” – jest czymś, co bardzo cenię w improwizatorach. Mówienie „tak” w odpowiedzi na przestrzeń,
na impulsy, na innych dookoła ciebie… to bardzo inspirująca
filozofia życiowa, szczególnie kiedy spojrzymy na trudności
codziennego życia społecznego, często też na poziomie
politycznym. To chyba jest, w ramach bardzo długiej dygresji,
kolejna część odpowiedzi na pytanie, dlaczego improwizacja
jest dla mnie ważna: ponieważ jest sztuką obecności i sztuką
konstruktywnie pozytywnych odpowiedzi.
PP

Inną metodą, którą często przywołuję, jest „ruch autentyczny”.
Partytura choreograficzna, w której osoba poruszająca się
ma zamknięte oczy i podąża za wewnętrznymi impulsami, co
obserwuje z kolei partner – świadek. Jedną z moich pierwszych nauczycielek „ruchu autentycznego” była Susan Shell,
a jedna z jej głównych wskazówek to „nie powtarzać się”.
Kieruję się tym do dziś i pasuje mi to, szczególnie w dłuższych
podróżach, kiedy idę jakąś ścieżką i nie chodzę w kółko ani
nie zawracam, idę zawsze przed siebie, dalej i otwierają się
przede mną coraz to nowe drzwi.

JP

Czasem, kiedy myślę o powtarzaniu się, o powrocie do miejsca
gdzie już byłam, wyobrażam sobie, że poruszam się po spirali,
i że przeszłam jej cały cykl. Kiedy znajdujesz się w miejscu,
które wygląda, jakbyś już tam wcześniej był, oznacza to, że
obszedłeś cały zwój, i to jest bardzo ważne. To taka podpowiedź albo narracja, których używam czasem, by wskazać
sobie drogę.
A jakie jest miejsce narracji w improwizacji? Peter, w szczególności na scenie? I czy jako widz tworzysz narracje, kiedy
ktoś inny improwizuje?

PP

Hmm, to niezłe pytanie… Zdecydowanie pozostaję otwarty na
narrację, która może mi się po prostu nasunąć, ale nie jest
tak, że mnie ona jakoś szczególnie absorbuje. Nie poszukuję
jej aktywnie. Traktuję ją jako jeden z elementów, które mogą
mieć jakąś wagę, i kiedy mi się nasuwa, przyjmuję ją. Nie
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wykluczam narracji, ale niekoniecznie widzę ją w pozycji organizującej moje doświadczenie. Kiedy uczę, często widzę, jak
osoby początkujące w improwizacji tańca używają narracji,
próbując zrozumieć to doświadczenie za pomocą opowieści czy obrazu. To często pierwsza rzecz, która się objawia:
potrzeba wysiłku, by dostrzec inne niż opowieść opcje czy
możliwości przestrzeni, czasu, abstrakcyjnych kształtów
czy emocji.
JP

Tak, czasem i ja tracę z oczu tak intrygujące możliwości, jak
ucieleśnienie czy inne ścieżki, którymi można podążać,
i wtedy mogę także użyć narracji czy opowieści o mojej
sytuacji jako sposobu wyprowadzenia kolejnego ruchu. Bez
odgrywania samej narracji, raczej używając jej jako narzędzia w grze skojarzeń. Ale kiedy obserwuję improwizację, tak
naprawdę zupełnie nie snuję opowieści o performerach jako
o postaciach. To chyba właśnie w niej lubię.

JL

Wydaje mi się, że od narracji generalnie nie ma ucieczki, pytaniem jest raczej, jak ją definiujemy… Jeśli miałaby być ona
tylko odgrywaniem ról, to ja także zdecydowanie nie postrzegam improwizatorów jako aktorów w jakiejś opowieści,
szczególnie linearnej. Ale uważam, że jesteśmy jako ludzie
z natury gatunkiem narracyjnym, i zawsze opowiadamy
(sobie i o sobie) jakieś historie. Zawsze istnieje jakaś historia – czy to o ciele, o impulsie, który przez nie podróżuje,
opowieść o naszej kondycji, o tym, co widzimy, co czujemy…
Postrzegamy życie poprzez narracje, jesteśmy bohaterami
własnych opowieści, a nasze biografie, niezależnie od tego,
co się w nich dzieje, zawsze przyjmują narratywny kształt
i porządek. Świadoma zmiana narracji może mieć także
działanie terapeutyczne.
Osobiście nie widzę sprzeczności między abstrakcją i narracją – wszystko jest narracją, tylko opowieści, jakie sobie
tworzymy, przekazujemy i czytamy, mają różne tematy, różna
jest ich treść, a kompozycja oparta jest na różnych zasadach.
W improwizacji kompozycja wydarza się w czasie rzeczywistym. W pewien sposób jako obserwatorka patrzę, doświadczam i pozwalam narracjom wyłaniać się oraz… przepłynąć,
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przeminąć. Otwieram się na dowolne skojarzenia i fragmenty
różnych opowieści, które kształtują się i płyną przed, i dokładnie jakby – w moich oczach. To są moje opowieści, które
„czytam”, i które jednocześnie sama „piszę” i z całą pewnością różnią się one od opowieści osoby siedzącej obok mnie.
Przede wszystkim to historie o tym, co dzieje się we mnie,
w moim umyśle, kiedy patrzę.
JP

Tak, oglądanie improwizacji to jak wyciąganie kart tarota –
symbol, znak, a potem prześledzenie swojej nań reakcji.
Nieprzywiązywanie się do konkretnej narracji, symboli czy do
założenia, że są prawdziwe.

JL

To jak wyobraźnia zaangażowana w ciągłą grę, jedna z wielu
możliwych narracji zakodowanych w działaniu.

PP

Tyle jest tematów, w które można się wgryźć, uczyć siebie i innych, odkrywać coraz to nowe rzeczy.
[Julie zaczyna chodzić i tańczyć po scenie, eksplorując
ochotę na naturalną pauzę, kiedy Peter sięga po talię kart
wykonanych ręcznie przez choreografkę Marię Scaroni i Ezrę
Greena. „Może wyciągniemy jakąś?”. Tasuje je uważnie, a potem czyta na głos:]

Karta z talii „our blindness” stworzonej przez Marię F. Scaroni i Ezrę
Greena / foto Michiel Keuper

5. SPUśCIZNA
Oto spuścizna: kobiety, które odważyły się
używać ciała jako przekaźnika. Ważne jest,
by z nimi przebywać.
Wiemy, że te histeryczki, te zboczenice,
te wiedźmy stworzyły nam powietrze.
Wycisnęły je z zająknięć i przejęzyczeń po to,
żebyśmy nie dały się uciszyć ani zdusić.
One i my.
Ktoś przed nami wywalczył prawo do
zabrania głosu.
Kłiry i osoby gorszego sortu, które
powróciły z otchłani wstydu, rozbiły noc na
szary gradient.
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Spękane złoto tęczy jest utkane z bólu.
Ta karta zaprasza cię do zaprzestania prób
odkrywania czegoś nowego
i zrobienia miejsca na powietrze, które
generuje spuścizna.
Powietrze to informacja, nie można mieć go
na własność.
Solo to ponowne spotkanie, gest nigdy nie
należy tylko do ciebie.
Rozpoznać dług nie jako wstyd,
a odpowiedzialność
a wrażliwość jako podtrzymaną obietnicę.
Powiedz sobie: „Nie byłoby nas tu,
gdyby nie__”.
Uznaj swój dług wobec tego, co było
wcześniej.
Uhonoruj go z wdzięcznością.
[Julie, Joanna i Peter wstrzymują oddech w zachwycie nad
pięknem obrazu i tekstu na karcie]
JL

A czy zmagaliście się kiedyś z ocenianiem samych siebie podczas improwizacji? Z ego w działaniu? Jak sobie z nim radziliście? Czy mówiliście mu TAK, przekuwając je w część waszej
praktyki improwizacyjnej?

JP

Mówi się, że sny są jak biała kartka dla ciała i umysłu, na której można przepracować ekstremalne emocje z życia, że są
sposobem, by system nerwowy przećwiczył coś, co może
być dla nas niebezpieczne, albo co się nam przydarzyło.
Jeśli improwizacja jest trochę jak sen, możesz eksplorować
w niej materiał swojego ego, na przykład poczucie skrępowania czy potrzebę rywalizacji – możesz w to w pełni
wejść. W ten sposób możesz przećwiczyć to, czego się
wstydzisz lub boisz w swoim ego. Przytrzymać to, czego nie
możesz odpuścić.

PP

W feedbacku od publiczności słyszę często, że gdy obserwują
mnie w trakcie improwizacji w grupie, postrzegają mnie jako
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pozbawionego ego; widzą mnie podporządkowującego się
potrzebom grupy. Wierzę, że choreografia to forma sztuki
rozpisanej w czasie. Nie mówimy więc o tym, co trwa tylko
w danej chwili, ale przyjmujemy szerszy okres, a wtedy możliwy jest rozwój, może w nim zajść zmiana. Chcę to rozumieć
tak, że jest moment na wspieranie grupy, ale kiedy chcę
przeprowadzić moją koncepcję, pytam, gdzie jest na nią przestrzeń, gdzie jest przestrzeń na moje ego, czy grupa podąży za
moim ego? Myślę, że nie ma zasady określającej, czy trzeba
pozbyć się swojego ego, czy je zawsze promować. Trzeba
raczej podążać za strumieniem płynącego czasu i uznać, że
w trakcie improwizacji będzie czas na więcej ciebie niż tylko
ten jeden aspekt. To chyba dobry sposób, żeby poradzić sobie
z takim stereotypowym „ja mam zawsze tak, albo zawsze
jestem taki/taka”, i żeby dać sobie czas i przestrzeń na zmianę
i doświadczanie różnych rzeczy.
JP

Ciekawe są te pytania o role, które odgrywamy, o naszą personę w grze, o to, co tę grę nakręca, co zmienia jej zasady.
Przez lata pracy przy Turbulence role, które ludzie przyjmują
w grupie, stały się fantastycznym tematem kłótni i rozmów.
[śmieje się] W grupie DXM, którą stworzyłam z Markiem Kate,
zmieniająca się konfiguracja tancerzy i muzyków elektronicznych łączy się w otwartej improwizacji. Muzycy improwizują
ze sobą nawzajem, ale też z tancerzami. I odwrotnie. Przyjęliśmy zasadę „żadnego solo”, nawet kiedy tańczy się samemu.
Taka jest zasada.

JL

Ciekawe jest to, co mówisz o pragnieniu i konieczności stawiania sobie wyzwań w postaci ograniczeń. W kontekście improwizacji zwykle dużo się mówi o wolności…

JP

Tak, dla mnie najciekawsze w ograniczeniach jest to, że są produktywne i tak naprawdę wcale za bardzo nie ograniczają.
Są bardziej pytaniami, które grupa stawia sobie wspólnie,
a każda osoba wypracowuje własną odpowiedź na partyturę czy ograniczenie, ale też śledzi odpowiedzi innych, co
staje się czymś w rodzaju rozmowy. Kiedy pracuję z bardziej
doświadczonymi improwizatorami, każdy ma swoje partytury,
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do których się już przyzwyczaił, więc całkowicie swobodna
improwizacja niekoniecznie ma miejsce. Kiedy tańczysz
jakiś temat sam, i powtarzasz go często, nowe zasady
mogą pomóc rozbić te przyzwyczajenia. Tak więc w efekcie
więcej wolności uzyskujemy, kiedy wprowadzamy zasady.
[bierze łyk z filiżanki] Jedną z moich ulubionych partytur,
jest Wszystko pod Pacyfikiem. Mikroplastik, las wodorostów, delfiny [śmieje się] albo po prostu plazma. Zasady
mogą otworzyć przed tobą światy, jakich inaczej nigdy byś
nie zobaczyła.
JL

A jaki jest twój ulubiony score, Peter?

PP

Najbardziej chyba lubię prosty, choć całkiem złożony score
fizycznej relacji w improwizacji kontaktowej. Dwie osoby
tańczą wspólnie, w fizycznej współzależności od siebie wyrażanej poprzez dotyk i oddawanie sobie ciężaru. Uczy mnie to
bardzo wiele w związku z wszystkim, o czym mówiliśmy.

JP

To też szansa. W improwizacji kontaktowej jest tak wiele masy
i energii, z którymi pracujesz. Poszerzasz nieustannie granice
własnego ciała…

JL

A improwizacja z artystami innych dyscyplin? W jaki sposób
praktyka zmienia się, kiedy w jednej przestrzeni znajdują się
osoby z różną artystyczną przeszłością czy narzędziami?

PP

Myślę, że istnieją bardzo różne tradycje improwizacji we
wszystkich dyscyplinach sztuki; czym jest malarstwo, jeśli
nie improwizowaniem farbą na płótnie? Improwizację znamy
dość dobrze z jazzu, tam chodzi zawsze o materiał, o instrumenty, o to, że znają swój głos tak doskonale, że potrafią zaimprowizować niewiarygodne rzeczy… Więc każda dyscyplina
ma własną tradycję i szkoły, własne metody improwizacji.
Dobrze jest się nimi wymieniać, uczyć się partytur od siebie
nawzajem. Mogę opowiedzieć o pracy z Michielem Keuperem
i o tym, jak rozwinęliśmy się przez lata naszej współpracy.
Michielowi bardzo zależało na tym, żeby odnaleźć w swojej
praktyce rzeźbiarskiej jakiś odpowiednik niematerialnych
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śladów, które taniec pozostawia w pamięci obserwatora. Wymyślił więc rzeźby „tymczasowe”. Buduje je, obserwując performans, a potem je rozbiera, robiąc miejsce na coś innego.
Okazało się, i to jest bardzo poruszające, że „improwizacja
taneczna” dała inspirację artyście wizualnemu, który zinterpretował potem score we własnym medium.

3 Mary Overlie, Standing
In Space: The Six Viewpoints
Theory & Practice, Movement
Publishing 2016.

JP

Ciekawe… Tak, wydaje mi się, że wznosząca i opadająca fala
impro dobrze się przenosi na pracę z muzyką elektroniczną.
Niekoniecznie chcę powiedzieć, że to coś uniwersalnego, ale
na pewno przekracza granice dyscyplin, chociaż oczywiście
instrumenty różnią się od siebie. I to, w jaki sposób mówi się
o improwizowaniu czy analizuje się je jako praktykę, jest
uwarunkowane kulturowo. Po sesjach impro z udziałem tancerzy i muzyków często zapraszaliśmy do rozmowy, wymiany
wrażeń. Wszyscy byli poruszeni, a muzycy mieli bardzo mało
do powiedzenia w porównaniu z tancerzami. Często stwierdzali: „to, jak wy, tancerze, rozmawiacie o tym, co robicie, jest
naprawdę niesamowite”, i zaczęli trochę to od nas przejmować. Często powtarza się taki banał, że „tancerze nie umieją
posługiwać się językiem”. Moim zdaniem jednym z najcudowniejszych aspektów improwizacji tanecznej czy w ogóle tańca
jest obecność wspaniałej, złożonej nadbudowy językowej,
która mu towarzyszy, pisanie i myślenie, które odbywa się
w odpowiedzi na improwizację taneczną, to w zasadzie
dziedzina na własnych prawach. Jak na przykład te książki
[wskazuje książki przed kamerą].
Szczególnie myślę teraz o kobietach, które artykułują strategie improwizacyjne, praktykują je, a potem piszą o nich i redagują teksty innych, jak na przykład praca Lisy Nelson
i Nancy Stark Smith nad magazynem „Contact Quarterly”
czy This Very Moment Barbary Dilley, i ogromna praca akademicka, jak w przypadku Niny Martin, która kilka lat temu
zrobiła doktorat.

JL

Niedawno wyszła też książka Mary Overlie3.

PP

Tak, dużo pracy zostało zainwestowane w zdefiniowanie
języka.
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JL

Czy waszym zdaniem jest jakiś konkretny powód tego, że większość tej pracy wykonują kobiety?

JP

Oczywiście, historia kobiet i tańca to nieprzerwanie przecinające się wątki. Poza tym taniec jest dosyć marginalną
dziedziną, a to oznacza, że jest w niej większa przestrzeń
dla piszących kobiet, bo nie ma konkurencji na polu akademickim czy ze strony chłopaków ze znajomościami,
którzy mogliby je wygryźć. Ale też to przestrzeń dla femmes wśród kłirów czy gejów jako współtwórczyń tańca
i praktyki ucieleśnionej.

PP

Ja zdałem sobie z tego sprawę w czasie przygotowań do panelu o improwizacji kontaktowej, który był częścią celebracji
tej formy w Tanzfabrik w Berlinie w 2008 roku. Zrobiłem listę
tego wszystkiego, czego nauczyłem się o improwizacji kontaktowej i od kogo się tego nauczyłem. I na tej liście były tylko
kobiety, Steve Paxton przyjeżdżał do Arnhem, ale nie uczył
improwizacji kontaktowej – uczył wielu innych rzeczy, ale
tego nie. Tak więc cała moja wiedza o improwizacji pochodzi
od kobiet: Nancy Stark Smith, Mary Overlie, Lisy Nelson, K.J.
Holmes. Tak było w moim przypadku. Zauważyłem też wtedy,
że improwizacja to bardzo amerykańska dziedzina, i bardzo
biała etnicznie. Taka prawda.
[Joanna przypomina sobie listę improwizatorów i improwizatorek, które odwiedziły Poznań, i zdaje sobie sprawę, że
większość to biali Amerykanie i Amerykanki]

JL

Co więcej, praktykowanie improwizacji bynajmniej nie gwarantuje sukcesu w tradycyjnym sensie tego słowa. A wydaje
mi się, że przywiązanie do pojęcia sukcesu i tworzenie czegoś
z nastawieniem na sukces jest czymś, co nazwałabym raczej
męską domeną. W odróżnieniu od otwartego myślenia, idei
miękkiej władzy, feministycznych koncepcji działania horyzontalnego i zaangażowania w proces, który jest ważniejszy
niż końcowy produkt. To może wyjaśniać, dlaczego to właśnie
kobiety odnajdywały się bardziej w rozwijaniu i definiowaniu
praktyki improwizacji.
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4 Alice Godfroy, (Re)Flexion:
Contact Improvisation: a training
against fear?, tekst napisany dla
Contact Festival we Freiburgu,
2019; https://contact- quarterly.
com/cq/rolling-edition/ view/
reflexion-a-training-againstfear?fbclid=IwA R 3--ZmSvsJ0qcgh3ti k L 04Fju4gd4wro J
vD- p9aAhfcDsJgxRry7vc1E S
eg#$ (dostęp: 4.11.2021).

JP

Tak, i znowu: ponieważ tam była wciąż wolna przestrzeń.
Jeśli popatrzymy na przykład na Merce’a Cunninghama
czy inne zjawiska tamtego okresu, to jasnym jest, że kiedy
kobiety zaczynały praktykować, przestrzeń na szczytach tradycyjnie rozumianego sukcesu zajmowali przede
wszystkim mężczyźni.

JL

Myślę też, że improwizacja to strefa podejmowania ryzyka,
szarży, wymaga specyficznej radykalnej odwagi, którą
przypisywałabym znów raczej kobietom. Odwagi wyruszenia w nieznany teren bez obietnicy nagrody. Ta przestrzeń
jest też często domeną wykluczonych – kobiet, ale też
wszelakich mniejszości.

JP

Tak, tradycyjna kobieca cielesność w latach 50. była jak bardzo sztywny gorset, w którym brakowało miejsca na improwizację, było zaś w nim mnóstwo obowiązkowej choreografii,
której trzeba się było wyuczyć. Więc może kiedy jako femme
czy osoba prezentująca się jako kobieta wchodziłaś do
studia, to chciałaś się z tego gorsetu uwolnić i potrzebowałaś
czegoś więcej, jakiegoś luźniejszego czy po prostu całkiem
innego ucieleśnienia.

JL

Ostatnio prześladuje mnie taka myśl: a co, gdybyśmy uczyli
improwizacji w podstawówce? Jakim bylibyśmy społeczeństwem? Jak wyglądałby nasz świat, gdybyśmy wszyscy byli
wykształconymi improwizatorami? Gdybyśmy nie bali się
nadchodzącej zmiany, mieli pozytywne i twórcze nastawienie
do wszelakich impulsów. Jestem wielką fanką definiowania
improwizacji jako strategii zarządzania kryzysem.
Jest taki cytat, który ciągle do mnie wraca [czyta na głos]:
„W obliczu strachu przed światem, który zaczyna improwizować, mamy do dyspozycji techniki improwizacji, które uczą
nas spokojnej czujności w oczekiwaniu na to, co niespodziewane”4. Taniec w czasach, kiedy ziemia improwizuje „pod
naszymi stopami”. To ciągłe poszukiwanie równowagi (tu od
razu myślę o rzeźbach Michiela): sztuka improwizacji jako
sztuka życia, jako sztuka balansowania. Kiedy obserwuję
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wielkich improwizatorów, myślę też o tym, jak wiele z ich
praktyki to ich prywatny i osobisty aktywizm – naleganie na
improwizację, upieranie się przy niej i rozumienie jej jako sposobu na bycie w świecie.
W tej perspektywie, czy promowanie improwizacji i jej praktykowanie nie jest gestem politycznym? Uważam, że naleganie na improwizację ma dzisiaj mocno polityczny wymiar.
Nie tylko dlatego, że stanowi alternatywę dla ustandaryzowanych sposobów współpracy i bycia razem we wspólnej
przestrzeni, ale też ze względu na to, że to sfeminizowana
praktyka – dążąca ku elastyczności, empatii, świadomości,
uważności, dbałości o siebie i innych, ale też pełna dbałości
o przestrzeń – przestrzeń swobodnych skojarzeń, wolności,
przestrzeń ma.
Improwizacja to w sumie feministyczny manifest, który
domaga się wartości wciąż nieobecnych w oficjalnej sferze
publicznej – społecznej i politycznej.
JP

Tak. Ta idea zwołuje również społeczności rdzenne i inne
wspólnoty kulturowe. Nic dziwnego, że improwizacja rozwijała się zawsze obok, równolegle do kanonicznej, dominującej
kultury zachodniej, prawda? Impro to coś, co kolonizacja i dominacja chce zniszczyć, bo trudno jest kontrolować kogoś,
kto ma dzięki improwizacji dostęp do ekstatycznego ognia
życia. Przeczytam wam fragment, który odnosi się do ekstazy
i tańca. „Kolejnym problemem jest oczywiście to, że nie tylko
nasi wrogowie, ale sami przywódcy ruchów społecznych
często tłumią takie sny i strzegą przed nimi swoje wspólnoty…
skupiając się tylko na tym, co ich zdaniem jest budujące
i politycznie słuszne, ale nie zwracając uwagi na, powiedzmy,
ekstazę… Czasem wydaje mi się, że warunki życia codziennego, codziennej opresji, walki o przetrwanie, nie mówiąc już
o ulotnych przyjemnościach dostępnych większości z nas,
przytępiają naszą wyobraźnię. Ciągle gasimy pożary, dokonujemy nagłych interwencji, szukamy tymczasowego schronienia, przez co jest nam trudno dostrzec cokolwiek poza
teraźniejszością. Jak mówi wielki poeta Keorapetse Kgositsile, «kiedy rozwieją się chmury, zobaczymy kolor nieba».
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O ile ruchom [społecznym] udaje się rozgonić chmury, to
poetom, niezależnie od medium, udało się przedstawić kolor
nieba i oddać sny i przyszłości, które ruchy społeczne mogą
wytworzyć. O wiele ważniejsze jest, żeby wiedzieć, jaki kolor
ma niebo, niż żeby policzyć chmury. Albo inaczej, najbardziej
radykalna sztuka to nie sztuka protestu, ale taka sztuka, która
zabiera nas gdzie indziej i pokazuje inny sposób widzenia,
może inny sposób czucia”5.

5 Robin D.G. Kelley, Freedom
Dreams: The Black Radical Imagination, Beacon Press, Boston
2003, s. 10–11.

Tłumaczenie:
Małgorzata Paprota
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keith hennessy jest tancerzem,
pisarzem, choreografem, czarownicą
i nauczycielem. Wychowany
w Kanadzie, od 1982 roku mieszka
na terytorium Ramaytush Ohlone
(San Francisco) i wiele podróżuje.
Wykorzystując improwizację, rytuały,
współpracę i protest, Keith inicjuje
ucieleśnione queerowe doświadczenia,
które są odpowiedzią na kryzysy
polityczne. Wspólne spektakle są
interdyscyplinarne i eksperymentalne,
motywowane ruchami antyrasistowskimi, queerowo-feministycznymi
i dekolonialnymi. Hennessy jest
dyrektorem Circo Zero, współzałożycielem przestrzeni kulturalnych 848
i CounterPulse, był także członkiem
zespołu Contraband Sary Mann
w latach 1985–1994.
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pytania
o improwizację
kontaktową
(fragmenty)
keith hennessy
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keith hennessy

Cześć,
Od ponad piętnastu lat zadaję i zbieram pytania dotyczące
improwizacji kontaktowej (CI). Ma mi to pomóc zrozumieć
i wyjaśnić, jak społeczne konteksty improwizacji kontaktowej pozostają przede wszystkim białe i heteroseksualne,
pomimo radykalnego potencjału tańca, utopijnych intencji,
oraz progresywnej samooceny wielu tancerzy CI. Normy
białości i płci odpowiadają wielu innym, w przeważającej
mierze białym, kulturom alternatywnym rozwijającym się od
lat 60. (na przykład joga na Zachodzie, Burning Man, kultury
rave, Radical Faeries, sceny new age i tantra...), które z kolei
odpowiadają rozwojowi neoliberalizmu i sprzeciwowi wobec
przemian społecznych i politycznych lat 60. Moja analiza
tego ekonomicznego i kulturalnego procesu rozwijała się
poprzez lata czytania książek, jamów, tańców, ciał, wspólnot,
zgromadzeń, festiwali i przyjaźni, co zostało uwieńczone doktoratem z performatyki. Głównym pytaniem mojej pracy
doktorskiej było:
W jaki sposób w przeważającej mierze białe
kultury alternatywne na przekór swoim deklarowanym intencjom i pragnieniom powielają niesprawiedliwości i hegemonie
mainstreamu?
Mówię o moich własnych społecznościach i praktykach. Jestem niemłodym Kalifornijczykiem o punkowo-hippisowskich
poglądach, a improwizację kontaktową zacząłem uprawiać
w Montréalu w 1979 roku. Nauczam CI od wczesnych lat 80.,
początkowo lokalnie, a później za granicą. Od przynajmniej dekady nie utożsamiam się z CI, ze względu na różnego rodzaju
wybielanie lub normalizacje męskiej supremacji, która ma
miejsce na jamach, festiwalach, i w aspektach towarzyskich
CI, dlatego moje nauczanie i taniec zaadoptowałem jako coś
w rodzaju post-kontaktowej improwizacji z CI.
Na prawie każdym spotkaniu lub festiwalu CI, w którym uczestniczyłem w latach 1995–2015, zadawano mi
w dobrej wierze pytanie, tak jakby nikt wcześniej o to nie
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pytał: „Dlaczego jest tutaj tak mało Czarnych?” albo „Gdzie są
ludzie innych ras?”. Opierając się rygorystycznej autorefleksji
i politycznemu zaangażowaniu, nie potrafimy odpowiedzieć
na nie w sposób zadowalający. A potem wracamy do tańczenia, zupełnie jakby samo zadanie pytania było wystarczające,
a brak jednoznacznej odpowiedzi potwierdzał tożsamości
grupy jako kreatywnych odkrywców. Ostatnio, zwłaszcza
od czasu pojawienia się i mobilizacji ruchu Black Lives
Matter, sposób odnoszenia się do problemu rasy, rasizmu
i białej supremacji w kontekście CI zmienia się, na szczęście
na lepsze.
Nikt nigdy nie twierdził, że intencją improwizacji kontaktowej
było wykorzenienie białej supremacji i patriarchatu. Ale ile
razy ktoś łączył tańczenie CI z wolnością, feminizmem, pokojem, wspólnotą, kreowaniem alternatywy wobec nieprzyjemnych aspektów kultury głównego nurtu? Moja praca nie
ma na celu potępienia. Jest raczej zapytaniem. Zbyt łatwo
byłoby sprowadzić moje obserwacje i pytania do oskarżenia
CI o rasizm i heteroseksizm. Szczególnie nie mam dobrego
zdania o białych, którzy nazywają innych białych rasistami.
Często jest to zbyt proste, pełne hipokryzji i politycznie
nieskuteczne. Pierwsi praktycy CI odrzucali instytucjonalizację i popierali egalitaryzm. Oferuję tę analizę, mając takie
same intencje.

ale jestem białym
cis-mężczyzną

Co się dzieje, gdy biali ludzie krytykują rasizm albo gdy
mężczyźni krytykują seksizm? Jakie nowe przywileje mogę
uzyskać, krytykując i odrzucając strukturalną władzę,
zwłaszcza taką, dzięki której odnoszę korzyści jako biały
cis-mężczyzna z dyplomami uniwersyteckimi? W jaki sposób
artykulacja mojej pozycji w supremacji białych mężczyzn
wpływa na czytelnika/czytelniczkę, osobę piszącą, dyskurs
oraz potencjalną polityczną skuteczność moich intencji?
Feministyczna badaczka Andrea Smith pomogła zdemontować białą konfesję w dyskursie antyrasistowskim1. Smith
pisze: „przyznawanie się do przywilejów, podczas jednoczesnego pretendowania do bycia antyrasistą i antykolonialistą
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1 Andrea Smith, The Problems
with Privilege, andrea366.wordpress.com (dostęp: 20.20.2021).
Zob. także Andrea Smith,
Unsettling the Privilege of Self-Reflexivity, w: Geographies of
Privilege, red. France Winddance Twine, Bradley Gardener,
Routledge, New York–London
2013. Smith, feministyczna
organizatorka w społecznościach
i sieciach kolorowych i rdzennych
kobiet z ponad 20-letnim stażem,
została przez wielu zdyskredytowana za identyfikowanie się
jako Cherokee bez posiadania
żadnych możliwości udowodnienia swojego pokrewieństwa
z Cherokee. Kontrowersje wokół
Smith skłaniają do ponownego
przemyślenia jej pracy teoretycznej i aktywistycznej oraz
przyznanej jej pozycji społecznej.
Przysłuchując się uważnie feministycznej krytyce pochodzącej
od Cherokee na temat Smith,
uważam, że jej praca na temat
białej supremacji i przywileju
białych jest zarówno problematyczna, jak i produktywna. Jej
ogromny wkład w organizowanie się kolorowych kobiet i we
wspieranie rdzennego feminizmu
charakteryzuje się głębokim namysłem i etycznym rygorem.
2 Tamże.
3 Sara Ahmed, Declarations of
Whiteness: The Non-Performativity of Anti-Racism, „Borderlands”
(e journal), tom 3, nr 2/2004.
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jest w zasadzie strategią, która pomaga w konstytuowaniu
osadniczego / białego podmiotu”2. Sara Ahmed w swoim
eseju jeszcze bardziej kwestionuje samodzielne uznanie
przywilejów przez białych aktywistów, twierdząc, że identyfikowanie się jako antyrasista, czy też antyrasistka, nic nie
daje3. Mając na uwadze taką krytykę, jestem ostrożny w określaniu swojej pozycji. Smith, powołując się na Hiram Perez,
pisze: „Ludzie o ciemnej karnacji dostarczają ’surowca’, który
umożliwia intelektualną produkcję białego podmiotu”. Jak
w takim razie można wykonywać wartościową lub efektywną
pracę, będąc białym antyrasistą, kiedy zdamy sobie sprawę,
że autorefleksyjne nazywanie przez nas naszych przywilejów,
nasze poznawanie marginalizowanego innego, nasza krytyka
białości i białej supremacji, są dokładnie tym, co konstytuuje
nas – intelektualistów, historyków, aktywistów – jako białe
i osadnicze podmioty?
Przypominam sobie moje wczesne doświadczenia z CI
i przerażające a jednocześnie przyjemne doznania związane
z dotykaniem innego tancerza w sposób bardziej intymny,
niż dotykałem jakiegokolwiek kochanka. Zastanawiam się,
co się stało. Kiedy to się popsuło? Kiedy zacząłem być mniej
ufny i bardziej zdystansowany? Kiedy rozwinąłem krytyczną
postawę? W jaki sposób wchodzenie w queer i rozpoznawanie białości zaczęły wyzwalać tańczenie, poszerzając
jego potencjał?
Prace czarnych, afro-amerykańskich, nie-białych, queerowych, feministycznych i postkolonialnych pisarzy oraz aktywistów zarówno nawiedzają i inspirują ten tekst. Pobudzają
mnie do zakwestionowania idei zbyt wielu praktyków CI,
nauczycieli i pisarzy, zakładających, że improwizacja kontaktowa jest wyzwalająca, lecząca i dobra dla wszystkich ludzi;
koncepcje, które ignorują albo odrzucają różnice, ból lub
krytykę. Odrzucam częste opinie tancerzy CI, według których
podczas tańczenia kolor skóry, płeć, albo jakiejkolwiek inne
różnice, są niewidoczne. Odrzucam naiwne i źle przemyślane
oświadczenia, że ciało i taniec są uniwersalne. Wielokrotnie
czułem irytację, gdy w 2008 roku prowadzący CI36, to jest
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międzynarodową konferencję i zgromadzenia CI, wielokrotnie
chwalili się, że CI jest praktykowana wszędzie przez wszystkich, z wyjątkiem Antarktydy, podczas gdy w praktyce CI jest
uprawiana na całym świecie prawie wyłącznie przez europejską białą diasporę i/lub uprzywilejowaną białą klasę średnią.
Jedynie w krajach, gdzie biali stanowią mniejszość, a CI jest
regularnie praktykowana – na przykład w Japonii, Brazylii4, Korei Południowej, Chinach – można powiedzieć, że lokalne jamy
czy zajęcia, albo kadra prowadząca nie są w przeważającej
mierze biali. Rozczarowujące jest to, że w międzynarodowych
komitetach nauczycielskich, programowych i kuratorskich
CI36 nie znaleźli się tancerze z tych krajów.

pytanie

4 Pomimo złożonej różnorodności rasowej Brazylii, rasizm
strukturalny jest tam dobrze
udokumentowany. Jest duże
prawdopodobieństwo, że na
scenach CI będą przeważać
Brazylijczycy o jasnej karnacji
z klasy średniej, natomiast w brazylijskich więzienia i fawelach
będzie nieproporcjonalna przewaga biednych, czarnoskórych
i ciemnoskórych Brazylijczyków.
Koloryzm rasowy jest formą
hierarchii, która wzmacnia białą
supremację.

Dominujące kultury utrzymują władzę, określając Innych
a jednocześnie unikając określania samych siebie. Pytanie
białych liberałów: „Dlaczego jest tutaj tak mało Czarnych?”
odzwierciedla zewnętrzne spojrzenie na sprawę i pomaga
uniewidocznić białość i supremacyjne struktury, które
kształtują zarówno kulturę mainstreamową, jak i alternatywną. Odwróćmy zatem pytanie i zamiast zapytać: „Gdzie
są ludzie kolorowi?”, zapytajmy: „W jaki sposób wyklucza CI?”
lub „W jaki sposób konteksty CI powielają białą supremację?”.
Skupmy się na białych ludziach, żeby lepiej zrozumieć, jak
wytwarzana i reprodukowana jest białość. Zbyt wielu białych ludzi pyta: „Dlaczego w ogóle nie ma albo jest tak mało
czarnych tancerzy CI?”. Tak jakby porażka miała być jednym
ze sposobów promocji albo wyjścia do publiczności raczej
niż rozważaniem wpływu, jaki kolonializm i strukturalny
rasizm wywierają na cały taniec i na wszystkie wybory, których ludzie dokonują lub dokonania których nie są w stanie
sobie wyobrazić.
Praktyki progresywne i regresywne mogą mieć miejsce
w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, na
dowolnym jamie. Improwizacja kontaktowa jest często
chwalona za nawiązywanie do celów feministycznymi oraz
LGBT/queer, które mają kwestionować męską supremację
i odrzucać przypisane role płciowe. Intymność tej samej płci
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i kobieca sprawczość są powszechne w duetach tanecznych
improwizacji kontaktowej. Męska uległość i kobieca siła
są również podstawowymi wartościami i praktykami, które
kształtują taniec. A jednak w wielu przypadkach społeczności CI zbyt często opowiadają się za esencjalistycznymi
rozróżnieniami new age pomiędzy kobietami i mężczyznami,
a także pomiędzy kobiecymi i męskimi energiami, co jeszcze
bardziej alienuje tancerzy queerowych i niebinarnych, którzy
już mogą czuć się niezręcznie albo nawet niemile widziani.
Jednocześnie heteroseksualny mężczyzna poszukujący
przyjemności jest wzmocniony w większości przestrzeni CI,
co skutkuje ciągłym wnoszeniem skarg ze strony kobiet na
mężczyzn, zarówno młodych, jak i w średnim wieku, którzy
wykorzystują kulturę „wolnego ciała” do manipulacji lub
łamania zasady [konieczności wyrażenia] zgody. Każdy jam
ma swoją historię „problematycznego mężczyzny”, którego
trzeba było zdyscyplinować lub poddać ostracyzmowi po
wielokrotnym przestraszaniu kobiet, czy też przekraczaniu
wyznaczonych przez nie granic. Do niedawna bardzo niewiele jamów brało zbiorową odpowiedzialność za tego typu
seksistowskie sytuacje.
[…]
Czy kontakt improwizacja jest biała i heteroseksualna?
Czy większość tancerzy jest biała, a większość duetów to
mężczyzna i kobieta?
Czy uznajemy czy też wykluczamy osoby kolorowe, odmieńców i ciała nienormatywne, kiedy mówimy „przeważnie biali”
i „przeważnie heteroseksualni”?
Czy te pytania ograniczają czy wyzwalają tańczenie?
Jak aspekty społeczne wokół tańca wpływają na tańczenie?
[…]
W jaki sposób improwizacja, jako taktyka polityczna, może
funkcjonować pomiędzy elementami binarnymi, a jednocześnie być produktywną w pracy nad dezorientacją
i destabilizacją?
Czy praktykowanie CI może wywołać jakiekolwiek istotne
wyzwanie dla głównych ideologii i norm społecznych?
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W jaki sposób paradoksalne powiązanie CI – jednocześnie normatywne i wywrotowe – może stać się pograniczem dla poważnej gry, badań generatywnych
i innowacyjnego działania?
W jaki sposób CI jest hybrydowym obiektem krzyżowania ras,
zawłaszczenia, metysażu?
Czy studia historyczne mogą zmienić dzisiejszą praktykę CI
tak, by stała się ona bardziej ekspansywna i inkluzywna?
Czy improwizacja na granicy lub improwizacja liminalna może
aktywować obecność – rozumianą jako rytualną lub queerową – wywołującą transformację?
Czy improwizacja kontaktowa jest miejscem zmiany
społecznej?
Czy praktyka improwizacji może oprzeć się statycznemu
kształtowaniu tożsamości?
Czy improwizacja jest przydatna do ucieleśniania lub
reprezentowania płynnych lub fragmentarycznych
tożsamości?
Czy praktyka improwizacji tanecznej może zakłócić interpelację lub przynajmniej dostarczyć narzędzi do demaskowania
ideologicznego przymusu?
[…]
Co to jest kodeks dotyku?
W jaki sposób dotykanie w Twojej rodzinie lub w Twojej
klasie społecznej różni się od dotyku w CI? Czy tańczenie CI
było dużą czy małą zmianą w odniesieniu do kultury dotyku
w Twojej rodzinie?
W jaki sposób Twoje tańczenie i rozumienie tańca są kształtowane przez kodeks dotyku w Twojej rodzinie i kulturze
(kulturach), w której się wychowałeś?
Jak etniczność lub historia kulturowa ujawniają się w dotyku?
Czy kodeks dotyku może zniknąć?
A dokładniej, w jaki sposób tancerz, na którym spoczywa
cała odpowiedzialność i presja tradycji, konstrukcji społecznej i tożsamości, nadal praktykuje swój pierwszy
lub ojczysty język ciała podczas tańca CI? W jaki sposób
intymność dotyku i kontaktu w CI potwierdza, naznacza lub
zakłóca tożsamość?
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W jaki sposób osobiste i zbiorowe tożsamości są wspierane
lub chronione przez wspólny kodeks dotyku?
W jaki sposób na czyjąś tożsamość – zwłaszcza rasową, genderową czy klasową – można wpływać lub ją zmienić przez
przyjęcie kodeksu dotyku w CI?
W jaki sposób kodeksy dotyku implikują nieustępliwość
i lepkość białości CI?
W jaki sposób zasady dotyku w CI ucieleśniają chrześcijańskie, osadnicze i pochodzące z klasy średniej zasady dotyku,
które pomagają zdefiniować białość?
Jaki jest dysonans pomiędzy tymi zasadami, czy też jakie są
radykalne implikacje i potencjał zasad CI w odniesieniu do
zasad heteropatriarchatu i supremacji białych?
Z czego rezygnujemy, przyjmując kodeksy dotyku w CI pod
wpływem przemian kulturowych lat 60. i wartości ruchu
hipisowskiego i wolnego seksu?
W jaki sposób zmieniające się kodeksy dotyku wpływają
bardziej na niektórych ludzi?
W jaki sposób tancerze i tancerki o różnych kolorach skóry
negocjują niewypowiedzianą białość ucieleśnioną w kodeksach dotyku w CI?

5 Jared Sexton, The Social Life
of Social Death, on afro pessimism and black optimism,
http://www.yorku.ca/intent/
issue5/articles/pdfs/jaredsextonarticle.pdf (dostęp:
25.10.2021).

[…]
Co to jest człowiek?
Kto decyduje o tym, kto jest człowiekiem?
Kto decyduje o tym, kto ma żyć, a kto umrzeć?
Jared Sexton przedstawia to jako zagadkę: „Jaka jest natura
istoty ludzkiej, której istota ludzka jest radykalnie i z definicji
kwestionowana, istoty ludzkiej, której bycie człowiekiem
rodzi pytanie o bycie człowiekiem w ogóle?”5.
Co to jest kraj?
Co to jest granica?
Co to jest demokracja?
Co to jest wybór?
Co to jest dolar?
Co to jest praca?
Co to jest sprawiedliwość?
Co to jest równość?
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[…]
Kto jest na szczycie?
Kto dostaje ciasteczko?
Kto musi po sobie posprzątać?
Gdzie jest władza?
Co się teraz stanie?
Jak możesz tak myśleć?

6 Zob. Hakim Bey, Tymczasowa Strefa Autonomiczna,
przeł. Jan Karłowski, Iwona
Bojadżijewa, Korporacja Ha!art,
Kraków 2009.

[…]
Czy jamy CI są tymczasowymi strefami autonomicznymi6,
w których polityka odmowy spotyka się z ucieleśnieniem
troski, niestosowania przemocy, egalitarnej współpracy i horyzontalnych relacji społecznych?
Czy może CI zainspirowało jeszcze jedną uprzywilejowaną
i ekskluzywną bohemę?
Czy tancerze CI uważają jam za „bezpieczną przestrzeń” i co
to oznacza dla ludzi, którzy wyczuwają zagrożenie, zwłaszcza
w odniesieniu do kwestii własnej i zbiorowej tożsamości,
determinacji, sprawczości?
Jeśli kontakt jest dla uciekinierów lub uchodźców, to przed
czym uciekają?
Przed rodziną z klasy średniej?
Przed konkurencyjnym kapitalizmem i jego atakiem na
ciało i psychikę?
Przed manifestacją własności prywatnej w monogamicznym
dotyku?
Przed wojnami w Ameryce w czasie wojny w Wietnamie?
Przed przymusową służbą wojskową i przed konfliktem
w Izraelu podczas drugiej palestyńskiej Intifady?
Przed załamaniem gospodarczym i rządowym w latach 90.
w Argentynie?
Przed obecnym kryzysem gospodarczym i politycznym
w Grecji czy też przed politycznym otwarciem (niepokojącym)
w Europie Wschodniej po 1989 roku?
Czy tancerki do CI przyciąga nieagresywny i pośredni, czy
też subwersywny opór wobec mizoginii i ograniczających
ról płciowych?
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Czy przestrzeń jamu oferuje wytchnienie od wszechogarniającego neoliberalnego niepokoju, przeładowania informacjami, potrzeby produkcji?

7 To pytanie i następna sekcja
zostały zaczerpnięte z: Sarah
Gottlieb, Myths to Break Down:
Moving Toward Ethical Communication and Ethical Sexuality in
CI, Contact Improvisation Blog,
http://contactimprovblog.com/
myths-to-break-down-movingtoward-ethical-communicationand-ethical-sexuality-in-ci/
(dostęp: 25.10.2021).

Tłumaczenie: Jacek
Steinbrich
Tekst po raz pierwszy ukazał się
w zinie Keitha Hennessy’ego Pytania o kontakt improwizację, Circo
Zero, San Francisco 2018.

[…]
Czy chcesz porozmawiać o świadomej zgodzie przed rozpoczęciem tańczenia?7
Czy chcesz, aby nauczyciele i organizatorzy jamów CI stworzyli warunki do nauki określania granic, niewerbalnego
przyzwolenia, mówienia „nie” i „tak”?
Czy wzmianka o kulturze gwałtu w kręgu otwierającym CI
sprawia, że czujesz się bardziej komfortowo czy bardziej niezręcznie, jesteś gotowy, czy może się opierasz?
Czy masaż lub przytulanie, szczególnie pod koniec tańczenia, jest częścią słownictwa tanecznego CI, którego
oczekiwałeś?
Czy każdy dotyk jest w porządku, dopóki ktoś nie powie „nie”,
czy też obowiązkiem każdego tancerza jest uważniejsze zwracanie uwagi na sygnały niewerbalne, aby nie zmuszać nikogo
do powiedzenia „nie”?
Jak Twoje romantyczne uczucia wpływają na Twoje tańczenie
lub dobór partnerów w tańcu?
Jakie są najlepsze warunki do pielęgnowania tańca, w którym
wzrasta zaufanie, przyjemność i intymność?
Jaka jest różnica w interpretacji tych pytań wśród mężczyzn,
kobiet lub osób queerowo genderowych?
Jaka jest różnica w interpretacji tych pytań wśród białych
tancerzy i tancerzy o różnych kolorach skóry?
[…]
 jaki sposób te pytania wywołują wrażenia, na które warto
W
zwrócić uwagę, naśladować lub nie?

66		
choreografia: strategie

maria stokłosa jest choreografką
i tancerką, prezeską Fundacji Burdąg
oraz członkinią Centrum w Ruchu. Jej
głównym medium jest improwizacja.
Występowała w pracach Petera Pleyera,
Wojtka Ziemilskiego, Meg Foley, Sary
Shelton Mann, Min Tanaki, Jeremy’ego
Wade’a, i in. Uczy różnych aspektów
choreografii i improwizacji, między
innymi w ramach corocznego kursu
Choreografia w Centrum. Prowadziła
także zajęcia na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu czy w Tanzhaus
w Zurichu. Absolwentka School for
New Dance Development w Amsterdamie oraz London Contemporary
Dance School. Obecnie finalizuje pracę
magisterską na Wydziale Kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej
na Uniwersytecie Warszawskim i jest
laureatką Stypendium Badawczego
Grażyny Kulczyk 2021.
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wychodząc
od działania.
fantazja
maria stokłosa
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Projekt tworzenia połączeń między twórcami i odbiorcami,
a także między choreografią a instytucjami kultury towarzyszy mi w wielu działaniach. Potrzeba wzmocnienia pozycji
tańca eksperymentalnego w Polsce, realizowana przeze mnie
jako artystkę, aktywistkę oraz prezeskę Fundacji Burdąg, jest
zarówno pragmatyczna, jak i ideologiczna. Zaczynając w 2001
roku, zorientowałam się, że aby tańczyć i tworzyć choreografię, postrzeganą jako odrębną, progresywną dziedzinę,
najlepiej również samej wytwarzać struktury do jej realizacji.
Biorąc udział w dostępnych konkursach dotacyjnych, organizowałam przeglądy, laboratoria, rezydencje i warsztaty. Taniec
nie jest zawieszony w próżni, przeciwnie – jest aktywnością
kultywowaną w grupach i kształtującą się w dialogu z otaczającą rzeczywistością, a choreografia stała się w moim
przekonaniu silnymi nośnikiem praktyk społecznych kwestionujących tradycyjne relacje władzy czy dominacji. Zarówno
modele nauczania, współpracy, jak i relacji z widzami podlegają w tej dziedzinie refleksji, przeistaczając się w horyzontalne struktury odchodzące od konserwatywnego porządku
utrzymywania stałej hierarchii.
Wychodząc od działania proponuje specyficzną formę
poszerzania pola zasięgu. Ta oparta na solowej improwizacji
praca choreograficzna została zaprojektowana jako krążący
po Warszawie koczownik (nomad). Dotychczasowe realizowane przeze mnie performansy odbywały się we wszystkich
miejscach otwartych na działania związane z tańcem współczesnym w stolicy, lub takich, które uwzględniały wydarzenia
performatywne w swoich programach (Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski, Centrum w Ruchu, Warsaw Dance Department,
Centrum Sztuki Tańca, Komuna Warszawa). Dotarłam także
do miejsc, w których nie spotykało się wcześniej tańca,
takich jak: Ladom – letnia scena muzycznej wytwórni Lado
ABC, Rotacyjny Dom Kultury w domku fińskim na Jazdowie
czy w Pracowni Duży Pokój. Serię występów wykonałam
również we współpracy z wykładowcami dwóch wyższych
uczelni: podczas zajęć na ASP w pracowni Mirosława Bałki
oraz w pracowni mediów Piotra Kopika, a także z udziałem
studentów kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej UW
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w ramach konwersatorium Agnieszki Sosnowskiej. W obydwu
pracowniach na ASP mój performans uruchomił studentów
do wspólnego działania. Elementem łączącym moje ciało
w ruchu z widzami/uczestnikami były obiekty autorstwa Alicji
Bielawskiej, stanowiące integralną część Wychodząc od
działania. Studenci i studentki pracowni Bałki, początkowo
siedzący w kręgu na środku sali, po pewnym czasie, na moją
prośbę, zaczęli pomagać mi w realizacji choreografii, wykonując indywidualne zadania, a później całą grupą rozciągając
kilkumetrową płachtę materiału nad miejscem, w którym
leżałam. Stopniowo zaczęli także inicjować kolejne działania na własną rękę. Po pewnym czasie ich udział był na tyle
intensywny, że mogłam wycofać się na pozycję biernej widzki
performansu, który dosłownie wylał się z sali i zakończył na
dziedzińcu wydziału mediów. W pracowni Piotra Kopika, studenci z założenia uczestniczyli w akcji w podwójnej roli – jako
performerzy i jako osoby rejestrujące to wydarzenie za pomocą kamer. Z zarejestrowanych materiałów stworzyli swoje
indywidualne prace. Z kolei studenci wydziału kulturoznawstwa po obejrzeniu performansu notowali swoje obserwacje,
a następnie czytali swoje teksty na głos.
W kolejnych dwóch sytuacjach posunęłam się znacznie dalej,
wykorzystując dekoracje cudzych spektakli teatralnych jako
przestrzeń do moich performansów. Pierwsze przedstawianie miało miejsce w TR Warszawa (Studio ATM) w dekoracji
Małgorzaty Szczęśniak do spektaklu Uroczystość w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Drugie, miesiąc później, w scenerii
spektaklu Zew Cthulhu zaprojektowanej przez Dorotę Nawrot
w Nowym Teatrze w Warszawie (spektakl wyreżyserował
Michał Borczuch). Wychodząc od działania na scenie Uroczystości odbyło się kilka godzin przed wieczornym spektaklem, w starannie przygotowanej, realistycznej przestrzeni
bankietowej, pośród zastaw stołowych, pater ze sztucznymi
owocami i pod kryształowym żyrandolem. Oglądając dzisiaj
rejestrację video, jestem poruszona niepewną i tymczasową
obecnością mojego ciała w ruchu w tej monumentalnej
dekoracji. Wykonuję niewielkie ruchy, w większości stacjonarnie, nie przemieszczając się za dużo. Obiekty Alicji zakomponowałam w przestrzeni dekoracji tak, że są początkowo
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prawie niewidoczne – na przykład kolorowe obręcze są do
połowy schowane w licznych drzwiach, a niebieski pokrowiec
leży złożony na krześle. Na scenie towarzyszy mi zaproszony
przeze mnie podczas improwizacji bileter, który przez długi
fragment spektaklu siedzi na proscenium twarzą do widowni,
a następnie zostaje zakryty wspomnianym już pokrowcem.
Kończę improwizację w wannie ukrytej za foliową zasłoną po
prawej stronie sceny, w miejscu samobójczej śmierci jednej
z postaci w spektaklu Jarzyny, skąd zwracam się z prośbą
do znajdującej się tego dnia na widowni mojej mamy, by do
mnie dołączyła. Przy dogasających światłach, leżąc w wannie,
z mamą siedzącą na jej krawędzi, dzwonię do innego znajomego widza. W oparciu o swoją praktykę o nazwie fantazja,
będącą częścią tej pracy i polegającą na równoczesnym
wymyślaniu i mówieniu na głos fantazji o ostatnich minutach
spektaklu, przez telefon opisuję mu potencjalne zakończenie
tego performansu. Znajomy, który sam jest reżyserem teatralnym, włącza tryb głośno mówiący, dzięki czemu pozostali
widzowie również słuchają mojej opowieści. Poza bileterem
nie ma z nami nikogo innego z zespołu teatru. Wśród widzów
są tylko znajomi i realizatorzy.
Wychodząc od działania w Nowym Teatrze przebiegło inaczej.
Stało się to prawdopodobnie dlatego, że osobiście zapytałam
Michała Borczucha, reżysera spektaklu Zew Cthulhu, o zgodę.
Reżyser przystał na ten eksperyment, a co więcej, przyszedł
wraz z kilkorgiem aktorów na sam występ, który tym razem
odbył się po zakończeniu spektaklu teatralnego. Dekoracja
Zewu Cthulhu była minimalistyczna – otwartą scenę przecinała wysoka, rozsuwana kotara, kilka krzeseł ustawionych
było blisko siebie, łóżko i prawie niewidzialny model domu
– odsunięte w róg sceny. Tym razem nie zaczynałam solo, ale
towarzyszyła mi zaproszona do współpracy fińska choreografka i performerka Maija Reeta Raumanni. Przedstawienie
niestety nie było rejestrowane, dlatego mogę się co najwyżej
odnieść w tej chwili do swojej pamięci. Widownia była znacznie pełniejsza niż w ATM Studio, choć i tutaj nie zapełniała
nawet połowy miejsc. Pamiętam, że stopniowo włączyłyśmy
wielu widzów, podając im do wspólnego trzymania kolejne
przedmioty łączące ich w pociąg ludzi i obiektów, który
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następnie przemieścił się na scenę i włączył do działania. Na
koniec performansu weszłam na widownię i opowiedziałam
o fantazji, jako częstym elemencie zakończenia mojej improwizacji. Tym razem oddałam jednak mikrofon Michałowi
Borczuchowi, który opowiedział, jak wygląda finał zakończonego przed chwilą na tej samej scenie Zewu Cthulhu.
Towarzyszył mu w tym aktor Piotr Polak, odgrywający swoją
spektaklową rolę.
Wychodząc od działania to projekt, w którym zaryzykowałam
umiejscowienie improwizacji tańca w zupełnie nieoczywistych kontekstach. Mam wrażenie, że był to z mojej strony akt
ucieleśnienia fantazji dotyczących miejsc, w których brakuje
mi tańca – myślę tu o instytucjach, które istnieją po to, aby
inne wytwory sztuki mogły powstawać i gdzie kształcą się
ich przyszli twórcy. Dlaczego w Warszawie na żadnej wyższej
uczelni nie istnieje pracownia choreografii eksperymentalnej? Dlaczego nie ma teatru, którego repertuar składałby się
ze spektakli tanecznych? W przytoczonych przeze mnie
przedstawieniach tancerka znajduje się nie w umownej,
pustej przestrzeni, ale na obcym, cudzym terenie, który
staje się punktem wyjścia do tego, by kontynuować praktykę
improwizacji. W tych niestabilnych warunkach postuluje
swoją podmiotowość, tym bardziej niepewną i tymczasową
w kontraście ze stabilnością instytucji i z mocną pozycją
teatru czy sztuk wizualnych. Przedmiotem jej sztuki jest nie
tylko ona sama – eksploratorka bycia w ciele i bycia ciałem,
ale także (a może przede wszystkim) relacja pomiędzy nią
a otaczającym ją środowiskiem, kulturą, społeczeństwem.
Choreografia eksperymentalna pozwala mi zabierać głos
w sprawie ekspresji różnych ciał/podmiotów, domagając się,
aby zostały dostrzeżone i wzięte pod uwagę.
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jeanine durning jest artystką działającą
w obszarze ruchu, która pracuje
głównie z sytuacjami choreograficznymi w żywych kontekstach, wśród
ludzi, miejsc i rzeczy – używając ruchu,
mowy, percepcyjnych sztuczek i innych
sposobów zwracania na siebie uwagi
(attending to one’s attention). Jej praca
została opisana przez „The New Yorker”
jako posiadająca zarówno „potencjał filozoficznego objawienia, jak i teatralnej
katastrofy”. Pochodzi z Nowego Jorku,
ale obecnie pracuje w Sztokholmie
i tworzy nową choreografię w Londynie.
Więcej informacji o niedokończonych
pracach można znaleźć na jej stronie
internetowej.
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Inging to łyżka na stole którą właśnie zamierzasz podnieść
ale zauważasz na niej resztki z wczorajszej kolacji więc
zostawiasz ją na blacie nie dlatego że tak zdecydowałaś ale
dlatego że zaczynasz myśleć o tym niecodziennym odczuciu
z tyłu szyi i dotykasz tego miejsca ręką a podnosisz szklankę
wody ze stołu i zaczynasz pić czując jak płyn porusza się w tobie w sposób niedostępny słowom i czujesz się dobrze
odczuwasz nawet wdzięczność gdy tak pijesz sobie a twoje
ciało porusza się w nieuświadomiony i subtelny sposób
i myślisz: niebawem w niedalekiej przyszłości nie będziemy
mieć już czystej wody do picia a Dyrektor Generalny Nestlé
uważa że dostęp do czystej wody nie jest prawem człowieka
więc jak będziemy żyć gdy dostępu do czystej wody już nie
będzie i gdzie w kraju dojdzie do pierwszych migracji pewnie
w Kalifornii z Zachodu na Środkowy Zachód ale pewnie też
na Wschodnie Wybrzeże bo tam są powodzie a z Trumpem
u władzy sprawy mogą potoczyć się jeszcze szybciej więc
czujesz jak przyspiesza ci puls spoglądasz w sufit i w kącie
pokoju zauważasz sporego owada ale nie jesteś pewna co to
za owad i wtedy właśnie dzwoni telefon więc wstajesz. Twój
pies szczeka. Czy wierzysz w życie po śmierci miłości? Coś
w środku mówi mi: wątpię, byś była wystarczająco silna, nie
ma mowy.
Nonstopping nie jest chwilą. Jest czynem. Czynnością.
Działaniem w ramach pracy. Pracą wykonaną z zamiłowania.
Pracą absorbowania, przyjmowania i dzielenia się z innymi.
Pracą dla pracy; pracą podtrzymywania zainteresowania
sprawami, które rzadko są przedmiotem zainteresowania.
To akt wsparcia i wielkoduszności, upierania się przy „tak”, gdy
wszystko wskazuje na „nie”. Ale to także akt oporu – przeciwko absolutowi, przeciwko temu, nad czym – jak często
czujesz – nie masz kontroli.
To sprzeczność, konflikt, starcie przeciwieństw,
zderzenie mnogości.
To celowa bezcelowość, niemożliwa możliwość.
Nonstopping składa się z wielu, wielu momentów w strumieniu innych momentów, setek tysięcy nanosekund wątpliwości przemieszanych z nieustępliwością i silną wolą. Trzeba
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unieść ciężar stawiania pytań i kwestionowania status quo,
nawet jeśli ostateczny rezultat nie jest pewny. Kwestionowanie – własnego „ja”, własnych wartości, własnego systemu
przekonań, własnej historii, własnych ideologii i stawanie
twarzą w twarz ze strachem, z bestiami zamieszkującymi
podziemia i ze skrytymi pragnieniami, z uśpionym wulkanem,
z własnymi niegrzecznymi przyjemnościami. Część pracy to
także włączanie tego wszystkiego i akceptowanie bez żadnego skrępowania: Nie wiem, ale i tak w to wchodzę.
Nonstopping to okazja do rozpoznania inging we wszystkim,
w byciu tu i teraz – w czasie teraźniejszym ciągłym, w ciągłym
stawaniu się. To zwrotny, auto-refleksyjny sposób powiedzenia, że mamy możliwość zdefiniowania czegoś, mamy
możliwość bycia w tym czymś, możemy wzmocnić istotę tego
czegoś, ale też dostrzec ryzyko nietrwałości ze względu na
tego czegoś ulotność. Tym samym nonstopping to okazja, by
przeorganizować nas samych, skalibrować na nowo wzorce
myślowe i zasady działania; wypracować inne niż te znane
i oczekiwane sposoby i możliwości postrzegania nas samych
i siebie nawzajem; wyostrzyć świadomość otaczającego nas
środowiska, tak by – w nim i poprzez nie – uważniej odgrywać
swoje role; i doświadczać naszego bycia razem jak czegoś drogocennego, niepewnego i namiętnego.
Na ten moment, inspiracja i inwencja twórcza są dla mnie
jedynie produktami ubocznymi, a nie sednem sprawy. Sedno
stanowi bycie w działaniu, a może na odwrót.
Jestem istotą ludzką czy istotą działającą?
działać być działać być działać.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
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dalija aćin thelander pracuje
w obszarze sztuk performatywnych
jako choreografka, twórczyni
teatralna i aktywistka. Od 2008 roku
jest zaangażowana w intensywne
badania i kreację w obszarze tańca
współczesnego dla niemowląt i dzieci,
a także w praktykę pedagogiczną,
w ramach której podkreśla znaczenie
wczesnych spotkań ze sztuką. Jej praca
włącza się w nurt rozwoju choreografii
jako poszerzonej praktyki i skupia się
na sprawczości, między-zmysłowości
i usytuowaniu odbiorczyń i odbiorców.
Jej spektakle dla najmłodszych widzów
były prezentowane w Azji, Ameryce
Południowej i Europie. W 2021 roku
Dalija została wyróżniona ASSITEJ
International Artistic Excellence Award.
Jako niezależna artystka od 2012 roku
mieszka w Sztokholmie.
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Poznaj swoją publiczność
Zapoznaj się z wynikami najnowszych badań naukowych
dotyczących najmłodszych dzieci1.
Bądź świadom/a swoich założeń ideologicznych
Dziecko jest twoim partnerem w nauce oraz odkrywaniu znaczenia i wartości doświadczenia artystycznego.
Szanuj naturę dziecka
Najmłodsze dzieci obdarzone są nieskończoną ciekawością,
niepohamowanym entuzjazmem w odkrywaniu świata i niesłabnącym głodem niespodziewanego. Nie są jeszcze zniekształcone przez kulturę, dlatego są takie same pod każdą
długością i szerokością geograficzną.
Czerp inspirację z ich sposobu bycia i świadomości
Najmłodsze dzieci są przez cały czas głęboko świadome
wszystkiego, co je otacza, nie koncentrując się przy tym na niczym konkretnym; doświadczają intensywnie wszystkiego na
raz – często w egzaltacji. Ich stan umysłu przypomina stany,
do których dążymy w niektórych rodzajach medytacji.
Twórz niezwykłe środowiska
W ciekawym, a zarazem bezpiecznym środowisku najmłodsze dzieci będą miały możliwość swobodnie podążać za
swoimi impulsami, eksplorować i odkrywać nową formę
istnienia w świecie. Twórz koncepcje immersyjne, oparte
na idei instalacji – przemieszczanie się w nich będzie dla
uczestników/czek sposobem doświadczania świata. Zachęcaj ich, by kierowali swoim doświadczeniem za pomocą
własnych wyborów.

1 Artystka w swojej pracy
twórczej skupia się w szczególności na dzieciach w wieku
0–18 miesięcy.

Inspiruj doświadczenia pobudzające ciało sensoryczne
i fenomenologiczne
Twórz warunki rozwijające percepcję somatyczną.
Badaj zależności między sprawczością a uczestnictwem
w korelacji z wielokierunkową interakcją zmysłów oraz wewnętrzną zmysłową relacją ciała i umysłu. Afirmuj ideę miejsca jako czegoś, co poznajemy przez zmysły, doświadczenia
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zmysłowego – przestrzeni jako uniwersum słyszalno-dotykowego lub kinestetycznego, w którym kluczową rolę
odgrywa percepcja.
Twórz doświadczenia artystyczne, które są cenne,
angażujące i inspirujące także dla dorosłych
Zaciekawienie i zaangażowanie dorosłych istotnie zmieni
sposób, w jaki przeżywają twój performans i dzielą się nim
między sobą.
Dbaj o żywą ekologię wydarzenia
Wzmacniaj warunki służące dialogowi, zachowaniom emergentnym, doświadczaniu rzeczy z pierwszej ręki, spontaniczną bezpośredniość i intersubiektywność, jednocześnie
zapewniając przestrzeń do intymności, możliwość zagłębienia się we własnych myślach, a nawet drzemki. Każdy powinien czuć się pewnie, komfortowo i bezpiecznie.
Twórz spektakle typu durational work
Twoi widzowie są różnorodni. Każdy potrzebuje innej ilości
czasu, żeby zaznać danego doświadczenia, zacząć czerpać
z niego przyjemność, wziąć w nim udział i się nim podzielić,
innymi słowy – żeby przeżyć daną chwilę. Pozwól im zdecydować, kiedy są gotowi na spotkanie i jak dużo czasu na
nie potrzebują.
Buduj swoją praktykę od środka
Weryfikuj swoją praktykę we współpracy z dzieckiem. Kładź
nacisk na wrażliwość, reaktywność i rozwagę wykonawców.
Nawołuj do aktywnego współtworzenia atmosfery wydarzenia oraz ciągłego poszukiwania równowagi.
Weryfikuj formaty pod kątem idei i wartości, które
chcesz afirmować
Twórz formaty i warunki umożliwiające widzom dokonanie
wyboru perspektywy – nie może istnieć wyłącznie jeden
sztywny punkt widzenia, ponieważ nie ma jednego właściwego sposobu patrzenia na świat. Dając widzom możliwość
wyboru, sprawiasz, że ich doświadczenie i reakcje staną się
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jednym z elementów estetyki przedstawienia. Podkreślaj
wagę „koncepcji aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu
jako upolitycznionej praktyki estetycznej”2.
Poszerzaj zakres doświadczenia publiczności
Celuj w koncepcje o formule otwartej, intersubiektywność
i estetykę relacyjną. Projektuj przestrzeń tak, by miała wiele
punktów centralnych, a to, co się w niej znajduje, pokazywało,
że jakiekolwiek pierwszeństwo jest płynne – przychodzi tak
szybko, jak odchodzi.
Kwestionuj konwencje teatralne
Unikaj hierarchii i kontrolowania relacji wykonawca-widz.
Aktywizuj widzów, promuj ich samodzielność, proponując
formaty, które kładą nacisk na zdecentralizowany udział
w wydarzeniu i wielokierunkową interakcję.
Problematyzuj społeczne ograniczenia hierarchii
sensorycznej, czerp z profili sensorycznych pochodzących
spoza świata zachodniego
Przyglądaj się swojej pracy pod kątem wrażliwości kulturowej.
Działaj odważnie
Twórz to, czego brakuje, co jest rzadkie, ryzykowne. Przesuwaj
granice. Spekuluj na temat przyszłości.
Patrz na swoją praktykę w szerszym kontekście
artystycznym
Śledź zmiany, które się dokonują; sprawdzaj, jak mogą wpłynąć na rozwój twojej praktyki.
Nie powielaj ograniczających modeli społecznych
Odrzuć instrumentalizację narzucaną przez tradycyjne
postrzeganie dydaktycznej roli teatru dla dzieci, konwencje
teatralne, okulocentryzm, sztywność poznawczą,
kontrolę i dominację patriarchalną.
2 Claire Bishop, Installation Art.
A Critical History, Tate Publishing, London 2005.

Sprzeciwiaj się postrzeganiu artysty jako namaszczonego
despoty, który sprawuje kontrolę nad idealną kompozycją.
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Wzmacniaj pozycję dziecka
Projektuj modele i formaty w taki sposób, żeby wzmacniały
pozycję każdego dziecka i wprowadzały równość.
Doceniaj wartość wspólnoty
Promuj działania, których odbiorca jest postrzegany „nie
jako jednostka, która doświadcza sztuki w transcendentnej lub egzystencjalnej izolacji, ale jako część kolektywu
lub wspólnoty”3.
Pożegnaj się z koncepcją wiedzy absolutnej
Nie ma właściwego sposobu doświadczania świata.
Ucz się przez praktykę.
Podawaj wszystko w wątpliwość.

3 Tamże.

Tłumaczenie:
Monika Tacikowska
Tekst o podobnej treści ukazał się
uprzednio w „DRAMA – Nordisk
dramapedagogisk tidsskrift”
nr 1/2019. Pierwszy raz po
polsku został opublikowany
w e-publikacji Roztańczone dialogi, red. Hanna Bylka-Kanecka
i Magdalena Rewerenda,
https://www.artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/ruchome-dialogi/3776
(dostęp: 21.12.2021).
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márta ladjánszki jest twórczą energią
i motorem nowych pomysłów. Mieszka
na Węgrzech, ale z chęcią podróżowałaby (ponownie) po całym świecie, aby
dzielić się swoim sposobem myślenia
o ciele i ruchu. Jest choreografką,
tancerką/performerką i pedagożką
tańca współczesnego. Przez
ostatnie 20 lat była odpowiedzialna
za kuratorowanie, zarządzanie
i prowadzenie L1danceFest – Międzynarodowego Festiwalu Współczesnych
Sztuk Performatywnych opartych na
ruchu (coroczne wydarzenie Stowarzyszenia L1). Twórczyni serii spektakli
tanecznych Dance performance with/
for Naked Audience – nowego sposobu
myślenia o jedności, akceptacji
i zrozumieniu.
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„Wielbiciele tańca współczesnego nie są już
zaskoczeni widokiem nagiego tancerza na
scenie, bo przyjęło się już, że nagość może
być sposobem ekspresji. Ale dotąd tylko
Márta Ladjánszki odważyła się pójść o krok
dalej i poprosić publiczność, by zrobiła to
samo: zdjęła ubrania podczas spektaklu”1.

1 Odorik, Fedél Nélkül,
23.01.2020.

Znalezienie własnego sposobu edukacji ruchowej zajęło mi
trochę czasu. Moja mama zawsze mnie w tym wspierała: nie
przeszkadzało jej, gdy zmieniałam pływanie na gimnastykę
artystyczną, gimnastykę na balet, balet na taniec jazzowy,
a następnie – na taniec współczesny. To ważny aspekt mojej
historii, bo już wtedy inaczej przyglądałam się ciału, niż gdybym od dzieciństwa uczęszczała do szkoły baletowej. Zresztą,
jeśli chodzi o edukację w kierunku baletu, to moje szanse
były marne z uwagi na budowę mojego ciała. Nie twierdzę,
że jestem tęga, ale moje stawy i ogólna giętkość odstają od
powszechnych w szkołach baletowych wymagań. Ciekawie
było obserwować zmiany zachodzące w moim organizmie.
Jeśli teraz, ubrana w czarny pulower, obracam ramię, to
nie widać, co mój – schowany w rękawie – łokieć robi. Ale
gdy tylko podciągnę rękaw na wysokość przedramienia, to
struktury ciała stają się natychmiast widoczne. Ten fenomen
w odniesieniu do całego ciała wydał mi się tak interesujący,
że pomyślałam, że może okazać się podobnie frapujący dla
innych. A jeśli tak, to po co ukrywać ciało?
Współczesne media i scena tańca zwyczajowo starają się
wpływać na to, jak tancerki i tancerze powinni wyglądać.
Dogłębnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że każda osoba
ze świadomością ciała, która jest w stanie odtworzyć to, co
stworzyliśmy wspólnie w trakcie prób, może wejść jako performer na scenę.
Jednak, co ciekawe, nawet osoby z którymi pracuję, te ze
środowiska tanecznego i performerskiego, powielają wiele
uprzedzeń względem ciał(a). Szczególnie osoby z profesjonalną formalną edukacją taneczną są systemowo przyuczane, by dostrzegać nie-doskonałości własnych ciał i swej
własnej tanecznej techniki. Jeśli im się poszczęści, nie
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2 Horton Technique kładzie
nacisk na anatomiczne podejście do tańca, które obejmuje
doskonalenie elastyczności, siły,
koordynacji oraz świadomości
ciała i przestrzeni, by umożliwić
nieograniczoną wolność ekspresji. Technika została opracowana
przez Lestera Hortona (1906–
1953), jednego z pionierów amerykańskiego tańca modern i do
dziś pozostaje częścią podstawowego systemu treningowego
w Alvin Ailey American Dance
Theater w Nowym Jorku.

rozwiną cielesnego zaburzenia dysmorficznego, ale zdecydowanie można przyjąć, że i tak będą żyć wyobrażeniem jakiegoś wzorcowego ciała. I jeśli ich ciała w jakikolwiek sposób
różnią się od takiego modelu, wówczas intensywnie maskują
to, co postrzegają jako własne niedostatki. Robią to, zamiast
odkrywać codzienne korzyści wynikające z posiadania własnego ciała takim, jakie jest – na przykład zdrowe czy piękne.
Często spotykam tancerki i tancerzy, w których wierzę bardziej niż one i oni w siebie samych. Nagość nadal stanowi dla
wielu z nich tabu, bo odczuwają wstyd z powodu przekonania
o niedoskonałym fragmencie własnego ciała.
Już w solowej choreografii One [Jedna] byłam półnaga, ale
nagość nigdy nie stanowiła sedna: z nagością zawsze związana była emocjonalna podbudowa. Moje wczesne projekty
solowe pomogły mi przekonać do nagości osoby, które na
późniejszym etapie zapraszałam do współpracy. Zobaczyły, że
nigdy nie używałam nagości jako prowokacji, jako źródła taniego skandalu, czy też z powodu czystego ekshibicjonizmu.
Gdy do współpracy nad inną moją choreografią (Bitch [Suka])
zaprosiłam trzy tancerki, wiedziałam tylko, że oprzemy pracę
na kobiecej energii. Nie chciałam łkająco-płaczliwego wykonania typowego dla wielu prac o podobnej tematyce. To mnie
zupełnie, ale to zupełnie nie interesowało. I tak się też nie
stało. Ostatecznie jednak jedynie ja byłam nago, a pozostała
trójka tancerek stanowiła kontrapunkt dla mojego brutalnego
ruchu i obecności.
Z biegiem lat w moje eksperymenty wokół nagości angażowałam coraz więcej koleżanek i kolegów z branży. Tak też
dotarliśmy do Withering Ecstasy – body is not taboo [Usychająca ekstaza – ciało to nie tabu], gdzie na scenie partneruje
mi 9 osób. W trakcie procesu twórczego wspierałam każdą
i każdego z osobna w poszukiwaniach własnych ograniczeń,
w rozpoznaniu ich i podjęciu próby ich przekroczenia. W projekcie wzięły udział osoby ze świata tańca, muzyki i teatru
i było pewne, że pojawi się w nim nagość. Proces twórczy
trwał pół roku, a nasz system pracy opierał się na technice
Hortona2. Pamiętam, że dwóch muzyków, Zsolt Varga i Ádám
Jávorka, pojawiło się na próbach jako „garbaci instrumentaliści” (szczególnie Ádám garbił się nadmiernie, bo grał
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na altówce). Wszyscy wzięli udział w treningach, stając się
stopniowo wyprostowanymi, eleganckimi, „odmłodzonymi”
wykonawcami. Wspaniale było zobaczyć różnicę, także w ich
własnej cielesnej świadomości.
Węgierskie Wirtualne Stowarzyszenie Naturystów (Naturisták Virtuális Klubja Egyesület – naVKE) dostrzegło naszą
pracę. Jako osoby zainteresowane nudyzmem i naturyzmem
członkowie stowarzyszenia odnosili się do nagości inaczej
niż zwyczajowa publiczność, i byli żywo zainteresowani
moimi przemyśleniami na temat ciała. Przedstawiciele naVKE
skontaktowali się ze mną, by zaprosić spektakl „do siebie” –
chcieli obejrzeć go nago, co było dla nich zupełnie naturalne.
Od razu odebrałam tę propozycję jako wyzwanie, ale musiałam też skonsultować tę kwestię z naszym tymczasowym,
projektowym kolektywem i zasięgnąć opinii osób, z którymi
współpracowałam. Spektakl był zaprojektowany z myślą
o klasycznym frontalnym ustawieniu widowni zorganizowanej
w formie półkola, i przeznaczony był dla ubranej – „tekstylnej”
– publiczności usadowionej bardzo blisko występujących.
Szczęśliwym trafem udało mi się przekonać zespół do tego
eksperymentu. Dla mnie jako twórczyni było to bardzo ważne
doświadczenie, nie tylko sceniczne.
Z czasem naturyści obejrzeli także inne nasze spektakle.
W 2007 roku powstała choreografia Silent Witnesses [Niemi
świadkowie], również zaprojektowana z myślą o widowni
usadzonej w formie okręgu. Podstawowa zasada spektaklu
jest w tym przypadku prosta: na początku, w towarzystwie
Ádáma Jávorki i Zsolta Vargi, wchodzimy na scenę, zdejmujemy ubrania, a po występie ubieramy się i opuszczamy
scenę. Społeczność naVKE dobrze przyjęła przedstawienie, zapraszając nas aż na kilkanaście swoich wydarzeń.
Odbyło się też kilka pokazów w formacie site specific – na
kempingach naturystycznych.
Współpracę ze Stowarzyszeniem Naturystów zawiesiliśmy
na pewien czas, aż do wspólnej pracy z rumuńską tancerką
Carmen Coțofană i przygotowań do premiery choreografii
statusM 2017. Artystka była solistką, a Zsolt Varga miał jej
współtowarzyszyć na scenie jako muzyk. W ostatnim tygodniu prób doszłam do wniosku, że chciałabym, aby – jeszcze
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przed rozpoczęciem przedstawienia, gdy publiczność zajmie
już miejsca w teatrze – pojawiło się z offu ogłoszenie skierowane do widowni: gdyby widzki i widzowie wyrazili taką wolę,
istniałaby możliwość wykonania statusM 2017 nago, pod
warunkiem, że publiczność również zdejmie swoje ubrania.
Decyzja musiałaby być jednogłośna i natychmiastowa: podjęta w tym właśnie momencie i w tej konkretnej przestrzeni.
Było dla nas oczywiste, że na sali znajdzie się zawsze ta jedna
osoba, która nie przystanie na nasz warunek, i że nie ma
realnej szansy na jednomyślną decyzję. Wiedzieliśmy zatem,
że wykonaniu jak zawsze towarzyszyć będzie publiczność zapięta w swych ubraniach na ostatni guzik. Koniec końców
ogłoszenie nie zostało nawet wyemitowane, bo sponsorzy
byli absolutnie przeciwni temu pomysłowi, a i organizatorzy
festiwalu nie mieli śmiałości go zrealizować.
Odebrałam tę sytuację jako cenzurę. Poczułam, że ograniczono moją wolność artystyczną. Odezwałam się zatem
znowu do społeczności naturystów, prosząc sekretariat
stowarzyszenia o organizację zamkniętego pokazu i sprawdzenia, jak moje pomysły zafunkcjonują w praktyce. Całe
szczęście, że udało nam się ponownie nawiązać współpracę
i ogłosić realizację Dance performance series with/for naked
audience [Seria spektakli tańca z udziałem / dla nagiej publiczności]. Cykl rozpoczął się w 2018 roku w siedzibie Centrum
Artystycznego Bakelit (Bakelit M. A. C.), jedynej instytucji
kulturalnej w Budapeszcie wspierającej moją pracę i tym samym umożliwiającej nam produkcję spektakli. Rozpoczęliśmy
premierą LetMeC, a następnie w 2019 roku, gdy obchodziłam
czterdzieste piąte urodziny i jubileusz dwudziestu pięciu lat
pracy artystycznej, pokazaliśmy tam także jubileuszowy retrospektywny spektakl 25/45, dla którego warunkiem oglądania
było także zdjęcie ubrań. Po dwóch zamkniętych pokazach,
zaprezentowaliśmy serię oficjalnie w ramach L1danceFest
2018 (flagowego wydarzenia Stowarzyszenia L1, którego
dwudzieste urodziny obchodzimy w 2021 roku) – a więc już
nie tylko dla Stowarzyszenia Naturystów, ale dla każdego,
kto zdecydował się obejrzeć spektakl nago. Odtąd pokazy
pozostają już zawsze otwarte dla szerokiej publiczności
i całość funkcjonuje bez zarzutu. Co roku udaje nam się
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zorganizować dwa, trzy pokazy, a tradycją stały się premiery
nowych produkcji podczas L1danceFest.
By uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, zawsze bardzo
dbam o to, jakie teksty i fotografie pojawiają się w materiałach promocyjnych dla moich „nagich” prac. Każda bez wyjątku osoba powinna zawczasu wiedzieć, w jakim wydarzeniu
ma wziąć udział. Po każdym występie staram się też organizować (wciąż nago) dyskusję z widownią, by śledzić jej reakcje
i komentarze. Uważam też, że ważnym jest stworzenie publiczności szansy rozmowy o jej doświadczeniu i możliwości
zadawania artystom pytań (w tym takich, na które nawet ja
sama mogę nie znać odpowiedzi). Niemal każda osoba uznaje
spektakle za doświadczenie uwalniające i cieszy się z możliwości wzięcia w nich udziału. Często pojawia się też przekonanie, że to odważny gest, a my krok po kroku, z projektu
na projekt, zapraszamy na scenę coraz więcej nagich widzek
i widzów, umożliwiając im partycypację w sztuce w odmienny
niż dotychczas sposób. W LetMeC (czytane dosłownie jako
„Pozwól, że zobaczę”) zapraszamy na scenę do dziesięciu
osób, które bez żadnych obiekcji zdecydują się działać razem,
stając się na czas spektaklu performerami wobec obserwującej ich reszty (nagiej oczywiście) widowni. Spektakl 25/45 ma
bardziej klasyczne ustawienie sceny względem publiczności,
nie jest partycypacyjny, ale jednocześnie dotyczy także interakcji i komunikacji pomiędzy publicznością. Natomiast moja
nowa praca – Umarmung [Objęcie] – jest nareszcie przedsięwzięciem totalnie grupowym, w którym zarówno performerzy,
jak i publiczność, współdzielą aktywnie przestrzeń.
Nieustannie poszukujemy miejsc, przestrzeni, wydarzeń,
odważnych organizatorek i organizatorów, dla których
nasza działalność jest na tyle ważna i niepowtarzalna, że
z chęcią zaznajomią z nią swoją publiczność. Przypadają
nam w udziale wspaniałe doświadczenia poza naszą macierzystą siedzibą, jak to w 2019 roku, w Poznaniu, gdzie
na zaproszenie Joanny Leśnierowskiej przywiozłam nagą
wersję LetMeC na festiwal Stary Browar Nowy Taniec na
Malcie; czy to w 2020 roku w Bańskiej Bystrzycy, gdzie Jaro
Viňarský umożliwił podzielenie się tą samą pracą ze swoją
lokalną społecznością.
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W przyszłości chcę zapraszać do współpracy kolejnych
artystów i wszystkich, którzy pracują z nagością oraz nie
stronią od środowiska naturystycznego. Dotarcie do takich
osób jest niezwykle trudne, ponieważ nieliczni decydują się
na zaangażowanie w tak nowe doświadczenie. Większość nie
odważa się nawet przyjść i doświadczyć osobiście naszego
spektaklu. Dlatego uważam, że kontynuowanie Dance performance series with/for naked audience jest szczególnie
ważne. Powszechnie zaakceptowano już w tańcu współczesnym obecność nagich performerów na scenie, ale jest
to jednak wciąż działanie jednostronne. Moim cyklem prac
przeciwstawiam się koncepcji jakiegokolwiek „perfekcyjnego
ciała” zadekretowanej przez media, a także część środowiska
tanecznego i tamże reprezentowanej. A poza tym, obejrzenie
spektaklu nago to po prostu niezwykły sposób spędzenia
czasu i współdzielenia przestrzeni. Skontaktujcie się ze mną
poprzez stronę www.martaatwork.com lub www.L1.hu jeśli
chcielibyście wziąć udział w takim wydarzeniu!

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
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tatiana cholewa jest tancerką
współczesną i performerką. Od 20 lat
jest osobą o alternatywnej motoryce.
Jako performerka tańczyła m.in. w projektach Rafała Urbackiego – Gatunki
Chronione (2014), Erynie niech zostaną
za drzwiami (2015). Uczestniczka
Laboratoriów „Taniec i Niepełnoprawność” i warsztatów w Teatrze Rozbark
oraz Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski Uczestniczka
oraz programu DanceAble #2 (Adam
Benjamin w Mastricht) oraz DanceAble
#3 (Marc Brew, Praga). Razem z Filipem

katarzyna żeglicka to genderqueerowa

Pawlakiem współtworzyla projekty

kobieta z niepełnosprawnością;

Kwaranntaniec oraz projekt

aktywistka, performerka i animatorka

kwarantanna (2020).

kultury; certyfikowana trenerka
samoobrony i asertywności dla kobiet

filip pawlak jest producentem,

i dziewcząt – WenDo. Uczestniczka

performerem, dyskutantem

rezydencji Winter Artist Exchange

społecznym i osobą z niepełno-

Ponderosa w Niemczech oraz

sprawnością ręki. Absolwent Szkoły

wielu warsztatów i laboratoriów

Filmowej w Katowicach i Akademii

w Polsce, Szwecji i Holandii. Jej etiuda

Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obecnie

Rezonans kontrastu otrzymała nagrodę

jest kierownikiem biura produkcji

w konkursie Zachęty Narodowej Galerii

w Nowym Teatrze w Warszawie oraz

Sztuki i British Council. Współtworzyła

polskim ambasadorem projektu

projekty Rafał Urbacki: Solo i projekt

Europe Beyond Access. Długoletni

kwarantanna . Członkini kolektywu

współpracownik choreografa i reżysera

Artykuł 6 działającego na rzecz kobiet

Rafała Urbackiego. Uczestnik oraz

z niepełnosprawnościami; w latach

współ-moderator Europejskiego Klastra

2017–2021 członkini Rady ds. Równego

Sztuki i Niepełnosprawności (od 2020

Traktowania przy Prezydencie Krakowa

roku). Stypendysta Unlimted Londyn

i rady Fundacji Autonomia. W latach

(IETM Tromso Bursary 2020), uczestnik

2014–2020 współtworzyła stowa-

International Network for Contempo-

rzyszenie na rzecz kobiet z niepeł-

rary Performing Arts Campus (Eleusis,

nosprawnościami – Strefa Wenus

2019) oraz programu IETM Global

z Milo. Od lutego 2021 prowadzi audycję

Connector 2021–2022.

Przestrzeń Krzyku w Radiu Kapitał.
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wywalone na
mainstream
z tatianą cholewą i katarzyną żeglicką
rozmawia filip pawlak

98		rozmowa

Filip Pawlak

Jak opisałybyście swoją obecność na scenie performatywnej
w Polsce?

	Katarzyna Żeglicka

Mój taniec i praktyka performatywna to forma aktywizmu
– artywizmu. Zajmuję się głównie tematyką dyskryminacji
i przemocy – to chcę pokazać i przekazać poprzez choreografię. Po latach różnych doświadczeń potrafię o sobie
powiedzieć, że jestem queerową, niepełnosprawną performerką i choreografką. Po prostu. Kropka. To jest moja praca
i pasja. Pracując artystycznie, skupiam się na pracy twórczej,
i na moich potrzebach z tym związanych. W moim ciele jest
zapisana historia przemocy i chcę o tym „mówić”. Wcześniej
swoje zawodowe życie wiązałam z pracą w organizacjach
pozarządowych. Łączyło się to z ciągłym wyprowadzaniem
energii poza siebie, skupianiem się na dobrostanie i rozwoju,
przede wszystkim pełnosprawnej większości, edukowaniem
jej. I chociaż nadal wałkuję te same tematy, to twórczość daje
mi komfort powrotu do siebie samej i pracy na swoich warunkach. Przestrzeń artystyczna też pochłania dużo energii, ale
uważam, że na więcej mi pozwala. Wydaje mi się, że więcej
w niej wolno i czuję się tu bezpieczniej. Nie wiem, jak długo
tak będzie, bo wypalają mnie kontakty z instytucjami, z którymi współpracuję.
Mam jednocześnie świadomość tego, jak performatywna
jest sama moja obecność na scenie. Mam nienormatywne,
niższe niż większość społeczeństwa ciało, z oczami, które nie
potrafią przestać się poruszać. Moje pojawienie się na scenie
może budzić wiele różnych emocji. Sama siebie postrzegam
jako dżokera – mogę wybrać sobie miejsce w schematach
relacji – zarówno w procesie twórczym, jak w kontekście
instytucjonalnym. Rama sceny pozostaje czymś w moim
władaniu. Scena jest przestrzenią, w której to ja negocjuję
warunki. Takich możliwości nie dało mi społeczeństwo, które
najchętniej wymazałoby mnie z pejzażu. Moja obecność
na scenie jest tym bardziej skomplikowana, że jako kobieta
z niepełnosprawnością i osoba queerowa muszę pozostawać
w kilku dyskursach jednocześnie. Nie zawsze chcę korzystać
ze wszystkich swoich tożsamości, ale ta związana z ciałem
jest zawsze widoczna.
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Inaczej mają się sprawy z perspektywy widza. Zawsze
zastanawia mnie, na ile odbiorca czy odbiorczyni skupia się tylko na mojej niepełnosprawności, nawet gdy
tematem jest coś kompletnie innego… i jak mam się wobec
tego odnaleźć…?
FP

	KŻ

FP
	Tatiana Cholewa

Jest jeszcze perspektywa relacji do instytucji, która i ciebie,
i widzów zaprasza.
Mój kontakt z instytucjami jako artystki jest bardzo sporadyczny – częściej jestem zapraszana do paneli dyskusyjnych i rozmów, rzadziej do gabinetów dyrektorów instytucji
i w efekcie – na scenę. Obecność artystów z niepełnosprawnościami na scenie zdaje się wciąż bardzo radykalnym
gestem. Także dlatego, że ma moc podważania istniejących
norm estetycznych i społecznych. Osoby przez dekady chowane w domach, niewygodne, nieładne nagle mogą zabłysnąć w świetle reflektorów. To budzi opór. Sednem tego, co
robię, jest gest polityczny, dlatego moja obecność na scenie
może być kłopotliwa dla instytucji, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, jak są one zależne od pieniędzy publicznych
(a więc od bieżącej polityki), w związku z czym często zwyczajnie unikają wszelkich kontrowersji, odważnych posunięć,
by nie ryzykować swojej pozycji... Tymczasem w moim ciele
choćby najbardziej prozaiczny temat staje się od razu polityczny. Nie wszystkie instytucje są w stanie to udźwignąć.
Tatiano, a jak Ty się określasz?
Daleka jestem od jednoznacznego nazywania swojej pozycji.
Ważna jest dla mnie przede wszystkim możliwość skupiania
ludzi w ramach instytucji, gromadzenia ich i przekonywania
do innego niż normatywny rodzaju sztuki. Określiłabym się
więc jako artystka-aktywistka. Swoją pracą próbuję przyzwyczajać widza do ciała nienormatywnego. Chcę redukować nadmierne zainteresowanie niepełnosprawnością
jako najważniejszym elementem spektaklu. Chcę, by moje
ciało przestało być sensacją. Zależy mi na tym, by przestało
być przedmiotem atrakcji, i zaczęło być postrzegane jako
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równoprawne i wartościowe. Odważę się nazwać to wołaniem o nową normę. Ta norma powinna dotyczyć także
zatrudniania osób z niepełnoprawnościami w zespołach artystycznych, w działach produkcji, promocji: w każdym obszarze działania instytucji. Musimy odejść od aktualnej normy,
w której zaproszenie artysty z alternatywną motoryką jest
jedynie dodatkiem do programu, i to jednorazowym – nasze
projekty wygaszane są zazwyczaj od razu po premierach czy
jednej serii pokazów.
Jako performerka nie chcę, by na scenie trzeba było obchodzić się ze mną jak z jajkiem tylko dlatego, że jeżdżę na wózku.
Chciałabym, aby ktoś znalazł odwagę na mocniejsze działania, silniejsze środki wyrazu. Moje ciało zachowuje się jak
każde inne – po prostu przybrało inną formę. Tymczasem nigdy nie pojawia się na przykład pomysł, bym wypadła z wózka.
Dlaczego? Interesuje mnie przełamywanie barier związanych
z klasyczną reprezentacją ciał nienormatywnych, odzyskiwanie dla nich przestrzeni. Tak, jestem na wózku. Tak, chcę żebyś
na mnie patrzył. Nie, nie jestem jedynie krucha i delikatna.
To dotyczy również dominującego u innych ciągłego przekonania o konieczności opiekowania się mną oraz społecznego braku zaufania, że znam swoje granice i wytrzymałość
swojego ciała oraz panuję nad nim. Czas zdjąć z nas parasol
ochronny, albo inaczej – pozwolić, bym jako artystka z niepełnosprawnością mogła decydować sama o sobie.
Moje ciało jest niezwykłe – jestem tego świadoma i świadomie tym gram. Ciało i ciekawość wobec niego może być wstępem do pytania o jego ograniczenia i potencjalności. To ciało,
z jakim publiczność nie ma codziennie kontaktu, jej wzrok nie
jest przyzwyczajony do tego widoku, ponieważ osoby z niepełnosprawnością są z niego systematycznie wykluczane.
	KŻ

Przestrzeń sceny daje nam możliwość dialogu i sprawczości,
ale pod ciągą „kontrolą” spojrzenia widzów. Każde z nas – ja
na scenie i widz na widowni – ciągle podejmujemy decyzje – czy działamy lub oglądamy dalej, czy wychodzimy z tej
sytuacji. Towarzyszy mi często obawa, że artystów z niepełnosprawnościami używa się do swoistego freak show i to
za ich własnym przyzwoleniem – w imię pragnienia wejścia
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w światło sceny. To bardzo złożony problem. Możemy stać się
narzędziem tokenizmu. My chcemy tworzyć, ale dla instytucji
najważniejsze może być nie to, co robimy, ale jej „inkluzywny”
wizerunek. Zastanawiam się, co musi zmienić się w tym systemie, by decyzja o wejściu na scenę była realnie konsensualna.
Brak szerokiego dostępu do profesjonalnej edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej utrudnia zdobycie narzędzi,
które pozwalają zapobiec nadużyciom i przemocy. To dlatego
główną osią mojego aktywizmu jest praca trenerki antyprzemocowej i wzmacniającej (upodmiotawiającej). Pewną odpowiedzialność w tym systemie powinni ponosić organizatorzy
wydarzeń – dbając między innymi o dobrą edukację antyprzemocową swoich pracowników, ale też tworząc wewnętrzne
wysokie standardy pracy. Relacja pomiędzy pełnosprawnym
twórcą a niepełnosprawnym wykonawcą może być nierówna
i ktoś z zewnątrz powinien czuwać nad zachowaniem balansu, zapewnieniem bezpieczeństwa pracy. Czy powinien
być to producent, asystent czy psycholog? Na pewno nie
może być to nikt z rodziny osoby z niepełnosprawnością, bo
to także tam już bardzo często dochodzi do nieuświadomionej przemocy i uprzedmiotowiania.
FP

	KŻ

Jak w takim razie postrzegasz tu rolę widowni? Mam wrażenie,
że widzowie często dość pasywnie odbierają sztukę – tymczasem to również ich dotyczy zagadnienie pracy nad zmianą
przyzwyczajeń.
Absolutnie. To jest wspólne staranie dwóch drużyn, które
widzą jeden cel. Ja sama, gdy oglądam spektakle, muszę
na bieżąco walczyć ze stereotypami. Łapię się na tym, że
często pierwszą pojawiającą się emocją jest prosty zachwyt
wywołany samym faktem, że widzę przed sobą artystę
z niepełnosprawnością… Ale on przecież musi mieć jeszcze
coś do powiedzenia. Dodatkowo dużą rolę może odgrywać tu edukacja teatralna. To dlatego studiuję pedagogikę
teatru. Praca z widzem wpływa na zmianę: widzę w tym
ogromny potencjał.
Jednak uważam wciąż, że gwarantem bezpieczeństwa
w procesie twórczym powinny być silne instytucje. Bo to one
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przecież stwarzają nam warunki i przestrzeń – dysponują
infrastrukturą oraz zasobami, jakich nie mają scena offowa
czy freelancerzy.
FP

Dla mnie scena była początkowo miejscem zdecydowanie
nieprzyjaznym – stanie się częścią środowiska tanecznego
wymagało ode mnie dużej pracy nad sobą. Przestrzeń sceny
okazała się potencjalnym miejscem opresji: wyśrubowane
normy wysokosprawnościowego ciała, bardzo specjalistyczny język wewnętrznej komunikacji, brak otwarcia na
nowe osoby. To wszystko było początkowo bardzo trudne
i ostatecznie nie udało mi się zostać na scenie. Zacząłem
pracę jako producent, a więc pozostaję na zapleczu – jestem
zadowolony ze swojej zawodowej drogi, ale tli się we mnie
dużo żalu z powodu tego początku. Do dziś mam w sobie
wątpliwość, czy znalazło by się dla mnie miejsce w teatrze,
gdyby nie mój brak ręki; czy mój debiut sceniczny nie był tylko
czyimś projektem, ciekawostką. Myślę, że nie byłem w pełni
świadomy sytuacji, a marzenie o graniu było zbyt duże, by
poddawać tę sytuację krytyce.

	TCh	
Jeśli czułam się źle na scenie, to raczej z powodu presji, jaką
wywierałam sama na sobie. Nie czułam jej z zewnątrz. Oczywiście było we mnie mnóstwo obaw i lęków o to, czy zostanę
przyjęta dobrze, ale to jest stres zrozumiały przy każdym
początku pracy na scenie, niezależnie od normatywności
ciała. Tancerz z normatywnym ciałem przeżywa to samo.
Musi się oswoić z przestrzenią, poznać widownię, przepracować lęki, nauczyć się przyjmować krytykę. Bo tego po
prostu trzeba się nauczyć – jak przyjmować uwagi, wyciągać
z nich wnioski, jak pracować w większej grupie, z artystami
o innym doświadczeniu.
FP

Ale czy ta presja nie jest jednak jest większa ze względu na
nienormatywność? Mamy przecież świadomość, że nasze
ciała nie są codziennie widoczne. Wręcz przeciwnie – są ukrywane – w specjalnych szkołach, ośrodkach opieki, zamknięte
w domach.
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	TCh	
Najpierw trzeba poukładać w sobie własną niepełnosprawność, to jak wyglądam i kim jestem – przejść mapę swojego ciała. Jak się poruszam i czy dobrze się z tym ciałem
czuję. Jeśli to zostanie przepracowane (a przynajmniej
u mnie tak było), to nagle staje się to po prostu organiczne, naturalne. Dobrze czuję z własnym ciałem i mam
świadomość, że może być inspirujące również przez jego
nie-normatywność.
Oczywiście nie zapominajmy, że reprezentuję tu perspektywę nabytej niepełnosprawności. Wcześniej, jako osoba
chodząca, trenowałam sport, nie zajmowałam się tańcem.
Eksploatowałam swoje ciało dość wyczynowo, moje ciało
było bardzo dobrze działającym narzędziem. Gdy podsunięto
mi pierwszy raz wózek, musiałam dostosować się do niby
tego samego, a jednak nowego ciała. Pierwszy rok niepełnosprawności to ciągła praca nad przeniesieniem pamięci
sprawności sportowego ciała w nową rzeczywistość, ale
aspekt fizyczny to tylko jeden element. Prawdziwa praca
dotyczyła przyznania, że nie jest się w pełni niezależną. Nagle
wiele podstawowych czynności wymagało pomocy, co rodziło
psychiczne napięcie. Uczyłam się mówić słowa „proszę,
pomóż mi” oraz opanowywać ciało, które nagle ma nowe
bariery. Część pasji została przy mnie, dalej startowałam
w biegach, ale na wózku. To poczucie, że jestem sprawcza, że
panuję nad tym „nowym” ciałem, było zbawienne psychiczne.
Momentem zwrotnym w radzeniu sobie w nowej sytuacji było
przebiegnięcie maratonu na wózku i zdobycie wicemistrzostwa Polski. Wyczynowe traktowanie mojego ciała na wózku
miało uwiarygodnić mnie jako osobę wcale nie tak bardzo
niepełnoprawną. Sport okazał się więc jedynie ucieczką od
konfrontacji z własnym ciałem.
FP

I ile wciąż jest w Tobie porównywania się do dawnej pełnosprawnej wersji siebie?

	TCh	
Jeśli pojawiają się we mnie porównania, to dotyczą szerszego
funkcjonowania w społeczeństwie. Jestem z małego miasta, gdzie zajmując się tańcem, próbując być samodzielna
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na wózku, stałam się atrakcją. Zniknęło poczucie spokojnej
anonimowości – przyciągam uwagę i to jest obciążające.
Wspominam siebie jako pełnosprawną, ale nie porównuję
tych dwóch odmiennych kondycji mojego ciała. Częściej
pojawia się ciekawość związana z tym, jak aktualnie na wózku
wykonać gest, ruch, czynność, którą pamiętam jeszcze z normatywnego czasu. Robię to też, podglądając normatywnych
tancerzy. Ale moja praca nie jest pogonią za ich sprawnością,
raczej sprawdzaniem, ile z tamtych ruchów mogę przeprowadzić przez własne ciało dzisiaj.
	KŻ

Nie mogę się porównywać do pełnosprawnej siebie, bo taka
nigdy nie byłam. Niedobrze mi robi porównywanie się do artystów i artystek pełnosprawnych. Wtedy odechciewa mi się
wszystkiego. Należę do grupy mniejszościowej, której prawa
są notorycznie łamane – i chcę o te prawa walczyć. To dlatego
wszystkie spektakle, w których brałam udział, dotyczą przemocy i dyskryminacji.

FP

A co myślicie o choreografii inkluzywnej, włączającej, o której
coraz częściej ostatnio słyszymy?

	KŻ

Dla mnie samo słowo „włączanie” jest paradoksalnie zamykające. Oznacza, że musi być ktoś, kto włącza. Dla mnie to
trochę nierówna relacja. Kto sobie przyznaje władzę, żeby nas
włączać? I do czego? Nie chcę być włączana przez innych,
chcę startować na równych zasadach z innymi artystkami
i artystami. Nie chcę być przez nikogo włączaną, czy co
gorsza – wyłączaną. Chcę tworzyć sztukę. Chcę aplikować
do miejsc na równych zasadach z osobami bez niepełnosprawności. To jedno z moich praw. Tymczasem to, że jestem
„osobą z niepełnosprawnością”, jest dla innych przeszkodą.
Tracę energię, którą mogłabym przekierować na pracę
artystyczną i edukacyjną. Więc nie pasuje mi ta cała pseudo-inkluzywność, często wykorzystywana w projektach.

FP

A jak doszłaś do swojej krytycznej postawy wobec sposobów
społecznego wspierania osób z niepełnosprawnościami?
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	KŻ

Zaczęło się od wkurwu, że nie chcę być już dłużej traktowana
jak dziecko. Przez lata funkcjonowałam w tym terapeutycznym i charytatywnym modelu, w którym jest się albo bohaterką, albo ofiarą. Jednak gdy kolejny raz słyszysz peany
w rodzaju „och, udało się Pani skończyć studia?” albo głupie
pytania odnoszące się do twojego wyglądu typu: „jesteś
dziewczynką czy chłopczykiem?”, wtedy rodzi się złość.
I czuję, że mam do niej prawo. Nie dam rady wyedukować
całego społeczeństwa, przeciwnie: domagam się tu i teraz poważnego traktowania, poszanowania moich metod pracy, ale
też moich potrzeb związanych z szeroko pojętą dostępnością.
System kapitalistyczny i patriarchalny odbiera mi prawa do
samostanowienia i definiowania siebie. Nie zgadzam się na
to i dlatego krzyczę. Wykorzystuję swoją widoczność jako
formę oporu.

FP

A czy możliwa jest sytuacja, w której gramy figurą dżokera,
korzystając świadomie ze swojego ciała i jego polityczności,
a jednocześnie szukając wspomnianej przez Tatianę nowej
normatywności, czyli tego ciała… neutralności? Wydaje mi
się, że to są dwie wykluczające się strategie. Siłą naszych ciał
jest ich nienormatywność, a stawką możliwość z niej korzystania w sposób świadomy, dobrowolny i dowolny.

	KŻ

Nie chcę nowej normatywności. Zależy mi na różnorodności. Nie myślę o tym, by rezygnować z tego, co niesie moje
ciało. Mogę w różnych zakresach społeczno-politycznych
je wykorzystywać właśnie dlatego, że mam świadomość,
ile z moim ciałem wiąże się opowieści niedostępnych dla
osób o ciałach normatywnych. Performans, jakim jest moja
codzienność, jest bardziej zauważalny społecznie. To nieustanna walka o widoczność, o uznanie mojej wartości jako
pełnoprawnej obywatelki oraz twórczyni. Korzystam więc
z odmienności mojego ciała, domagając się równego postrzegania i równouprawnienia. Dopóki sama decyduję o tym,
z której strategii korzystam, nie jest to fałsz. Nie ucieknę od
mojego ciała i przede wszystkim – tego nie chcę. I jak z każdą
zmianą społeczną, która musi potrwać, by się utrwalić – mam
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nadzieję, że w przyszłości, także dzięki naszym aktywnym
staraniom, nienormatywne ciało nie będzie już więcej
problemem, aberracją, sceniczną ciekawostką, a po prostu
pełnoprawnym zasobem.
	TCh	
Musimy też przyznać, że gdyby nie wzmożone zainteresowanie inkluzywnością, nie byłoby nas tutaj: na fali haseł o inkluzywności udało się wyciągnąć nas z marginesu. Chcieliśmy
tego sami i „moda na inkluzywność” dała nam tę możliwość.
Ale to dopiero początek. Dalej trzeba działać już samemu,
bo system wsparcia artystów wciąż nie daje wystarczających możliwości, by nasz rozwój był systematyczny,
równy i stabilny.
	KŻ

Często mylimy integrację z inkluzywnością. Robiąc projekty
artystyczne i nazywając je inkluzywnymi, nie dotykamy sedna
tego terminu. Zauważam to często w działaniach projektowych: osoby z niepełnosprawnościami pojawiają się w nich
jedynie na chwilę. Nie następuje żadna trwała zmiana społeczna, jak na przykład włączenie ich na stałe w środowisko
artystyczne czy ugruntowanie ich pozycji jako samodzielnych
twórców. Deklaratywna integracja związana jest z przyzwoleniem na powrót do społeczeństwa, z uznaniem osób
z niepełnosprawnościami jako obywateli. W działaniach artystycznych to przyzwolenie nazywamy inkluzywnością, jednak
bez szerszej ramy, planu, perspektywy to jedynie puste gesty
– działania prowizoryczne i krótkoterminowe.

FP

A jak zatem, przy całej świadomości bycia używanymi jako
symbolu czy elementu pozorowanych działań, możemy dla
siebie wykorzystać modę na inkluzywność?

	KŻ

Myślę o strategiach wszelkich mniejszości: o queerowaniu
rzeczywistości, często wrogiej, poprzez nadanie jej nowej
perspektywy; poprzez pokazanie na nowy sposób tego, co
powszechnie uznano za naturalne, albo raczej – co zostało
znaturalizowane. To strategia przejmowania przestrzeni, i to
nie tylko zajęcia miejsca, ale też wykrzywienia, odwrócenia
znaczeń. Możemy być symbolem i jednocześnie świadomie
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kontrolować, jakie znaczenia ten symbol reprezentuje – tu
właśnie tkwi potencjał naszych ciał. Igranie z zastanymi znaczeniami oraz nadawanie im własnych.
Będąc na scenie, chcę robić rewolucję. Nie muszę docierać
do szerokiej widowni, dla mnie ważna jest zmiana blisko mnie,
zmiana, którą widz poniesie dalej, jeśli zechce. Będąc aktywistką, czuję, że jestem bardziej narażona na wypalenie, niż
pozostając tylko artystką. Ale dodatkowo czuję, że mogę pozwolić sobie na więcej – mam wywalone na mainstream. Moja
droga do wielu miejsc i tak jest zamknięta, więc dlaczego
miałabym się sama cenzurować? Mówię dokładnie to, co
chcę, licząc, że ten głos być może da siłę osobom, które tego
potrzebują. Daje siłę i mnie, bo kocham to, co robię i kocham
bezkompromisowość swoich słów i ruchów.
	TCh	
Zauważam zmianę – mogę uczestniczyć w przecieraniu szlaków, więc tak, też czuję klimat rewolucyjności. Czuję, że
mamy jeszcze dużo do powiedzenia, a teraz szukamy przestrzeni w tańcu, która umożliwi te wypowiedzi – tyle jeszcze
do wykrzyczenia i wytańczenia!
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Tekst został przygotowany
ze szczególną dbałością
o dostępność. Kształt
czcionki, jej rozmiar i układ
tekstu zostały dobrane
zgodnie ze wskazówkami
autorów.
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dostęp
z wnętrza na
zewnątrz
rozmowa sašy asenticia z perel
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Czas normatywny a czas pandemii:
czyja jest ta „normalność”?
saša Na początku naszej ostatniej rozmowy
powiedziałaś, że postanowiłaś nie używać
słowa „normalność” w dzisiejszych czasach. A później także w kontekście ucieleśnienia. Jak według ciebie ucieleśnia się
ten potencjał transformacji?
	perel Jest to coś, o czym możemy i porozmawiać, i pomarzyć. Gdy powiedziałam
podczas ostatniej rozmowy, że nie chcę
używać słowa „normalność”, miałam na
myśli to, że jest to słowo, które neguje
wszystko, przez co obecnie przechodzimy.
Nie da się powrócić do tego, co było kiedyś, bez świadomości, co się wydarzyło
lub wydarza teraz. Idea, że wszystko powinno wrócić do czasu normatywnego, nie
uwzględnia obecnego spustoszenia.
Czy mówiąc o powrocie do normalności, mówimy faktycznie o tym, że struktury, w ramach których pracowaliśmy
wcześniej, były normalne? Jeśli tak, to
dla kogo?
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saša Pamiętasz, jak miałaś przyjechać do
Nowego Sadu, aby zaprezentować Pain
Threshold obok najnowszego dzieła Nataliji Vladisavljević? Bardzo stresowały nas
typowe ramy produkcyjne sceny tańca
współczesnego i jej ograniczenia, i to, jak
istotna jest efektywność w kontekście
krótkich terminów, braku funduszy, środków, wszystkiego. To właśnie te aspekty
powodują, że taniec staje się symbolem
kapitalistycznego świata, w którym żyjemy,
a to działa destrukcyjnie na ciała i umysły
wszystkich ludzi.
Wiemy jednak, dlaczego ten system jest
zły i próbujemy coś zmienić od środka.
Dlatego zaczęliśmy troszczyć się o ludzi.

Bieżący komentarz na temat
DIS_SYLPHIDE i DIS_LECTURE: dostęp
wirtualny i formaty
saša Realizując programy publiczne, chcieliśmy
stworzyć doświadczenie, które mogłoby
być skierowane do większej liczby osób
i odbiorców. Jeśli chodzi o język, ponieważ
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nie wszyscy mówią po angielsku czy niemiecku, zaoferowaliśmy tłumaczenie na
różne języki. Zapewniliśmy też audiodeskrypcję, tłumaczenie na język migowy,
napisy oraz Leichte Sprache (tłumaczenie na uproszczony język niemiecki).
Nacisk na dostępność bardzo mocno zmodyfikował znane nam lub używane dotychczas formaty artystyczne.
	perel Oba wydarzenia odebrałam jako bardzo
dostępne. Dostępny był sam performans,
ale też różne opcje usług dostępności czy
języka. Nie myślałam o tym do tej pory, ale
rozumiem, że jest to związane z ucieleśnieniem. Oglądając Nataliję wykonującą HEXENTANZ w trakcie Bieżącego komentarza
na temat DIS_SYLPHIDE, zaczęłam tańczyć
w swoim pokoju, tak jakby nasze ciała
były w dialogu. Do tamtego momentu nie
zdawałam sobie sprawy z tego, że mam
potrzebę fizycznego reagowania na to,
co oglądam, ponieważ jest to zabronione
podczas spektakli.
	saša Wzięliśmy to pod uwagę, prezentując Bieżący komentarz na temat DIS_SYLPHIDE
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online. Zaproponowałem pracę z formatem Bieżącego komentarza Bojanie
Cvejić, ponieważ zadaje ona pytanie, w jaki
sposób możemy pracować wbrew konwencjom teatru, w którym trzeba siedzieć
w ciemności, być cicho i tylko patrzeć.
Nie wolno mówić tego, co przychodzi nam
do głowy, ponieważ byłoby to złamaniem
głównej konwencji. Ważne było dla mnie
przemyślenie oryginalnego formatu Bieżącego komentarza w kontekście dostępności i środowiska online.
	perel Sztuka performatywna ma według mnie
wiele wspólnego z fantazją i ja w to całkowicie wchodzę. W samym oglądaniu
wykonań, przy jednoczesnym słuchaniu
Bieżącego komentarza, podobało mi się
to, że zostałam wprowadzona w nową
przestrzeń fantazji. Ponieważ słuchałam
narracji innych osób, równolegle oglądając performans, mój umysł podróżował do
wielu miejsc wykraczających poza moją
bezpośrednią percepcję tańca.
	saša Chciałbym, abyś powiedziała coś więcej o intymności dostępu i o tym,
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jak według ciebie odnosi się ona do
tych doświadczeń.
	perel Myślę, że ma to związek z poczuciem
bycia zaproszoną do fantazji. Jedną rzeczą jest udostępnienie danego dzieła pod
względem usług, a inną kultywowanie
intymności dostępu w ramach tych usług
lub nawet wraz z tymi usługami.
Intymność dostępu, wyrażenie ukute
przez aktywistkę i pisarkę Mię Mingus,
dotyczy możliwości bycia sobą jako osoba
niepełnosprawna, gdy jest się z innymi.
Dzieje się tak, gdy twoje potrzeby dostępu
są rozumiane bez konieczności tłumaczenia się. W pewnym sensie intymność dostępu jest czymś, co po prostu się zdarza.
Z drugiej zaś strony jest to coś, co można
nauczyć się kultywować lub do czego
można się przystosować.
	saša Pomyślałem w związku z tym, że moglibyśmy pomyśleć o możliwości wprowadzenia do przyszłych wydarzeń
online nie tylko Bieżącego komentarza, ale i Bieżącego ucieleśnienia,
gdzie możesz – a wręcz jesteś do tego
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zachęcana – reagować cieleśnie, bez
względu na to, jaka będzie to reakcja.
Kiedy w interakcję na różnych poziomach
wchodzi zarówno umysł, jak i ciało, wpływ,
oddziaływanie lub bodziec może pochodzić z każdego aspektu tego, czego jesteś
świadkiem. Naśladowanie ruchu, które
jest dominującym sposobem nauczania
i prezentowania tańca, nie odnosi się jedynie do obrazu.
	perel Bardzo podoba mi się ten pomysł. Myślę,
że tworzenie struktur Zrelaksowanego
performansu w spektaklach na żywo stwarza taką przestrzeń, choć nie jest to do
końca to, o czym myślisz. Bardzo chciałabym wziąć w czymś takim udział.
	saša Ciekawe, jak można byłoby wprowadzić tę
relację w różne przestrzenie. Skoro praca
prezentowana byłaby online, to w jaki
sposób kontekst wykonania zderzyłby się
z naszą własną rzeczywistością bycia
w prywatnej przestrzeni?
	perel Myślę, że przejrzystość bycia w naszych
własnych prywatnych przestrzeniach daje
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pewną swobodę. Na przykład, gdy Natalija,
Maja Kowalczyk i Aleksandra Skotarek
prezentowały DIS_LECTURE ze swoich
prywatnych przestrzeni, mogłam połączyć się z ich kontekstem z mojej własnej
przestrzeni.
Ale myślę też, że chodzi o to, że osoba
performująca musi jednocześnie brać pod
uwagę publiczność.
	saša Pomyślałem o tym właśnie w kontekście
sytuacji, w której Dalibor Šandor poprosił publiczność o zastanowienie się nad
własnymi potworami i lękami. Za pomocą
wizualizacji stworzył czas i przestrzeń na
odnalezienie ucieleśnienia we własnych
pokojach, przy ekranie i głośnikach, z których występował.
Struktury, które pomogą nam przetrwać:
myślenie poza-instytucjonalne
	perel W najnowszym odcinku Life (Un) Worthy of
Life: A Queer Dis/Crip Talk Show (sezon 3,
odcinek 1), zatytułowanym Chicago and
On The Zoom Ramp of the Universe, wraz
ze swoim współpracownikiem Kennym
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Friesem musiałam zmienić format programu na żywo na rozmowę na Zoomie.
Wydaje mi się jednak, że dzięki takim
zabiegom będziemy w stanie utrzymać
lepszy kontakt z publicznością z niepełnosprawnościami, ponieważ zapewni
to bardziej komfortowe warunki do prowadzenia rozmów z nami z domów niż
z widowni w teatrze.
Zastanawiając się nad tym nowym formatem, pomyślałam: „Nareszcie będę
mogła stworzyć taką intymność z innymi
osobami z niepełnosprawnościami, jaką
zawsze chciałam stworzyć”. Tego zdecydowanie nie chciałabym stracić, jeżeli
wrócę do teatru. Pytanie, które zadaję
sobie nieustannie, brzmi: „Jak bym się
czuła, gdybym wiedziała, że pewnych
rodzajów intymności z innymi osobami
z niepełnosprawnościami nie będzie
można stworzyć w teatrze z powodu
ograniczeń dostępności?”.
	saša Tak, oczywiście.
	perel Pytanie to pojawia się tak naprawdę poza
tym, o czym rozmawialiśmy. Co z tego
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wyniknie? Czy przedstawienia na scenie
będą traktowane priorytetowo w stosunku do tych online? A jeśli tak, to co
stanie się z tym wszystkim, czego nauczyliśmy się dzięki temu, co zrobiliśmy online?
I czy zmieni się postrzeganie przestrzeni
performatywnej, szczególnie w kontekście
artystów z niepełnosprawnościami, skoro
dostęp do niej zawsze był problemem?
	saša Właśnie. Uświadomiłem sobie, że ogromną
radość sprawiła moim rodzicom możliwość zobaczenia Bieżącego komentarza
na temat DIS_SYLPHIDE, ponieważ, jak
by to powiedzieć, są biednymi ludźmi.
Obecne warunki społeczno-ekonomiczne
nie pozwoliłyby mi na sprowadzenie ich
z Bośni tak po prostu. Moje koleżanki i moi
koledzy w Iranie również nie mieliby szans
na zobaczenie tego projektu ani na spotkanie z artystami. Pojawiało się to również
w komentarzach od publiczności na czacie
Zoom po performansie. Muszę zastanowić się, jak pociągnąć dalej ten temat.
A jeśli, jak mówisz, spektakle sceniczne
znów staną się formą nadrzędną, to jak
poradzimy sobie z doświadczeniami
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i możliwościami, które zostały dane osobom w innej sytuacji społeczno-ekonomicznej i zdrowotnej? Ponieważ czuję się
odpowiedzialny względem osób, z którymi
współpracuję, za zapewnienie im możliwości dostępności, nie mogę zaakceptować
powrotu do „dawnej normy”, jeśli odbierze
im to te możliwości.
Musimy pomyśleć o nowych formach hybrydowych, aby nie tracić ani artystów, ani
publiczności ze względu na niemożność
bycia w uprzywilejowanej pozycji, jaką narzuca świat sztuk performatywnych.
	perel Nie możemy się teraz cofnąć. Musimy myśleć szerzej niż tylko o tej grupie, która jest
w stanie przyjść do teatru.
	saša Dokładnie.

Redakcja tekstu: Perel
Korekta i redakcja transkryptu:
Heike Bröckerhoff
Rozmowy: Saša Asentić i Perel
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Niniejszy tekst został przygotowany na
potrzeby książki Choreografia: strategie
jako jedna z wersji zredagowanego zapisu
długich rozmów przeprowadzonych przez
Perel i Sašę Asenticia online oraz podczas
osobistych spotkań w Berlinie w trakcie
lockdownu, w ramach projektu DIS- is
not included.

Więcej informacji na temat odniesień
uwzględnionych w tekście można znaleźć
w poniższych linkach:

odniesienia

—

—

—

Link do informacji na temat Running
Commentary on Dis_Sylphide na stronie
Sophiensæle: https://sophiensaele.com/
en/archiv/stueck/sasa-asentic-collaborators-and-bojana-cvejic-running-commentary-on-dis-sylphide
Link do informacji o DIS_Lecture 1
na stronie Sophiensæle: https://sophiensaele.com/en/archiv/stueck/
sasa-asentic-collaborators-dis-lecture-1
Link do informacji o DIS_Lecture 2
na stronie Sophiensæle: https://
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—

biografie

sophiensaele.com/en/archiv/stueck/
sasa-asentic-collaborators-dis-lecture-2
Link do tekstu Access Intimacy: The Missing Link autorstwa Mii Mingus: https://leavingevidence.wordpress.com/2011/05/05/
access-intimacy-the-missing-link/

perel jest artystką interdyscyplinarną, której prace skupiają się na niepełnosprawności i queerowości w kontekście opieki,
zgody, seksualności oraz traumy osobistej
i historycznej. Wykorzystując choreografię
do badania wymiany sił pomiędzy artystą
a publicznością, „Perel staje się mistrzynią
wyczucia czasu, napięcia, ukojenia i intymności, jednocześnie tworząc przestrzeń do
nauki i nieuczenia się”. (Victoria DeJaco,
magazyn „Spike”).
Twórczość Perel obejmuje performans,
instalację, krytykę i projekty kuratorskie.
Często wykorzystuje współpracę jako
platformę do wymiany dyscyplin, metod
pracy i dyskursów z innymi choreografami,
kompozytorami i artystami wizualnymi.
Perel zadaje pytanie: „Jak poruszamy się
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—

—

w czasie i przestrzeni w kontekście naszych historii?”. Od ponad dziesięciu lat
dzieła Perel pojawiają się w licznych galeriach, teatrach i przestrzeniach performatywnych w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach.
Link do filmu na YouTube Life (Un) Worthy
of Life Chicago and On The Zoom Ramp of
the Universe: https://www.youtube.com/
watch?v=jyMCmLl7L_k.
Link do informacji o performansie Pain
Threshold na stronie Perel: https://perelstudio.xyz/works#painThreshold.
saša asentić jest choreografem, twórcą
spektakli i pracownikiem kultury. Interesuje się badaniem relacji między jednostką
a społeczeństwem i analizowaniem ich
w kontekście choreografii społecznej. Jego
spektakle były prezentowane na Tanzplattform Deutschland w 2016 i 2020 roku,
a jego badania artystyczne na Tanzkongress 2019. Wykładał jako profesor gościnny m.in. w Institute for Applied Theater
Studies (Uniwersytet w Giessen), Centrum
Tańca Współczesnego (Uniwersytet Muzyki i Tańca w Kolonii) oraz Akademie für
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kulturellen Bildung. Asentić pracuje w obszarze tańca współczesnego, performansu
i sztuki w kontekście niepełnosprawności. Jego praktyka artystyczna opiera się
na zasadzie solidarności oraz na oporze
wobec kulturowej opresji i indoktrynacji.
Nieustannie pracuje nad przedłużeniem
pozwolenia na pobyt w Niemczech.

podziękowania

Tłumaczenie:
Monika Rokicka

Tekst Access from The Inside Out:
A Conversation between Saša Asentić
and Perel powstał w ramach projektu Sašy
Asenticia ON(the)LINE, wspieranego przez
DIS TANZ SOLO.

Seria rozmów pomiędzy Perel i Sašą
Asenticiem odbyła się w ramach projektu
badawczego Accessibility, narration and
embodiment in dance in times of pandemic [Dostępność, narracja i ucieleśnienie
w tańcu w czasach pandemii] jako część
projektu DIS- is not included.
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Zafascynowany detalami, niuansami
czasu, fakturą, pamięcią i krajobrazem
luke pell jest artystą mieszkającym
w Szkocji, który tworzy prace
o różnych formach i poprzez rozmowy
z ludźmi i miejscem. Luke pracuje
nad alternatywnymi kontekstami dla
performansu, uczestnictwa i dyskursu,
które mogłyby ujawnić wiedzę
wypływającą z doświadczenia. Pracując
ze słowami i/lub ruchem, aby połączyć
pozornie niepowiązane konstelacje
ciał i myśli, sprawia, że jego poetycko-choreograficzna praktyka przybiera
formę intymnych spotkań w druku
i na żywo. Prace Luke’a pojawiały się
w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.
Jako twórca, kurator i dramaturg Luke
często towarzyszy innym artystom
i organizacjom w myśleniu poprzez
praktykę, aby poruszać się w procesach
wyłaniania, tworzenia, ponownej
wyobraźni i zmiany.
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znajdując czas
na rozmowę
luke pell
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luke pell

Luke rozpoczął pracę z Claire Cunningham jako konsultant
jej pracy Guide Gods [Bogowie przewodnicy1] w 2014 roku
i od tego czasu współpracuje z artystką jako dramaturg jej
projektów, a także jako osoba wspierająca szerszy rozwój jej
autorskiej praktyki artystycznej. Niniejszy tekst został napisany w związku z premierą w 2018 roku podcastu Guide Gods
Digital Collection (osoba kuratorska: Jak Soroka).

znajdując czas na
rozmowę – punkt
zwrotny w trwającej
wymianie zdań

1 Gra słów god / dog [przyp.
tłum.].
2 Nawiązanie do pracy
Resemblance Cunningham
[przyp. tłum.].

Poznałem Claire Cunningham w 2007 roku, ponad dekadę temu, w trakcie laboratorium choreograficznego,
które prowadziłem z Candoco Dance Company dla artystek
i artystów z całego świata zainteresowanych naszą pracą. Do
dziś noszę w sobie niezatarte obrazy i wspomnienia z tego
spotkania, pamiętam poszczególne osoby i ich różnorodny
wkład oraz podejście do tańca i choreografii.
Od samego początku Claire nie opuszczał rygor, stanowczość i umiejętność odmowy. Według mnie, Claire cechują
niesłabnące umiejętności krytyczne, zdolność przyglądania się otoczeniu przez pryzmat swojej kuli2. Innymi słowy,
zauważyłem związek między tym, jak używa kul i jej stosunkiem do kul – tym, jak wnikliwie przygląda się światu, który
zamieszkuje, jak go postrzega, jak w nim nawiguje i jak z nim
negocjuje – między jej życiowym doświadczeniem niepełnosprawności a optyką, którą to wnosi do jej procesów myślowych i performatywnych. Procesów, które są drobiazgowe,
linearne, konkretne, bezkompromisowe i frapujące. Interesuje ją demontaż rzeczy, precyzyjny, metodyczny, kontemplacyjny – rozmontowywanie rzeczy w głowie i obracanie ich
w rękach, aż poczuje, że dysponuje właściwym, choreograficznym i ucieleśnionym rozumieniem tego, jak i dlaczego
dana rzecz – zarówno fizyczna, jak i konceptualna – funkcjonuje w relacji do jej własnego doświadczenia otaczającego
ją świata.
Niektóre osoby uważają ten proces za powolny. Mozolny.
Introspektywny. W ciągu znajomości i pracy z Claire zrozumiałem istotność tej soczewki, tej pracy, tego czasu
i tego zaangażowania, o czym zresztą sama artystka
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mówi w podcastach z serii Guide Gods Digital Collection (GGDC), i głębokiego związku z jej koncepcją Crip
Time [Czas OzN (Osób z niepełnosprawnościami)] oraz
z fenomenologią niepełnosprawności.
Jestem świadkiem przystępności, tego, jak szczodrze dysponuje swoim czasem i jak szanuje czas innych, zdecydowanie
pozwalając, by na każdą rzecz przypadało tyle czasu, ile
potrzeba, by było miejsce na uwagę innej jakości, na innej
jakości troskę, na innej jakości miłość. W podcastach GGDC
Claire, Jak Soroka, Julia Watts Belser i inne osoby elokwentnie i sugestywnie rozmawiają o potencjalnym oddziaływaniu
tych właśnie momentów. A także o wytężonym wysiłku, energii i zaangażowaniu – w siebie, w praktykę, w innych – elementach niezbędnych, by odeprzeć i odrzucić dominujące,
sprawnościowe, patriarchalne, kapitalistyczne hierarchie,
systemy zakorzenione w naszych fizycznych, społecznych,
ekonomicznych i duchowych środowiskach.
Począwszy od naszego pierwszego spotkania, rozmawiam
z Claire o różnorodnym rozumieniu i podejściu do tańca,
performansu i choreografii. I z każdą naszą konwersacją
powracamy do tego, co oznacza bycie człowiekiem. Jak
to jest żyć na świecie, gdzie ta kwestia podporządkowana
jest jednemu ideałowi. Nieważne, jak głęboko czy długo, jak
płytko czy krótko brodzimy, suniemy czy trałujemy przez
mętne wody naszych rozmów, to zawsze powoli zawracamy
i znajdujemy się ponownie w okolicy tego, jak nasze praktyki
mają się do bycia człowiekiem i do tego, jak to jest się bać.
W 2014 roku Claire zaprosiła mnie do pracy w charakterze
konsultanta jej Guide Gods. Jako twórca, którego praca
często ma charakter partycypacyjny i konwersacyjny i która
nie powstaje z myślą o typowych przestrzeniach teatralnych,
odczułem przyjemność z możliwości towarzyszenia Claire
w jej nieustannej podróży-konfrontacji z lękami. Każdym
projektem Claire świadomie rzuca samej sobie wyzwanie,
wychodzi poza strefę komfortu i wchodzi w obszar obawy.
Jest nią na przykład niepewność tworzenia w nowym kontekście – z dala od przestrzeni teatralnych, gdzie zaczynała,
lęk przed fizyczną bliskością, większą niż dotychczas intymnością i odsłonięciem się przed widownią, czy też niepokój
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3 Tekst w polskiej wersji
językowej opublikowany jest
w tej książce pod tytułem
Człowiekodezwa: weź te słowa ze
sobą (tłumaczenie: Em Zaremba)
s. 139–141 [przyp. red.].

przed wywiązaniem się z odpowiedzialności i oddania głosu
narracjom innych osób, a nie wyłącznie własnej. Byłem
testerem pomysłów, pilotem-oblatywaczem idei Claire,
która sprawdzała, jak mogłaby utrzymać równie wysoki
poziom troski, dbałości o szczegóły, uczciwości i zainteresowania innymi osobami, jak w przypadkach, gdy pracowała
z materiałem autobiograficznym.
Do pracy nad podcastami GGDC Claire zaprosiła Jak Sorokę,
osobę artystyczną podzielającą jej wrażliwość i wymienione
powyżej wartości. W dużym stopniu własna praktyka Jak
bliska jest materiałom audio wypracowanym jako część przygotowań i badań do Guide Gods, jak i samemu spektaklowi.
Rezultatem współpracy jest starannie kuratorowana kolekcja
głosów, dogłębnych punktów widzenia, prowokacji, medytacji, a także Humanifesto (autorstwo: Jak Soroka)3, którym
towarzyszą teksty napisane przez Julię Watts Belser, Kristę
Mirandę i mnie.
Uważam projekty z cyklu Guide Gods za wyraźny punkt
zwrotny w twórczości Claire. Jako wieloletni widz, współartysta, a także dramaturg Claire, z ekscytacją przyglądam się trajektorii jej praktyki, temu, jak się zmienia
i niezmiennie ewoluuje: od początkowych prac wykopaliskowych na terenie własnej autobiografii osoby samo-definiującej się jako artystka z niepełnosprawnością aż do teraz, gdy
jej doświadczenie życiowe – soczewka, przez którą spogląda
na świat, a także go odczuwa – i jej praktyka artystyczna
przecinają się z innymi osobami ludzkimi i nie-ludzkimi
(oraz rzeczami), z doświadczeniami, z ideami, z praktykami
i z procesami.
Projekty z cyklu Guide Gods wydają się być wyznacznikami
trwającej rozmowy, stanowią wyraźny moment, gdy aspekt
relacyjny praktyki Claire zaczyna się otwierać – poprzedzony kwerendą przeprowadzoną na potrzeby projektu
Pink Mist – i przesuwać poza autobiografię artystki, poza
jej relację z kulami, z podłożem, ze sferą wyobrażeniową,
społeczną i polityczną, z tańcem i choreografią aż do spotkania, otarcia się o, włączania, przesłuchania, przepytania,
uznania, kontestowania i celebrowania innych opowieści
i punktów widzenia.
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Z podcastów GGDC dowiemy się, co może wyniknąć z tego,
gdy znajdziemy czas na rozmowę. Są przykładem tego, jak
praktyki stosowane w studio można z powodzeniem przenieść do innych przestrzeni. Moja uwaga odnosi się zarówno
do tonu, jak i do podejścia całego cyklu podcastowego,
a szczególnie do odcinka Tell Me Something You Love, opartego na tytułowym zadaniu wymyślonym przez Sarę Shelton
Mann (San Francisco), a przekazanym Claire Cunningham
przez Jess Curtis – na sztafecie pokoleń i współpracy osób
artystycznych z różnych zakątków świata. Ponadto kluczowy w projekcie jest udział w podcaście osób z niepełnosprawnościami, aktywnie zaangażowanych w różne religie
i praktyki duchowe.
Projekty Claire rozpoczynają się, gdy artystka siada, stoi
czy tańczy wzdłuż i w poprzek „punktów rozbieżnych z jej
własną polityką”, pozwalając w ten sposób sobie i nam być
wzburzoną, rozdrażnioną, poinformowaną, zachwyconą,
poruszoną tym, co wynika ze znalezienia czasu na rozmowę, ze wsłuchiwania się, z zagłębienia się w sprzeczne
punkty widzenia, ze współdzielenia miejsca i zainteresowań, z przecięcia się stanowisk i zadawania trudnych
pytań, z ponownego przemyślenia przyjętych założeń
i rzekomych pewników.
Z rozmowy w Liverpoolu zapamiętałem osobą duchowną,
która powiedziała nam, jak wiele naszych przekonań o danej religii jest oddalonych od tego, co zapisano w świętych
księgach. Dzieje się tak z uwagi na to, kto tłumaczył dany
tekst i kto na tej podstawie naucza innych, jak przebiega
nauka i – co jest niezmiernie ważne – kto jest wybierany na
osobę kontynuującą nauczanie. Badaczka i rabinka Julia
Watts Belser, rozmowa z którą wieńczy GGDC, jest nadzwyczajnym przykładem tego, jak można rozumieć i doceniać te kwestie, rozumieć własny świat i światy innych
osób w sposób zupełnie odmienny, o ile opowie się o nich
z innej perspektywy.
Z tego powodu – od cyklu Guide Gods – coraz bliżej pracuję z Claire przy jej projektach, pogłębiając i poszerzając
dramaturgie jej praktyk, w których najbardziej interesuje
mnie spotkanie tańca z innymi światami. Gdy przyglądam się
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4 Tekst został napisany w 2018
roku [przyp. red.].

dorobkowi Claire, dostrzegam otwarcie, otwarcie na zewnątrz. Od Mobile/Evolution (ME) przez Menage A Trois, 12,
Pink Mist, Resemblance, Guide Gods, Give Me A Reason to
Live, The Way You Look (at me) Tonight, Beyond the Breakwater, aż po najnowszą premierę Thank You Very Much4.
Zauważam ruch z wnętrza na zewnątrz: ode mnie do ciebie,
do was, do nas.
Zauważam następującą trajektorię: ruch z miejsca izolacji
i wykluczenia, gdzie pokutowały modele oparte na deficycie
i wstydzie, przez etap zrzucenia cielesnego wstydu i odrzucenia niedopasowania, poruszanie się od ciemności, poprzez marzenia i koszmary senne, w kierunku promiennych
odmów, oporu i odwetu, ruch ku celebracji, ku wszelakim
rodzajom kul, ku Osobom z niepełnosprawnościami i ku
Osobom queer, ku przecięciom i ku współzależnościom.
Wspólnota, troska, humor, nadzieja, ludzkość, nie/całe
światy doświadczeń. Od pracy w formacie 1+2 do pokaźnych zespołów ludzkich i zestawów obiektów, idei, osób
artystycznych, osób eksperckich, specjalizujących się
w doświadczeniach. W obecnym kształcie praca Claire jest
spotkaniem nie tylko z innymi osobami i punktami widzenia, ale również z innymi dziedzinami wiedzy i kontekstami
kulturalno-politycznymi.
W trakcie niedawnego sympozjum Making Sense of Each
Other [Rozumiejąc siebie nawzajem] prowadzonego przez
Jess Curtis Gravity i Claire przy okazji prezentacji The Way
You Look (at me) Tonight na festiwalu American Realness zorganizowanym przez Gibney Dance (przy wsparciu
Dance NYC Disability. Dance. Artistry. Task Force) uderzyła
mnie obecność niesamowitej grupy osób artystycznych i aktywistycznych, badaczek i badaczy, ludzi, którzy przyszli porozmawiać o tematach poruszonych w prezentowanej pracy
Claire. Wspólnie nakreślono sposób myślenia i odczuwania
w oparciu o fenomenologię, teologię, performatykę, studia
queerowe, nowy materializm, prawa osób z niepełnosprawnościami i taniec. Przysłuchiwałem się stawianym pytaniom,
eksploracjom praktyk ruchowych, rodowodów performansów, aktów zmysłowych i oporu politycznego, zasobom pojęciowym z zakresu tańca i podejściom do choreografii, które
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nie były ściśnięte w rogu pokoju, stłamszone przez to, co zwykle pozostaje niewyartykułowane: przekonanie o potrzebie
dążenia do bycia włączonym w „normatywne” sposoby życia,
pracy, tańczenia, w to, co już miało miejsce.
A chodzi raczej o to, by być – prawdziwie być – z tym, co
już tu jest. Zajmowaliśmy się sprawami i pojawiającymi się
problemami, spacerując i rozmawiając, poruszając się, ucząc,
poprzez i w trakcie działania, w czynach i czynnościach własnych doświadczeń życiowych. Usiadłem w pokoju pełnym
ludzi i w ciszy słuchałem osób, które z pokorą mówiły:
To jest moje dotychczasowe
doświadczenie
Jak o tym porozmawiamy?
Kto zabierze w tej sprawie głos?
Czy jesteśmy w stanie usłyszeć?
Czy wysłuchamy?
Osób, które mówiły:
Do czego możemy się zbliżyć, do jakiej intymności, naprzeciw lub obok siebie… kiedy używamy kul, czy na miejscu są rampy dla osób
na wózkach, czy są zapewnione tłumaczenia
na język migowy, czy udział biorą osoby reprezentujące lub autentycznie rozumiejące
nasze doświadczenia życiowe i estetykę naszych modalności percepcyjnych?
Kto stoi na czele?
Które instytucje są pomijane i przemilczane
w obawie, że krytykują władzę?
Męczy mnie ta ciągła walka.
Jeśli czas, który jest brany pod uwagę, to wyłącznie czas produkcji rozpisany na dniówki od 9 rano do 17, to jest to ich czas,
nie jest to żaden inny czas, nasz czas, i nic z tym zrobić nie
możemy. Produktywność nie wyznacza naszej wartości.
Co zatem możemy zrobić? A co może zrobić performans?
Czy może to być coś wystarczająco wspaniałomyślnego, by
być nie-opozycyjnym, niebinarnym, by nie być opartym na
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rywalizacji lub przyspawanym do hierarchii myśli, wiedzy,
doświadczenia, języka, przywileju? Czy może to być otwarcie – nowy początek? Czy może stanowić model dla innych
sposobów bycia, które są pomocne nie tylko w myśleniu, ale
w realnym odczuwaniu przemyśleń i w zmianie, którą poczujemy w sercach? Czy może wytworzyć przestrzeń, w której
znajdziemy czas na rozmowę, w której znajdziemy czas
na zmianę?
Zauważyłem, że w projektach Claire Cunningham jest to możliwe, niezależnie od czasu, który jest do tego potrzebny.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
Tekst po raz pierwszy opublikowano na stronie autora
w 2018 roku: https://www.
lukepellmakes.org/words-and-movements/2018/10/11/taking-the-time-to-talk (dostęp:
22.06.2021).
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chiara bersani jest włoską performerką
i autorką aktywną na polu sztuk
performatywnych, badań i tańca współczesnego. Jako tłumaczka i reżyserka/
choreografka porusza się w różnych
językach i przestrzeniach. Jej prace,
prezentowane na międzynarodowych
festiwalach, powstają jako kreacje
w dialogu z przestrzeniami o różnym
charakterze i są skierowane głównie
do „sąsiadów” sceny. Jej badania
jako tłumaczki i autorki opierają się
na koncepcji „ciała politycznego”
i tworzeniu praktyk mających na celu
rozwijanie jego obecności i działania.
„Manifestem” tych badań jest Gentle
Unicorn, spektakl prezentowany m.in.
w ramach platformy Aerowaves.
Za siłę i nieustępliwość we wcielaniu
owego badania Chiara otrzymała
w 2019 roku nagrodę UBU Award dla
najlepszej aktorki/performerki poniżej
35 roku życia.
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łagodny
jednorożec
chiara bersani
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pochodzenie

Niewiele wiadomo o pochodzeniu jednorożców. Początki
zatarły się wraz z rozproszeniem się ludzkości po świecie z pokolenia na pokolenie. Możliwe też, że wszystko wzięło się z nieporozumienia, z błędnej interpretacji rękodzieła powstałego
w epoce brązu na terenie współczesnych Indii. W owym czasie
sportretowano woła z profilu, z tylko jednym widocznym rogiem. Historycy epoki twierdzą, że skoro ikonografia była wówczas dwuwymiarowa1, to drugi róg był najprawdopodobniej
schowany za pierwszym. Stworzenie spopularyzował jednak
Ktezjasz z Knidos, antyczny historyk grecki, który opisał swoje
spotkanie z tym zwierzęciem podczas podróży do Indii.
Co zatem ma miejsce w zbiorowym imaginarium, gdy pojawia się figura mitologiczna bez oparcia w micie, który uzasadniłby jej genezę i istnienie? Rodzi się kruchy i wykorzeniony
symbol. Idealny kozioł ofiarny, którego można wypełnić różnorodnymi znaczeniami. I tak na przestrzeni wieków jednorożec
zmieniał kształt (wół z jednym rogiem; mieszaniec międzygatunkowy klaczy i osła; koń z kopytami kozy i lwim ogonem),
pochodzenie (od stworzenia z czasów przedchrześcijańskich
do symbolu papieskiego), znaczenie (od magicznego uzdrowiciela, przez strażnika niewinności i czystości dziewcząt,
aż po obrońcę ideologii katolickiej przed osmańską inwazją), a w końcu stał się współczesną ikoną pop. Jednorożec,
stworzenie bez miejsca pochodzenia i własnej historii, był
używany i nadużywany przez ludzkość, pozbawiony własnego
głosu. Dziś pragnę wyrównać rachunek. Chcę okazać jednorożcowi miłość, dać mu własną opowieść, oddać mu możliwość wyboru.

deklaracja intencji
stworzenia jednorożca

Ja, Chiara Bersani, wzrost 98 cm, deklaruję się ciałem, mięśniami i kośćmi jednorożca. Nie wiem, jak ma się sprawa serca
jednorożca, ale obdarzę go moim oddechem i moimi oczami.
Ubiorę jednorożca, oblekę go w kostium, który stanie się jego
zbroją i skórą. Razem odkryjemy nasze ruchy, nasze pocałunki,
nasze pozdrowienia, nasze ziewanie, a wszystko to wskutek
dialogu pomiędzy moim kształtem i działaniami a jego kształtem i ubiorem.

1 Perspektywa nie była znana
[przyp. tłum.].
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Ja, Chiara Bersani, wiek 32 lata, wezmę na siebie odpowiedzialność powitania i przyjęcia zdumienia, które nigdy nie
opuszcza jednorożca. Deklaruję wyrażać jego zdziwienie, zadając pytania, które go frapują: Dlaczego istnieję?
Skąd pochodzę? Jeśli jutro natrafisz na mnie w swoim
ogródku, co wówczas zrobisz? Jestem dobry czy zły? Czy
wierzę w Boga, czy też sama nim jestem? Gdzie jest moja
miłość? Kto ich uśmiercił? Dlaczego nie mogę zdecydować
o własnej śmierci, właśnie teraz – na najbardziej poniżającym etapie życia, gdy jestem rogatym koniem z tęczą
wychodzącą wprost z tyłka?

ciało polityczne

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
Tekst powstał w trakcie pracy
nad spektaklem Chiary Bersani
Łagodny Jednorożec.

Odkąd zaczęłam pracować jako performerka, a następnie
jako reżyserka i autorka, zawsze skupiałam myśli na ciele, jako
kustoszka jedynej i wyjątkowej opowieści. Po długiej podróży
wzdłuż biograficznych i autobiograficznych wyobrażeń, obecnie myślę inaczej o samym pojęciu ciała. Ciało nie jest już dla
mnie wyłącznie dowodem przeżytej opowieści, ale podmiotem politycznym, naznaczonym wskutek starć i spotkań
ze społeczeństwem. Tym samym rozpoczęłam ramowanie
pojęcia ciała politycznego. Ciało wykonuje swoją funkcję społeczną, gdy decyduje się scalić ze społeczeństwem, narzucając innym swoją widzialność. Osoba, która spotyka takie
ciało, jest zmuszona nadać mu znaczenie, zinterpretować
je i wytworzyć wokół niego oczekiwania. Ciało decyduje się
spełnić swój obowiązek polityczny, gdy przyjmuje znaczenia,
które mu są nadane, analizuje je i personalizuje, przekształcając je w świadomy samego siebie manifest:
To nie ty mnie odczytujesz, pokażę
ci sposób, jak mnie zrozumieć. Wezmę
odpowiedzialność w swoje ręce i narysuję, jak
zobaczy mnie świat.
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jak soroka mieszkają w Oxfordzie.
Są artystami i pełnoetatowymi
adwokatami drzemek. Ukończyli
studia pierwszego stopnia na kierunku
Contemporary Performance Practice
w Royal Conservatoire of Scotland. Ich
solowy spektakl Acts of Self Love był
prezentowany w Wielkiej Brytanii i na
całym świecie. Inne ich wcześniejsze
projekty obejmują rezydencję w Pink
Fringe badającą historyczne przestrzenie queerowe oraz bycie artystami
Queen Jesus Productions. W 2017 roku
byli kuratorami serii podcastów Guide
Gods Digital Collection powstałymi
na zamówienie Claire Cunningham.
Umieszczony w tym tomie tekst
Człowiekodezwa: weź te słowa ze sobą
jest ich pierwszym opublikowanym
wierszem. Jak pracują w obszarze
pomiędzy formami sztuki, poza
binarnością płci, i w obliczu sprawnościowej ściemy.
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człowiekodezwa: weź te
słowa ze sobą
jak soroka
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na początek

Otwórz się. Zaciekaw.

po pierwsze

Zadaj pytanie o definicję „włączania”. Co to właściwie znaczy?
Kto kogo włącza?
Wskazówka: „włączanie” to nie robota do wykonania.
To nie jest harówka.
To nie przysługa. Ani filantropia.
Nie powinno być też „dodatkiem” ani refleksją po fakcie.
Nie powinno wiązać się z aż taką walką.
Kultura głównego nurtu zakłada, że to ona włącza.
A przecież osoby g/Głuche i OzN1 mają swoje kultury.
Gdyby tak odwrócić sytuację?
Gdyby to mainstream był włączany do codzienności osób nie-normatywnych i marginalizowanych?
Wkuśtykajmy do mainstreamu, ukalekujmy go. Niech zamiast
zmuszać do tego ludzi zmarginalizowanych, mainstream sam
nagnie się do „pod”kultury.
Osoby g/Głuche i OzN wnoszą coś niepowtarzalnie
twórczego.
„Jak możemy was włączyć?” to złe pytanie.
„Czego możemy się od was nauczyć?” jest jednym
z tych właściwych.
Dlaczego chcemy być częścią mainstreamu?
Ciężar „udostępniania” i zmieniania zawsze spada na
(z)marginalizowanych.
Chcemy przewodzić. Chcemy naszych głosów w centrum
debaty. Ale nie chcemy całej odpowiedzialności. Ta powinna
być współdzielona.
Ten ciężar trzeba nieść wspólnie.
Nie ma tu żadnej sprzeczności. To dwa osobne żądania:
1) Przewodzić; umacniać się. 2) Współodpowiadać
za zmianę.

po drugie

1 OzN (skrót): Osoby z Niepełnosprawnością [przyp. red.].

Leczenie bez zgody to żadne leczenie.
Posłuchaj osób, ich opowieści cię zaskoczą.
Religia, wiara, magia i duchowość mogą świetnie współgrać z twoją własną doktryną – kripową, kłirową czy
jakąkolwiek inną.
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po trzecie

Twój sposób na życie to jedna z opcji. Niczyja nie jest
jedyną możliwą.
Nie rób założeń. W razie wątpliwości pytaj.
Zdrowienie to chęć, by żyło się lżej.
Ono nie musi się wiązać z niepełnosprawnością.
Jeśli chcesz przetestować swoją wiarę w wartość każdego
życia, sprawdź własne działania.

po czwarte

Zważaj na niewidoczne niepełnosprawności.
Sprawdź, kto jest obok ciebie.
Niepełnosprawność może być niewidoczna, ale osoba nie.

po piąte

po szóste

na zakończenie

Tłumaczenie: Em Zaremba
Tekst po raz pierwszy ukazał się
na stronie https://www.clairecunningham.co.uk/guide-gods-digital-collection/writing/humanifesto/
(dostęp: 4.11.2021).

Daj. Sobie. Czas.
Wartość osoby to nie praca, którą wykonuje.
Wartość osoby to nie praca, którą wykonuje.
Wartość osoby to nie praca, którą wykonuje.
Wartość osoby to nie praca, którą wykonuje.
Wartość osoby to nie praca, którą wykonuje.
Pozwól, że opowiem, co kocham.
Pocałunki. Objadanie się w późne niedzielne poranki. Czas
i przestrzeń na zamysł. Możliwość poznawania siebie lepiej.
Jedno zdanie, które odmienia całe twoje życie.
(W judaizmie) Czekające na mnie odkrycie. Ogrom
do zgłębienia.
(W kłirowości) Społeczność. Zaangażowanie w to, by coś
poznać. Dzikość. Wgłębianie się. Rozszerzanie się. Oddanie
się rozwojowi. Płynność. Zbijanie ludzi z tropu.
Pozwól głosom wstrząsnąć tobą, obudzić, wprawić w ruch
i zbliżyć do własnego ja – tak jak to zrobiły ze mną.
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studia z fantazmicznych anatomii albo stwórzmy nowe
anatomie: historia pewnych transdyscyplinarnych
poszukiwań artystycznych
anne juren
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wychodząc z formy
isabelle schad
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mayfield brooks improwizują, będąc
czarnymi i mieszkają w brooklynie,
w nowym jorku, na terenie lenapehoking – ziemi ludu lenape. praktyka
artystyczna mayfield zasadza się na
opartym na ruchu performansie; są
wokalistkami, miejskimi farmerkami,
pisarkami i wędrownikami. obecnie są
artystkami-rezydentkami w center for
performance research (cpr) i w abrons
arts center w nowym jorku/lenapehoking, są członkami stałego zespołu
movement research, nyc i redaktorkami
naczelnymi czasopisma „movement research performance journal”. nauczanie
i praktyka mayfield wyrasta wprost z ich
życia/sztuki/ruchu i improwizowania,
bedąc czarnymi (iwb).
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wieloryb
opada na dno
mayfield brooks
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mayfield brooks

Odwiedził mnie dzisiaj wieloryb
Powiedział,

Hej, masz może chwilkę?
Nie wiedziałam, co powiedzieć, bo
nigdy dotąd nie odwiedził mnie wieloryb

Powiedział,

Powiedziałam,

Powiedział,

Powiedział,

Powiedział,
Powiedziałam,
Powiedział,

Jestem tu, by pokazać ci, jak żyję i umieram
Zabiorę cię w głębiny, do miejsca,
Gdzie moje ciało opada po śmierci
Wielorybie, nie mogę udać się w głębiny
Nie będę mogła tam oddychać
Tu, na ziemi też nie możesz oddychać
Przysłali mnie twoi przodkowie, bym przypomniał ci o twojej
niemożliwej egzystencji
Gdy opadniesz w głębiny, umrzesz i narodzisz się na nowo
Uzupełnisz zasoby oceanu twoimi komórkami
I zmieszasz się z komórkami twoich praprzodków
Zwyczajem wielorybów opadnij ze mną na dno morza
Zdarzyło mi się już wyzionąć ducha, więc mam wprawę
Lepiej znać niż nie znać duchy, które wyzionęłaś
Lepiej wiedzieć
11/11/2020

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
Po raz pierwszy opublikowany
w magazynie online „Grand
re Union”, numer listopadowy
„Rooted Hauntology: The Ghosts
of Gathering”, pod redakcją Ingrid
Vranken i Marty Keil, http://www.
grandreunion.net/whale-fall/
(dostęp: 2.08.2021).
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madalina dan jest artystką,
performerką i edukatorką mieszkającą
między Bukaresztem a Berlinem.
Posiada tytuł licencjacki w dziedzinie
choreografii i magisterski w dziedzinie
dramatopisarstwa. Studiowała również
w HZT w Berlinie (2014–2016), uzyskując
tytuł magistra w ramach programu
SoDA (Solo/Dance/Authorship).
Jej prace były szeroko prezentowane na
arenie międzynarodowej. W 2015 roku
Madalina otrzymała nagrodę od
Narodowego Centrum Tańca
w Bukareszcie.
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the agency of
touch – one-on-one tactile
choreography.
diagrams
madalina dan
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Decyzją autorki i redaktorek diagramy Madaliny Dan
pozostają w oryginalnej wersji
językowej.

madalina dan
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PULL + LIFTING
SHORT SKULL
MASSAGE

COLD BREATH

INNER MOVES

HEART
CAVITY BOX

EMPTY SOUNDS

ABOVE THE SKIN

ROCKING AND TAPPING
MELODY

FIRST CONTACT
KNOCK/KNOCK
IN LENGTH

2ND-HAND
CLOTHING

GRADUALY DESCENDING – DEEP TISSUE

SOUND OF TEXTURE
PULL + LIFTING

HIT – STRONG
– LIGHT

REPEAT TWICE

SWEEPING

RHYTHM AGAIN

HAND GRABBING

STAIN
VISUAL INPUT
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• a conceptual Touch conventions
parallel to other
social and cultural convention
for human touch
interactions
(touch in intimacy – domestic,
amorous, sexual
sphere; medical
or therapeutic
spheres; public
spheres)

• touch as a practice/ learning
process outside
of the performance space
• “touch bears
capacities that
can be cultivated
with discipline,
training, practice” (Jennifer
Fisher)
• sensorial/
proprioceptive
awareness
• touch brings
cognition in the
present time
• interconnectivity
of senses

as a play of words:
Agency, the
capacity of an
entity (human or
any living
being) to act in
the world

as a reference to
the existing social
structures offering
public social
services (employment agency,
travel agency,
press agency, etc.)

Agency

• giving and
receiving as
economy

The Agenc
Touch

• the soul (reference to JeanLuc Nancy and
Aristotle, as the
experience of the
body, an extension of it)
• spirituality
through sensing
the body
• body experiences as spiritual
experiences

• sensorial
• energetic
• transcendental
• caregiving/carereceiving
• therapeutical
• pleasurable

• the somatosensensorial
pathways
• the neurophysiology of touch
• the anatomy of
skin
• from embryology, senses as
specialization of
the skin. Skin as
the second brain,
developed from
ectoderm

Tactile
practice as:
• corporal and sensory experience
as knowledge
production
• experience
and perception
as knowledge
distinct from
intellectual cognition

Tactile
performance:
Touching
in layers:
• skin: temperature, pain,
pressure, movement, vibration
(touch receptors:
mecanoceptors,
nociceptors,
thermoreceptors)
epidermis, dermis, hypodermis
• fascia/connective tissue; bones;
muscles
• fluids
• fat
• joints
• clothing (the
fabric in contact
with the skin)

• one-on-one
format
• spectator as
receiver
• intention in
touch/ touch as
gesture
• experiencial
and qualitative
approach
• the issue of
participation as
witness of own
subjectivity; The
body as home
(Lygia Clark)
• deterritorialization of the
performance
space
• the body as
landscape and
as “affective
texture” (Jeniffer
Fisher)
• proximal connection between facilitator/receiver
• transfer between
the two bodies,
the energetic
dialogue
• the non-visual,
tactile esthetics
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• own background:
somatics, dance
and choreographic knowledge brought
closer to the popular/practical/
beneficial use
• art and social/
political engagement
• the relational/
connective
esthetics
• tactile, sensuous
esthetics

• neo-concretist
movement (Lygia
Clark, Helia
Otticica)
• relational and
sensorial objects
• meant to be
experienced
rather than contemplated
• treating objects
like living organism rather than
static forms
• art- life- therapy
connection for
Lygia Clark

The Agency of
Touch in
Presentation
to date:
• in the form of
an installation
• as social
intervention
• in Temps D’lmages Festival –
a space/shop/
installed in semipublic temporary
space offering
corporeal-sensorial services
• temporary installations in social centers (old
peoples homes,
working environments, hospitals,
migration centers
etc.)

• social- political- artistic
paradigms

cy of Touch

• alienation of the
senses brought
by technological
area
• the predominance of the visual;
• Social inequalities

• reference/quotations to other
touch therapies
hands on practices, bodywork,
reiki, kinetotherapy etc.

• bio-politics and
local context of
the chosen subject matter

• the element of
instant composition and tactile
choreography on
the receiver’s
body
• link with my
background and
related aims of
bringing my artistic endeavors
closer to the
practical/beneficial use

• The Agency Of
Touch as installation at SoDA
Solo Dance Authorship Master
Program ‒ HZT,
Berlin

• integrated practices brought
by the research
process at SoDA
Master Program
• drawing/mapping
• individual talking
sessions, recording sessions
with participants
about their
touch experiences; (practices
functioning also
as generative
documentation)

• space of integrated senses, sensations as form
of communion
through a concept of space
• a space to
provide visual,
olfactive, sonar,
tactile input
• semi private(the
tent) and public
(the mapping and
sitting area)
• added stage
components:
lights, sound,
costume, scenography
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Tactile Performance:
Methodology

Instant Compositional tools:

The synesthetic
setup informing
the practice:

• time
• space
• dramaturgy: anatomical, evolving from
light surface touch to more vigorous
and in depth touch: etc.
• composing with the present and trained
intuition

• the installation’s
coordinates: the
surrounding
sound
• space coordinates, small/
intimate space
in the tent with
auditive input
coming from the
other space
• the drawings and
the wall in the
other space
• light and color
input, theatrical
setup
• smells
• texture of
the fabrics and
my costume
(scenography)

• visual input;
scores that read
from the body
itself
• dialogue
between signals
coming from
the receiving
body with
my perception
of time, space,
sense awareness
• the relation
between left
and right hands;
relation between
my touch and
body as extension of touch;
• dialogue between
the receiving
body and my
body and the
spaces inhabited
by both

Principles:
• following
somato-sensory
physiology:
• applying dance
and compositional knowledge
as a choreographer to touch
performances;
• aproach touch
as a training
method to produce corporeal
awareness

SPACE: tools and
principles

The space
in between and
its features:
• projective
• imaginative
• sensorial
• perceptive
• energetic
• subjective/
negociative

Principles:
• the receiving
body as a space/
landscape/ surface /affective
proximal texture
on which I apply
instant touch
compositions
• deteritorialization of the gaze
and the performative space
(The Body as a
stage)

Receiver laying
down:
• the belly
• the back
• moving
• kinesthethic
• involvement
• gendered
• landscape
• landscape of the
clothing

Spatial Procedures:
drawing lines and shapes on the planes and axis of the body:
• horizontal
• transversal
• following palm to feet connection/leg and spine
connection, fascial lines
• volumetric,-in width
• in contours of limbs
• around the limbs
• on the whole surface or only one limb
• on the length and dimension of one body part and its
anatomical placement (sweeping ‒ long/short)
• upper body/lower body, longitudinal, latitudinal
• in relation with the outer space
• in relation with mechanic locomotion patterns
• transpositing/ relocating of the traces/shapes into other
body parts. (upper and lower body, longitudinal and
latitudinal, transversal)
• percussion ‒ head, muscle, or belly ‒ on the slot, travelling
through the body
• the 4‒6 hands effect described in the Procedures
• including other body parts than hands to create spatial
perception and kinesthetic relations
• painting out/creating relation to the outside space with
limbs of the other body
• my spatial placement in relation with the other body: visual
information, changes of planes. Ex: having a horizontal
approach towards the receiving body, head on the table,
looking along the body, observing other details from my
shift of perspective
• connecting with the mapping area, imagining applying
colors and shapes from the other space
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Tactile Procedures outline:

Time:
components

Principles:
• playing the body
like an instrument *
• Producing sound
though different
types of touch
procedures
• making the
anatomy sound:
tapping, percussion with palms
or fist or edges of
the palms
• differences of
cavities sounds:
sounds of the
flesh, sound
through the fabric, sounds from
the water bottle,
internal sounds:
breath, digestion
sounds
• composing with
the installation's
soundtrack and
the track applied
to the body

Producing rhythms
through:
• repetition of
certain rhythmical patters+ in
combination with
spacial coordinates
• changing patterns through
duration and intensity, (relation
with the right and
left hand)
• timing, presence,
creating dialogue
between the left
and right hands

*
“Extended technique method
that involves
unconventional
or non-traditional
ways of playing
musical instruments or singing
to obtain unusual
sounds”

One-on-one tactile
instant composition on the
receiver’s body ( 27–30 minutes )

• first introductory touch, grounding/arriving
• multilayering -light touch on epidermis, dermis, superficial
fascia, muscle, fat, bone
• hair-hairless areas
• above the skin touch
• scanning the volume of the landscape (back, front, moving
surface, gender)
• touching base with the size
• the body and the energetic field
• shaking
• rocking
• stroking
• percussion
• rubbing
• elongating
• waving
• airing
• pressing
• punctuating
• lifting/moving limbs
• rotation/pulling head
• kneading face
• tracing anatomy (surface and interna! organs)
• tickling
• sweeping
• scratching
• vibrating the flesh
• pinching
• bone manipulation
• rolling the skin across the skeleton/folds of skin (a fascial
procedure)
• swarming
• coloring/ Painting- taking input from the installation
and mapping dispositive
• the 4–6 hands effect (activating proprioceptors: reaching
extremes, surprising with the proprioceptive connections,
timing and composition of the two hands, the pressure
and quality of light and strong contact with the skin).
Engaging nervous system, vestibular system how the body
experiences itself and my body in space, etc.
Proprioceptors as skin receptors-Mechanoceptors“Movement is touch”
• temperature input (cold, warm, moist: blowing wind,
using cold/warm water bottles)
• texturality working with the garment, creating skin
sensation through operating with the clothing. Ex: pulling,
brushing, sliding, pitching, gentle wipe, creating sound,
going circular with the fabric on the skin, pinching with or
without the skin
• playing the body like an instrument
• producing sound with the touch, playing with rhythm,
duration, intensity, the external soundtrack and other
sounds
• subjective touch: -pleasurable: chest and sternum area,
skull friction, the most innervated areas in the bodythe hands, the feet and the face, the somatosensory
Homunculus
• narrative (imitating banal/mundane gestures, hand
shake, dusting)
• intuitive
• affective
• tracing visual outlines/details related to: anatomical
features (the trace of a vein, the contour of the boneship-bone, ribcage bones, tibia etc.); the folds and
particularities of the garment (hole in the sock, fold of
the pens on the knee, belt, etc.)
• transpositing/ relocating of the traces/shapes onto other
body parts (upper and lower body, longitudinal and
latitudinal, transversal)
• creating touch situations/ narratives/moments (using
mare of my body, replicating, shadowing the shape of the
receiving body, suggesting other positions and points of
contact)
• delicate areas: intimate areas; face, proximity of the
sexual areas, accidental touch, gender constrains
(the area of the chest is less accessed on women because
of the breasts), history of pain areas, involuntary movements coming from the receiver
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frédéric gies są tancerzami i choreografami mieszkającymi w Szwecji. Pracując
w obszarze pomiędzy precyzyjną
kompozycją a intensywnością chaosu
generowanego przez tańczące ciała
poddane rozmaitym pragnieniom
i siłom, propozycje taneczne Frédérika
pokazują zdolność tańca do zabierania
głosu bez konieczności reprezentowania czegokolwiek. Czerpiąc
z pierwszego treningu baletowego,
i późniejszych zetknięć z kierunkami
tańca współczesnego na początku lat
90., z doświadczeń z parkietów klubów
techno i rave’ów oraz ze studiów
nad praktykami somatycznymi, Gies
pojmują formę jako możliwość, a nie
ograniczenie.
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technosomatyka
frédéric gies
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Technosomatyka (Technosomatics) jest praktyką taneczną,
którą rozwijam od 2013 roku. Technosomatyka oparta jest na
kolektywnej i indywidualnej eksploracji gruczołów dokrewnych (elementu układu hormonalnego – ważnego systemu
organizmu człowieka) i czakr (centrów energetycznych
w naszym ciele) poprzez taniec klubowy do muzyki techno,
jak również na odwrót: to praktyka eksploracji tańca klubowego przy pomocy gruczołów dokrewnych i czakr. Praktyka
ta odbywa się przeważnie z zamkniętymi oczami, w zaciemnionym pomieszczeniu. Technosomatyka promuje przede
wszystkim doświadczenie ciała i poszukuje alternatywnych
map anatomicznych, które zarówno pasują do, jak i odbiegają od ogólnie obowiązującego, naukowego obrazowania
ludzkiego ciała. Praktyka technosomatyczna jest hybrydą
somatyki (edukacyjnych praktyk cielesnych) i klubowej
kultury techno. Jej genezą są moje spotkania z różnorodnymi
technikami somatycznymi oraz doświadczenia wyniesione
bezpośrednio z parkietu tanecznego. Jako forma medytacji
ruchowej, technosomatyka zajmuje się transopodobnymi
stanami świadomości i uznaje leczniczy potencjał tańca jako
aktywności. Traktuje taniec klubowy jak narzędzie do odkrywania własnego „ja” i poszerzania wachlarza własnej percepcji. Wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest w tej
praktyce wymagane.
Publikowane tu rysunki są mapami ciała, które wykonałem
sam i których używam do upowszechniania technosomatyki.
Przedstawiają mapę gruczołów dokrewnych, mapę czakr
lub kombinację obydwu. Mapa gruczołów dokrewnych
nie jest typowym podziałem znanym z oficjalnej literatury
medycznej: to mapa zgodna z zasadami Body-Mind Centering (BMC). Właśnie ta konkretna praktyka somatyczna
poszerzyła mainstreamową mapę o nowe gruczoły, które
odkryto poprzez świadome doświadczanie własnego ciała.
Część z nich to znane struktury anatomiczne, które nie były
i wciąż nie są uwzględniane w tradycyjnym obrazowaniu,
ale – co wiemy w oparciu o doświadczenie cielesne – mają
znamiona gruczołów dokrewnych. Na mapie BMC można znaleźć także gruczoły, których anatomia kliniczna (jeszcze)
nie rozpoznaje.
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Gruczoły zgodnie z typologią Body-Mind Centering (orientacja wertykalna – w kierunku głowy): gruczoł guziczny
(krzyżowy); gruczoł krokowy; gonady (gruczoły rozrodcze);
gruczoł nadnerczy; trzustka; gruczoł piersiowy; serce1;
grasica; tarczyca; gruczoły przytarczyczne; kłębek szyjny,
przysadka mózgowa; ciała suteczkowate; szyszynka.

1 Przedsionek serca wydziela
hormon peptyd natriuretyczny
typu A, zwany też przedsionkowym peptydem natriuretycznym
[przyp. tłum.].

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
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anne juren, urodzona w Grenoble, jest
choreografką, tancerką. W 2003 roku
była współzałożycielką stowarzyszenia
Wiener Tanz- und Kunstbewegung. Jej
choreografie i inne prace artystyczne
były prezentowane na festiwalach,
w teatrach i muzeach na całym świecie.
Na przecięciu tego, co terapeutyczne,
choreograficzne, somatyczne
i poetyckie, twórczość Juren stara się
rozszerzyć pojęcie choreografii. Od
2013 roku Anne Juren jest także certyfikowaną praktyczką Feldenkraisa®.
W latach 2014–2018 była członkiem
Komitetu Artystycznego programu MA
Choreography w DOCH (Sztokholm)
i jest doktorantką na Stockholm
University of the Arts pod opieką André
Lepeckiego i Sandry Noeth. Mieszka
i pracuje w Wiedniu.
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studia z fantazmicznych
anatomii albo
stwórzmy
nowe anatomie: historia
pewnych
transdyscyplinarnych
poszukiwań
artystycznych
anne juren
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o anatomii
opowieść o wybitym
barku

Moja obsesja na punkcie anatomii zaczęła się w 2001 roku,
zaraz po tym, jak w wypadku wybiłam sobie bark. Kontuzja
odnawiała się jeszcze kilka razy – ostatnio w 2014 roku, tuż
po tym, jak postanowiłam rozpocząć prace nad moim doktoratem na Uniwersytecie Artystycznym w Sztokholmie
(UNIARTS). Moje ramię żyło już wtedy własnym życiem, jakby
odłączone od reszty ciała, a ja nie całkiem rozumiałam jego
zachowanie. Ta niemożność nawiązania kontaktu z własnym
barkiem zaczęła mnie intrygować – podobnie jak sam fenomen dyslokacji (przesunięcia, wybicia).
Zaczęłam obsesyjnie studiować anatomię. Musiałam zrozumieć, na czym polega moje używanie kończyn – a właściwie:
jak moje kończyny „używają” mnie; jak to się dzieje, że razem
uczymy się chwytać, sięgać, rozpoznawać rzeczy wokół nas.
Przyglądałam się stawom barkowym, analizowałam rysunki
anatomiczne, fachową terminologię i poszczególne funkcje
różnych części naszego ciała. Próbowałam zrozumieć mechanizmy ruchu stawów i ich rozwój już w okresie zarodkowym.
Studiowałam liczne stany chorobowe barku, a także aktualne metody ich leczenia – nie wyłączając ingerencji chirurgicznych. Taki był początek niekończących się eksploracji
anatomicznych – w obszarze zarówno diagnostycznym, jak
i terapeutycznym – i to dało impuls, dzięki któremu zapragnęłam stać się praktyczką metody Feldenkraisa®.
„Studia z fantazmicznych anatomii” to tytuł moich bieżących
i transdyscyplinarnych poszukiwań artystycznych. Badania
te prezentują choreograficzne i terapeutyczne spectrum
doświadczeń i praktyk, z którymi zetknęłam się, i które
rozwijam jako choreografka, tancerka i praktyczka metody
Feldenkraisa. Poszukiwania te nadają kierunek moim studiom
nad wszelkimi problematycznymi aspektami ciała – zarówno
w obszarze choreografii, jak i poza nią, w innych dziedzinach
wiedzy: medycynie, psychoanalizie, klinicystyce, fizjoterapii
i w przestrzeni praktyk somatycznych. Pozwoliły mi one na
przeniesienie tych specyficznych zainteresowań w obszar
poszukiwań artystycznych i eksperymentowanie z konceptem prze-mieszczenia [dis-location], roz-członkowania,
rozłamu [w ciele]. Dzięki nim mogłam rozwinąć ideę ciał
prze-mieszczonych (rozbitych/ zwichniętych) [dislocated
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bodies] – a także skierować uwagę na ciało niesprawne i na
prawo do [cielesnego] wyobcowania. Intuicyjnie czułam, że
prze-mieszczenie (wybicie, zwichnięcie) – stan, który uchodzi
powszechnie za patologiczny, przypadkowy, traumatyczny, zaliczający się do objawów czy błędów funkcjonalnych – z samej
swojej natury (a jest nią fragmentaryzowanie ciała czy nawet:
odrywanie go od jego „normalnego” stanu) stwarza możliwość
kreowania innego ciała; możliwość otwarcia się na nowy typ
sprawczości, nowy sposób stawiania oporu i nową in-dywi-dualność – a także możliwość wypracowywania nowych
koncepcji estetycznych w sztuce i choreografii.

anatomia i wtargnięcie

Termin „anatomia” (a także jego rozumienie) wywodzi się
z praktyki sekcji zwłok: kawałkowania ciała, amputacji i dysocjacji (roz-dzielania). Grecki źródłosłów anatomē oznacza
„sekcję”, „cięcie” (anatémnō – „tnę, rozcinam” – od aná –
„w górę” i temnō – „tnę”).
Anatomia jest nauką o strukturze organizmów, o tkankach,
organach i układach, jakie tworzą. Jej praktyka polega na
rozcinaniu ciał, badaniu ich wnętrza i obrazowaniu tego,
co się w nich znajduje. To właśnie pragnienie stworzenia
obrazu tego, co niewidzialne, intryguje mnie najbardziej.
Miałam okazję przez rok pracować i wymieniać się spostrzeżeniami z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. W tym
czasie przeprowadzałam w moim studio grupowe i prywatne
lekcje i sesje choreograficzne oraz wiele wywiadów na temat
postrzegania zmysłowego [sensorial visions], a także relacji
pomiędzy reprezentacją a językiem (Blind Gaze).

dysekcja (od-cięcie)
i dyslokacja (przemieszczenie)

Społeczeństwa Zachodu ugruntowały koncepcję ciała jako
nieprzeniknionego „pancerza ochronnego”, chroniącego przed
jakimkolwiek okaleczeniem, rozczłonkowaniem, zwichnięciem
czy dez(re)orientacją. „Kultura sekcji”1 wyznacza początek
zjawiska, które badał Michel Foucault, określając je strategią
stosowania „nadzoru” (surveillance) nad ciałem w reżimach
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opartych na sądzie i karze. Powiązana jest także z wczesnymi
przejawami tego, co w dzisiejszym świecie Zachodu skonceptualizowane zostało jako „uwewnętrznienie” (interiority): przekonanie, że każda jednostka posiada życie wewnętrzne. Jednakże
zarówno anatomia, jak i współczesne rozumienie ciała wyrosły
z praktyki sekcji – kawałkowania ciała, amputowania, oddzielania części od całości. „Wszyscy mamy ciała sfragmentaryzowane – to przede wszystkim” – pisze Lennard J. Davis
w swojej książce Enforcing Normalcy: Disability, Deafness and
the Body2. Jednak anatomia jest przede wszystkim „sprawą
publiczną” odzwierciedloną w obrazach, ideologiach, intrygach
i afektach – a także w problematycznych spotkaniach istot
ludzkich z nie-ludzkimi, pomiędzy dyscyplinami czy w zderzeniu
różnych epok i heterogenicznych przestrzeni.

anatomia jako
praktyka defiguracyjna
i rekonfiguracyjna

1 Jonathan Sawday, The Body
Emblazoned: Dissection and the
Human Body in Renaissance
Culture, Routledge, New York–
London 1995.
2 Lennard J. Davis, Enforcing
Normalcy: Disability, Deafness
and the Body, Verso, London–
New York 1995.

„Ciało” nie może być postrzegane esencjalistycznie, jako jednorodny, zwarty byt – trzeba o nim myśleć wyłącznie w liczbie
mnogiej, w kategoriach jego licznych artykulacji. W swych
badaniach przemieszczam się nieustannie pomiędzy własnym
ciałem a ciałami innych – pacjentów, czytelników, słuchaczy,
widzów, obiektów – by otworzyć się na różne możliwości relacji
i alienacji pomiędzy tym, co prywatne i publiczne; tym, co
wspólne i co jednostkowe czy pomiędzy ciałami ludzkimi i nie-ludzkimi, a także pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, między
moim ciałem i poczuciem własnego „ja” (the self). Tym samym
objawia się nam nie jedna, a wiele Anatomii.
Anatomia była dotąd często przedstawiana jako stała, obiektywna dziedzina – tak pod względem praktycznym, jak i epistemologicznym. Anatomia pozostaje tymczasem nauką pełną
miejsc pustych, błędów, nieporozumień, chybionych interpretacji, czarnych dziur, pominiętych zagadnień, wątpliwych
afirmacji, imperatywów ciała pod kontrolą i pragnień, by to ono
sprawowało nad nami władzę. Stykając się z tego rodzaju materiałami, musiałam zmierzyć się z takimi pojęciami jak hierarchia,
przywilej, nierówność i tymi agenturami, które odnajdują się
w anatomii, wiążąc ciało pojedynczego człowieka z ciałem
suwerennym / narodowym / etnicznym. Dowiedziałam się na
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przykład, że łechtaczkę „odkryto” dopiero w XVI wieku. A jeszcze bliżej naszych czasów lekarze odkryli nowe tajemnicze
organy wewnątrz naszej głowy. Tradycyjna Anatomia pozostaje
więc wciąż sferą „odkryć” i praktyk „rekonfiguracyjnych” (rozumianych jako montaż, asamblaż i rekompozycja).

od metody feldenkraisa
do fantazmicznych
anatomii

Poczucie wewnętrzności i zamknięcia ciała zostało zakwestionowane między innymi w obszarze praktyk somatycznych.
Somatyka to dziedzina eksploracji – badania ciała z osobistej
perspektywy – poprzez doświadczenie. Thomas Hanna – filozof
i pedagog somatyczny – używa terminu „soma” na określenie
ciała „doświadczanego” w przeciwieństwie do ciała uprzedmiotowionego. Kiedy ciało jest doświadczane od wewnątrz,
ciało i umysł nie są oddzielone, ale są doświadczane jako
całość. „Somatyczne” to takie, które warunkuje nasze doświadczenie „bycia ciałem”. Somatyka nie pretenduje wcale
do odtworzenia tak zwanego naturalnego czy pierwotnego
ciała, ale raczej przyczynia się do reorganizacji różnorodności
i heterogeniczności tego, co nazywamy Ciałem.
Kiedy po raz pierwszy rozpoczęłam moje artystyczne poszukiwania, właśnie ukończyłam szkolenie z metody Feldenkraisa
(po czterech latach nauki w Instytucie Feldenkraisa w Wiedniu oraz dwu latach intensywnego treningu i pracy z dziećmi
wymagającymi dodatkowej opieki w Tegernsee, w Niemczech).
Moja praca jako praktyczki Feldenkraisa miała ogromny
wpływ na moje poszukiwania choreograficzne. Dzięki moim
własnym kontuzjom zrozumiałam również, jak dalece mój
stosunek do własnego ciała (i do innych ciał) został zdeterminowany przez naukowe i polityczne ideologie. Musiałam
je zdekonstruować lub przynajmniej zbalansować innym
rodzajem świadomości.
Metoda Feldenkraisa ma na celu poprawę jakości ruchu poprzez zwiększenie jego koordynacji i świadomości. Używając
bardzo prostych i łatwych, ale na swój sposób niecodziennych
ruchowych akcji, odsłania dotąd nieuświadamiane nawyki
w poruszaniu się i rozwija nowe zdolności poruszania się
i uczenia. Moshe Feldenkrais, twórca metody, mawiał, że ruch
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jest nośnikiem naszych relacji z otoczeniem, zarówno fizycznym, jak i społecznym. Metoda ta ma dwie różne praktyki
– metodologie: sesję jeden na jeden zwaną Integracją Funkcjonalną oraz lekcje grupowe zwane Świadomością poprzez
Ruch. Zwyczajowe zajęcia Feldenkraisa odbywają się często
w pozycji leżącej na podłodze, z zamkniętymi oczami, a uwaga
kierowana jest na nasze własne odczucia i spostrzeżenia.
Z kolei jedną z osobliwości lekcji Świadomości poprzez Ruch
jest to, że są pozbawione demonstracji ruchu – nauczyciel
prowadzi uczniów głównie poprzez opisywanie sytuacji i kierunków ruchu. Ta nie-wizualna demonstracja i użycie języka
otwierają wiele sposobów podejścia do ruchu i ciała. W moich badaniach poszerzam zasady i metody Feldenkraisa, by
implementować je do szerszych poszukiwań choreograficznych wokół ruchu, percepcji, poezji, języków i działań. Metoda
Feldenkraisa pojawia się zatem w mojej pracy terapeutycznej,
jak i choreograficznej. Praktykowałam sesje jeden na jeden
w moim studio w Wiedniu. Lekcje Świadomości poprzez Ruch
przekształciłam w „lekcje choreograficzne”, które później
nazwałam Lekcjami Fantazmicznej Anatomii.

o fantazmiczności

‚Fantazmiczny’ to wymyślone słowo łączące to, co fantastyczne (z francuskiego: le fantasm), fantasmagorię i fantazję.
Słowo „fantazja” pochodzi od greckiego ‘phantasma’, które
oznacza „objawienie, ducha, halucynację wzrokową lub
widmo”, a więc to, co nam się ukazuje. Wywodzi się ono od
‘phainein’ czyli „czynienia widzialnym, jaśniejącym”, co oznacza również „zdolność do wyobrażania sobie”. „Fantasmagoria” to sekwencja obrazów widzianych lub wyobrażanych,
podobnych do tych widzianych we śnie. Pojęcie fantazji jest
zaś centralne dla psychoanalizy. Powstanie psychoanalizy
wiąże się z uznaniem przez Freuda w 1897 r., że traumatyczne
wspomnienia są czasem wytworem fantazji, a nie śladami
rzeczywistości. Tłumacze tekstów Sigmunda Freuda zdecydowali się przetłumaczyć niemieckie słowo ‘Phantasia’ poprzez
połączenie dwóch terminów: ‘phantasm’ („halucynacja”)

173		
studia z fantazmicznych anatomii albo stwórzmy nowe anatomie…

i ‘fantasy’ („nieokiełznana wyobraźnia”). Fantazja to zaburzenie widzenia podczas fantasmagorycznego objawienia,
spowodowane zaburzeniem zdolności analizowania.
Podczas Lekcji Anatomii Fantazmicznej używam języka
nie tylko do orientacji czy kierowania ruchem, ale przede
wszystkim do wywoływania poetyckich, spekulatywnych,
imaginacyjnych wyobrażeń na temat ciała. Celowo proponuję też zaburzanie widzenia – halucynacje, fantazje,
erotykę czy fantasmagoryczność jako integralną część
doświadczenia choreograficznego.
Nie jesteśmy w stanie postrzegać ciała drugiego człowieka,
ani naszego własnego ciała, bez możliwości wyobrażenia
sobie, fantazjowania, halucynacji, a tym samym – zniekształcenia go. Język jest protezą, zwracającą się do fantazmicznych części ciała jak do fantomowych kończyn, tak samo
konkretnych jak kawałki kości. Naukowy termin „kończyny
fantomowe” odnosi się do kończyny (kończyn), które po amputacji – usunięciu z ciała – nadal wydają się dla danej osoby
wyczuwalne, obecne.
Wszystko, co może być tematem fantazji, jest już samo
w sobie rzeczywiste. Pojawia się zatem kolejna myśl: jakie są
możliwe działania związane z tymi fantazmicznymi rzeczywistościami? Jakie działania i agentury są możliwe w ramach
tego splotu zdarzeń, który wpływa na naszą percepcję, tak
bardzo ją zmieniając? Jak daleko mogą sięgnąć badania nad
transformacją ciała, nad jego roz-członkowaniem, nad osobą,
w której ciele rozgrywa się choreografia? Jakie są głosy utraconych narządów i kości? Czy mają one swoją autonomię,
sprawczość, pragnienia? Jak dalece możemy towarzyszyć
językiem procesom zniekształcania i rozczłonkowywania
ciała? Jakie możliwości ujawniają się wewnątrz tych wyimaginowanych splotów percepcyjnych zdarzeń?

opowieść o anatomii
fantazmicznej
– założenia nacięcia

W marcu 2015 roku poproszono mnie o zaprezentowanie
mojej pracy badawczej w wiedeńskim Theatercombinat.
Zaproponowałam wykład-performans pod tytułem Disfigured Anatomy [Anatomia zniekształcona]. Chciałam
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3 Monique Wittig, The Lesbian
Body, William Morrow and Company, New York 1975.

opowiedzieć o ciele kobiecym wyalienowanym z anatomii
ciała rozrodczego. Ciało to nie miało twarzy ani podmiotu
– było ciałem oddzielonym od jakiegokolwiek pojęcia „ja”
(the self).
Dopiero co rozpoczęłam pracę nad doktoratem. Niewiele
wcześniej, po licznych zwichnięciach, przeszłam operację
barku i obsesyjnie studiowałam anatomię tej części ciała,
a także ciała w ogóle. Czytałam książki Monique Wittig, skupiając się zwłaszcza na The Lesbian Body3. Ledwo mogłam
chodzić, kiedy Claudia Bosse z Theatercombinat zaprosiła
mnie do udziału w wydarzeniu „Porozmawiajmy o pracy,
kochanie!”. Niedobór magnezu wywołał u mnie zapalenie
mięśni ud, choć byłam przekonana, że za tym nagłym paraliżem stoi wcześniejsza operacja barku. Nie zdawałam sobie
wówczas sprawy, że liczne, bolesne, i powiązane z kryzysami
w życiu prywatnym kontuzje, jakich doznawałam w czasie
moich poszukiwań, mają głęboki związek także bezpośrednio z moimi badaniami. Byłam w stanie usiąść na krześle –
nic więcej. Wybrałam kilka fragmentów z The Lesbian Body
i napisałam o swym nagłym paraliżu.
Postanowiłam, że przeczytam różne fragmenty, siedząc na
krześle usytułowanym pośród uczestników wydarzenia.
Czytałam tak, jakbym prowadziła warsztaty Świadomości
poprzez Ruch w stylu metody Feldenkreisa. Obecni na sali
uczestnicy mogli biernie słuchać, albo też – ucieleśnić
doświadczenie i potraktować je jako warsztat somatyczny
rozgrywający się w ich wyobraźni. Kiedy skończyłam czytać,
poprosiłam widzów, by markerami do tablicy zapamiętane
przez siebie zdania z odczytanych przez mnie tekstów zapisali bezpośrednio na skórze innej osoby: na plecach, pod
pachą, na mostku, na szyi, na wargach. Wszyscy szukaliśmy
miejsc, po których moglibyśmy pisać.
Skóra każdego i każdej z nas stała się dużą, porowatą
powierzchnią rozpościerającą się w sali niczym zwój pergaminu, który mogliśmy jednocześnie zapisywać i czytać.
Następnie wszyscy wspólnie odczytywaliśmy fragmenty
zapisane na różnych partiach skóry. Ciałami poruszano i manipulowano na wiele sposobów – odczytywanie powierzchni
skóry stało się przedsięwzięciem kolektywnym. Stało się
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jasne, jak bardzo problematyczny jest koncept ciała jako
gładkiej powierzchni czy nieprzeniknionej otuliny.
Ciało wypaca z siebie pisanie. Stawy wykręcają się, tworząc
niezrozumiałe formy. Ciało morfuje – nie jest ani spójne,
ani logiczne. Emanuje najróżniejszymi zapachami i pełne
jest ślepych plamek. Ciało jest właściwym miejscem dla
błędnych anatomii.
Uczestnicy mojego wykładu musieli znaleźć sposób, by zrozumieć te osobliwości, pomimo jednoczesnego skrępowania
bliskością intymnych miejsc innych. W tym konkretnym przypadku interesował mnie właśnie przede wszystkim nie tyle
klasyczny wymiar troski i czułej uwagi kierowanej ku innym
ciałom i podmiotom, ile sama świadomość istnienia wielu
od siebie odrębnych i wyalienowanych ciał. To nieprzerwane,
zbiorowe czytanie na pozostającej w ruchu skórze doprowadziło mnie do koncepcji rozszczepionej (diffracted) świadomości. Wytworzyło rodzaj dystansu czy nawet wyobcowania
(w etymologicznym sensie „poczucia obcości wobec samego
siebie”), które pozwoliło nam ob-dzielić uwagą jednocześnie
własne ciało, jak i ciało innej osoby. A tym samym wyznaczyło
linię (na)cięcia i przyniosło obietnicę nowych relacji.
To doświadczenie skłoniło mnie do zainteresowania się na
nowo metodą Feldenkraisa – mniej jako metodą terapeutyczną, bardziej raczej jako machiną, która wytwarza nieoczekiwane, zaskakujące sposoby odnoszenia się do ciała.
Interesuje mnie właśnie ten poetycki aspekt metody Feldenkraisa. Gest zestawiania ze sobą rzeczy wcześniej nie powiązanych relacją, by pozwolić na ich wzajemną interakcję.

sesje fantazmicznej
anatomii4

4 Poniższe opisy praktyk stanowią fragmenty stworzonego przez
Anne Juren przewodnika Artistic
practices of Studies on Fantasmical Anatomies.

Od 2014 roku przyjmuję pacjentów na indywidualne sesje
Integracji Funkcjonalnej Feldenkraisa. Moja praca artystyczna rozwija się równolegle do praktyki terapeutycznej.
Z czasem zaczęłam świadomie pozwalać na przenikanie się
wpływów i metod tych dwu obszarów, nie wiedząc dokładnie,
w jaki sposób praca praktyczki metody Feldenkreisa (MF)
i choreografki może się faktycznie przeplatać z konkretnymi
sesjami terapeutycznymi.
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Pole terapeutyczne i pole choreograficzne wymagają innego
rodzaju uwagi, założeń, oczekiwań, a także niosą ze sobą
zupełnie inną estetykę i etykę. Wymagania i oczekiwania
różnią się w zależności od dyscypliny. Te rozbieżności doprowadziły do horyzontalnych spotkań, które pozwoliły mi
poszerzyć parametry choreograficzne w środowisku terapeutycznym i vice versa, bez roszczenia sobie prawa do zastąpienia jednych drugimi.
Indywidualna sesja Integracji Funkcjonalnej Feldenkraisa dotyczy konkretnych funkcji ciała i integracji nowych możliwości wykonywania ruchu. Proponuje pacjentom nowe sposoby
działania i obiecuje im coraz większe poczucie sprawstwa.
W badaniach mniej interesuje mnie efektywność ruchu jako
takiego. Interesuje mnie raczej rozwinięcie tej metody i niektórych z jej zasad w obszarze dociekań choreograficznych.
Sesje Fantazmicznych Anatomii mają strukturę indywidualnej sesji Integracji Funkcjonalnej, choć – w przeciwieństwie
do MF – nie dążą do zwiększenia funkcjonalności czy integracji ciała i wykluczają możliwość naprawy ciała, obejmując
raczej przestrzenie przenikania się ciał i praktyk. (…)

lekcje fantazmicznej
anatomii

Lekcje Fantazmicznej Anatomii wywodzą się bezpośrednio
z mojego spotkania z MF, ale stanowią także specyficzny
aspekt mojej pracy z pacjentami; wynikają także z osobistej
historii ciała i mojego zainteresowania poetyką terminologii
anatomicznej. Lekcje są tworzone intuicyjnie, operują swobodnymi skojarzeniami, co pozwala słuchaczowi zachować
poczucie rzeczywistości, ale też umożliwia pewną formę
dystansu i kreowanie poetyckich skojarzeń.
Opracowałam różne lekcje choreograficzne i lekcje na temat
ciała związane z zagadnieniami i problemami cielesnymi,
terapeutycznymi i anatomicznymi. Lekcje te różnią się od
indywidualnych sesji, bo adresowane są do grupy osób,
a nie do jednostki. Uczestnicy proszeni są o położenie się na
mniej lub bardziej wygodnym materacu i zamknięcie oczu,
jeśli mają na to ochotę. Rozszerzając lekcję Świadomości
poprzez Ruch, Lekcje Fantazmicznych Anatomii proponują
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dysfunkcyjne relacje i spekulatywne działania ciała, używając
przy tym zarówno poetyckiego, jak i naukowo-anatomicznego
języka. Każda lekcja jest mówiona na żywo i czasami towarzyszy jej dźwięk różnych obiektów, które współtworzą
Fantazmiczne Anatomie.
Lekcje Fantazmicznej Anatomii przeprowadzam w różnych
kontekstach, na przykład w galeriach, muzeach, teatrach,
akademiach tańca i sztuki i były dotąd prezentowane w wielu
krajach Europy, w Azji i w Ameryce Południowej.

l’effet mère
i psychoanaliza

Realne, Wyobrażeniowe i Symboliczne były pojęciami obecnymi w moim dzieciństwie od zawsze. Mój ojciec jest psychologiem dziecięcym, a moja matka badaczką i fanką Lacana.
W wieku dwudziestu lat studiowałam prze dwa lata psychologię, po czym zrezygnowałam z niej w niezgodzie. W dzieciństwie, kiedy zraniłam się, mój ojciec zawsze mówił mi: Ton
corps a parlé! („Twoje ciało przemówiło!”). Zapewne po to, by
dać mi do zrozumienia, że rzeczy nie dzieją się przypadkowo,
albo że istnieje jakiś metafizyczny język, który zawsze w nas
funkcjonuje i domaga się analizy. Być może niniejsze badania
są po części wynikiem tego dyskursu, próbą zrozumienia
logiki tego języka i jego imperatywnych funkcji. Mimo że dziś
odrzucam ten dyskurs, wciąż pozostaję pod wpływem dyskursu psychoanalitycznego i myślenia analitycznego jako zaplecza intelektualnego. Psychoanaliza jest dla mnie językiem
dobrze znanym, czymś w rodzaju języka ojczystego.
Pojęcia L’Effet Mère, l’Ephemère, the Ephemeral [to, co ulotne]
odnosi się bezpośrednio do tej właśnie bliskości, intymności,
braku dystansu i swojskości: do rzeczy, które czasami są zbyt
bliskie, by je całkowicie odrzucić lub w pełni przetrawić. (…)

zabiegi z daleka

Pojęcie L’Effet-Mère koresponduje z konceptem proximal.
Zabieg Telepatyczny i Zabiegi z Dystansu korespondują z konceptem distal. Proximal i distal to dwa terminy używane w Integracji Funkcjonalnej Feldenkraisa dla określenia różnych
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punktów skupienia uwagi w ciele, jak i konkretnych obszarów
oddziaływania sesji5.

5 Koncept proximal vs distal
(proksymalne kontra dystalne)
używany jest w metodzie
Feldenkreisa do eksplorowania
starych i kształtowania nowych
wzorców ruchowych. Proksymalny oznacza blisko centrum
ciała, a dystalny oznacza dalej
od centrum ciała. Według MF
efektywny ruch to taki, który
generowany jest w większym
stopniu z mięśni proksymalnych.
Koncept proximal vs distal jest
także wykorzystywany w terapii
bólu poprzez świadome zastąpienie pracy obolałego mięśnia
mięśniem bardziej proksymalnym
[przyp. tłumaczki].
6 Zapiski z sesji, która odbyła
się w grudniu 2017 w Galerie
Overgaden w Kopenhadze
skupiającej się wyłącznie na
prezentacji niematerialnych
dzieł sztuki.

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio,
Joanna Leśnierowska

a)

Fantazmiczne Anatomie z Dystansu
Ja byłam w Bejrucie, a ty w Sztokholmie.
Ja w Phnom Penh, a Ty w Kopenhadze.
Wyobrażam sobie ciebie tam. Co to zmienia, czy jestem
tu z tobą, czy daleko?
Głos jest awatarem, który może podróżować bez naszych
ciał. Język jest protezą6.

b)

Zabiegi Telepatyczne
Podczas izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 eksperymentowałam z różnymi możliwościami przeprowadzania sesji
Fantazmicznej Anatomii na odległość. Rozwijałam tę jednocześnie artystyczną i terapeutyczną praktykę telepatycznie
i we współpracy z praktykami mieszkającymi w Wiedniu
i Berlinie. Pierwszy Zabieg Telepatyczny odbył się na Pernerstorfergasse 5, w Wiedniu w czerwcu 2020 roku podczas
odbywanej online międzynarodowej konferencji praktyków
metody Feldenkraisa Practices of Freedom.
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isabelle schad jest tancerką i choreografką, studiowała balet, by następnie
zająć się tańcem współczesnym, a od
1999 roku tworzyć własne projekty.
Jej praktyka koncentruje się na ciele
i jego materialności, procesualności
i poznawalności, a także na relacji
między ciałem, choreografią i (re)
prezentacją oraz na kwestiach
budowania wspólnoty i politycznego
zaangażowania choreografii.
Poszukując nowych możliwości
współpracy, była współinicjatorką
kilku kolektywów, m.in. sieci artystów
„Good Work” (2003, wraz z Bruno
Pocheronem i Benem Andersonem).
Stale współpracuje również z artystą
wizualnym Laurentem Goldringiem. Jej
prace są prezentowane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach,
a w 2019 roku Isabelle została
uhonorowana Deutscher Tanzpreis
za wybitne osiągnięcia artystyczne
w dziedzinie tańca współczesnego.
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Minęło już prawie dziesięć lat, odkąd napisałam tekst o mojej
praktyce ruchowej zatytułowany Ciało, doświadczenie i pisanie w choreografii1. Drugi tekst – pisany w innym kontekście,
ale zbliżony pod względem treści – nosił tytuł Embriologia
jako choreografia2. Kiedy niedawno znów je przeczytałam,
z zaciekawieniem odkryłam, które koncepcje i przemyślenia są wciąż obecne, we mnie i dla mnie – a które obszary,
widziane z dzisiejszej perspektywy, domagają się znalezienia
nowych artykulacji (i dlaczego).
Wymienione teksty po części opisują proces naszego
stawania się jako proces przemiany, proces przekazywania
informacji – w tym także z pokolenia na pokolenie. Ponieważ
każdy i każda z nas przechodzi przez ten proces, niesie on ze
sobą poczucie równości – wspólną i wszechobecną wibrację.
Wciąż intensywnie żyje we mnie myśl o tworzeniu spektakli
w oparciu o koncepcję świadomości komórkowej inspirowanej praktykami somatycznymi (takimi choćby jak Body-Mind
Centering, stworzone przez Bonnie Bainbridge Cohen). Myśl
ta wpisuje się w (bliskie mi) przekonanie, że działają między
nami tkające siły, które tworzą sieć nieskończonych połączeń i ostatecznie odpowiadają za to, że stajemy się bytami
wspólnotowymi, przyjaciółmi, „rodzinami”:

1 Tekst Body, Experience
and Writing in Choreography
ukazał się po raz pierwszy w: The
Present Author: Who Is Speaking
in Performance?, red. Lilo Nein,
Revolver, Berlin 2011.
2 Tekst Embryology as
Choreography ukazał się po raz
pierwszy w: Dance [And] Theory,
red. Gabriele Brandstetter, Gabriele Klein, Susan Leigh Foster,
Melanie Haller, Heike Luken,
Transcript, Bielefeld 2013.

Ponieważ tworzy nas zarówno nasza własna
przestrzeń, jak i nasz proces embriologiczny,
ciało staje się równocześnie przestrzenią
i miejscem, w którym zbiegają się czas i przestrzeń. Źródła ruchu leżą wewnątrz ciała oraz
w akcie jego stawania się. Każda pojedyncza komórka ma własną, podwójną błonę:
jedna jej część patrzy do wewnątrz, a druga
jest skierowana na zewnątrz – możliwe, że to
właśnie tam powstaje dialektyka wnętrza
i zewnętrza. Pamięć o naszych błonach przechodzi przez nasz własny aparat zapamiętywania; studiowanie i wcielanie procesów
komórkowych (takich jak komunikacja komórkowa, podział, różnicowanie, migracje komórek, błon komórkowych i płynów) sprawia,
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że zapamiętujemy, co przenika strukturę. Jeśli
pamięć o procesach zachodzących dawniej
w naszych pierwszych komórkach dostarcza
nam informacji o tym, kim / jak / i gdzie jesteśmy, informuje nas także tak samo o naszym
środowisku i o tym, jak je kształtujemy poprzez relacje komórkowe.
Zastosowanie tego podejścia do choreografii wiąże się z zakwestionowaniem formy choreograficznej poprzez zbadanie tego, co tę
formę przenika [kształtuje]. Pamięć jest nie
tylko medytacją, ale też pracą na błonie jako
takiej: błony i inne przestrzenie są przenikliwe
i nieustannie się zmieniają – ciążą do wewnątrz, a zawinięte wnętrze ponownie staje
się zewnętrzem. Schowanie we wnętrzu i odbicie; wnętrze, które staje się zewnętrzem;
płynne procesy, w wyniku których wyłaniają się struktury: endoderma, ektoderma,
i mezoderma – wszystkie cielesne układy naszego obecnego ciała.
Takie rozumienie poruszającego się / działającego ciała jest oparte zarówno na doświadczeniu, jak i na procesie pracy. Kiedy takie
procesy stają się choreografią, ona także
opiera się na doświadczeniu i procesie roboczym. Jeśli choreografia opiera się na partyturze, jak to się dzieje w muzyce, ciało
staje się muzyką; głos i partytura mogą dostarczać wskazówek pozwalających na nowo
(i od nowa) odnaleźć doświadczenie i proces w czasie teraźniejszym, tak by mogły się
stać przedstawieniem. Po drodze, w ramach
procesu twórczego, pisanie partytury rozrastałoby się – stawało coraz bardziej złożone
i precyzyjne w odniesieniu do przestrzeni zewnętrznej / wewnętrznej; inicjacji ruchu;
rytmu i czasu; intensywności, itd.
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3 Fragmenty obu wyżej wspomnianych tekstów, zob. przypisy
1 i 2.

Jakie słowa zdołałyby opisać ciała i obrazy ciał, które powstają, gdy owe ciała i obrazy wykraczają poza to, co już
wiemy; poza to, co rozpoznajemy jako znane nam wizerunki;
poza style tańca, narracje, znaki czy reprezentacje? A może
znaczeniem mógłby być sam ruch? Ciało jako znaczenie –
tak, jakby ciało było medium, które zajmuje się własnym
ruchem, jednocześnie go produkując. Podczas spektaklu
znaczenie tworzy się poprzez fakturę ciała, fakturę ruchów,
fakturę czasu i przestrzeni3.
O ile przez wiele lat zajmowało mnie myślenie i pisanie o pojęciach związanych z choreografią, pracą i życiem, i wyjaśnianie
ich poprzez nieustanne powroty do koncepcji „ciała” – teraz
bardzo chciałabym podzielić się refleksją o tym, dlaczego
nie chcę już mówić o „ciele” jako bycie, z którego wyrasta
moja praca.
Przez ostatnie siedem lat podążałam za kilkoma niezwykłymi mistrzami praktyk Zen, a konkretnie medytacji Za Zen,
a także Aikido Zen i Zen Shiatsu, które zalecają poszukiwanie
wewnętrznego spokoju, wyciszenia, obecności, jasności, siły,
radości i empatii. Te praktyki należy wykonywać codziennie:
są tak pomyślane, że nie tylko pomagają utrzymać sprawność
i aktywność fizyczną, ale też oczyścić umysł z gonitwy myśli.
Oczyścić [go] z lęków, których źródłem jest warunkowanie –
a także uwolnić go od takich pojęć jak konkurowanie, porównywanie czy wygrywanie. Zen jest podejściem holistycznym,
zgodnie z którym nasze „ja” jest jednym bytem złożonym
z ciała-ducha-duszy. Zen stara się [zatem] przełamać podejście dualistyczne i związane z nim koncepcje, takie jak
oddzielenie ducha od ciała, myśli od obecności, itd. Ponieważ
sama codziennie praktykuję Aikido, stopniowo przyzwyczaiłam się do zastępowania pojęcia ciała takimi terminami jak
„osobowość” czy „ja” (the self). „Ja” to coś więcej niż osoba.
I to z poziomu „ja” łączymy się z innym
[i] ze światem.
Pytam siebie teraz: jak to się dzieje, że moje praktyki
stają się praktykowaniem bycia? Czy ruch i choreografię
można rozumieć jako procesy istnienia – nie myślowe czy
[te] związane z działaniem, ale procesy świadomości? Kiedy
prowadzę praktyki grupowe, coraz częściej zdarza mi się
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wypowiadać zdania i frazy takie jak: „wprowadź umysł do
twojego serca” albo „[podejdź do tego] nieco mniej konceptualnie”. Jeśli akurat zajmują mnie najdrobniejsze szczegóły
poszczególnych ruchów, zasady energetyczne albo techniki
Aikido, może się zdarzyć, że powiem: „nie wpadaj w formę”.
Zmiany, które zachodzą po wypowiedzeniu takich uwag, są
zaskakująco czytelne dla tych, którzy praktykują w danej
przestrzeni – te pozornie niewielkie zmiany są w rzeczywistości ogromne i przewartościowują wszystko.
Czy możemy przejść od pojęcia ciała do pojęcia „ja”, a stamtąd do „jestem”, „jestem tutaj” i „jestem świadomością”?
Pojęcia „jestem” i „istnieję” wiążą się z ideą wibracji komórkowej i odsyłają do niej. Z kolei idea ta niesie ze sobą poczucie,
że „ja” tańczy egzystencjalny taniec, który wszystko scala.
A moje prace? Czy są choreografiami istnienia?
Dla odmiany, „jestem ciałem” niesie ze sobą zupełnie inną
koncepcję. Wywodzi się ona z kolektywnego warunkowania
przez społeczeństwo, rodzinę czy tradycje i wiąże z różnymi
rodzajami (hiper)uważności, takimi jak nieustanne dbanie
o ciało, troska o jego dobrostan i zdrowie.
Z takim warunkowaniem łączy się również lęk przed chorobą
i śmiercią. „Ja”, które utożsamia się z ciałem, sprawia, że „ja”
staje się osobą – nabiera cech osobowych i robi się egocentryczne. Tożsamość osobista opiera się w gruncie rzeczy
na myśli. Umysł jest nieustannie zajęty – myśli zaś angażują
osobę i dają jej impuls do działania. Myśli wąsko definiują rzeczywistość. Jeśli świadomość przyjmuje tożsamość osobową
– „jestem swoim ciałem” albo „jestem swoim umysłem” – ona
sama (świadomość) zostaje ograniczona. Wówczas świadomość – z natury nieskończoną i bezforemną – ogarnia lęk,
bowiem utożsamia się ona z kruchym ciałem. Z drugiej strony,
forma jest świadomości potrzebna. Pojęcie „ja jestem” rodzi się z ciała, a ciało jest formą, którą świadomość przyjmuje
po to, żeby można było jej doświadczać. I rzeczywiście doświadczamy samych siebie w naszych ciałach – myślimy o sobie jako o ciele, a myśli wyrażamy za pomocą języka.
To dlatego tak istotny jest okres przed-słowny, do którego
zalicza się embriologiczny proces stawania się. Jak dzisiaj
– metodami tak werbalnymi, jak i niewerbalnymi – możemy
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4 W oryginale nieprzetłumaczalna gra słów „when mankind
becomes kind man”; mankind –
ludzkość, kind man – dobry/życzliwy człowiek [przyp. tłum.].

odtworzyć niektóre elementy tego procesu, których charakterystycznymi cechami są: zaufanie i niezakłócony przepływ
komunikacji? Czy można tego dokonać za pomocą ruchu, za
pomocą tego ruchem-pisania, jakim jest choreo-grafia?
Myśli, uczucia, idee, silne emocje są jak płynące po niebie
chmury: można być świadkiem tego, jak przychodzą i odchodzą. Świadek jest w stanie zobaczyć osobę – osobowość
– i równocześnie zachować wobec niej pewien dystans.
Świadek sam także może być widziany. Dostrzegając go,
wchodzimy w przestrzeń, która otwiera się jako świadomość.
Widzimy tego, który widzi. Ten, który postrzega, może być
postrzegany w ramach całości, w ramach wszechświata.
„Zachowaj ciszę, i niech ci w tym pomogą właśnie te cechy
wyciszenia” słyszymy. „Wróć do swego naturalnego stanu,
wolnego od hałasu idei, wolnego od umysłu. Wróć do naturalnego poczucia swego własnego istnienia”.
Sytuacja, w której obecnie, w dobie pandemii Covid-19,
znajduje się świat, zrodziła wiele pytań. Świat poszukuje
nowych ścieżek, którymi mógłby podążać. Więcej: prosi
o uzdrowienie i kontemplację; o odpowiedź na pytanie, jak
utrzymać relacje między nami. Jak nie stracić kontaktu ze
sobą i z innymi – jak nie stracić go w ogóle, ale także w tej
konkretnej sytuacji, w czasie, kiedy kontakt, fizyczna bliskość
i bliskość w szerszym znaczeniu są obwarowane ograniczeniami albo zakazane? Poprzez codzienną praktykę uważności,
troski i słuchania siebie nawzajem dystans może się stać
bliskością – możemy nawiązać i pielęgnować bliższą relację
ze sobą i z innymi. Pielęgnowanie „ja” (the Self) jako świadomości jest kluczem do pozostawania w łączności z innymi
i stania się grupą.
Mówienie o osobowości jako świadomości jest nie do pogodzenia z takimi pojęciami jak struktury władzy, hierarchie
i egoistyczna rywalizacja. Otwiera natomiast inne sposoby
bycia razem: bycia ze sobą w wolności i z uśmiechem. Jak powiedział jeden z wielkich mistrzów do swojego ucznia: „To się
dzieje wtedy, kiedy ludzkość staje się bardziej ludzka”4.
Fizyczne i energetyczne podejście, które stosuję obecnie
w swoich pracach, może być postrzegane jako odpowiedź
na obecny kryzys – ale samo w sobie ma ono równie wielką

187		
wychodząc z formy

wartość. Normalnie pracowałabym w grupach, mając tancerzy
blisko siebie, a także posługując się fizycznością i dotykiem.
W tej chwili to niemożliwe. Nadal jednak mogę pracować
w małych grupach w plenerze – w parku położonym bardzo blisko mojej sali prób. Pracujemy, zachowując fizyczny dystans,
rozwijamy połączenia między nami poprzez energetyczny proces skupienia i ukierunkowania. Ćwiczenie w parku otwiera
cenne i nieograniczone połączenia ze światem zewnętrznym.
Staje się jasne, że skupienie można posłać na nieskończoną
odległość – jaśniejsze niż kiedykolwiek przedtem; dużo jaśniejsze niż podczas praktyki w zamkniętym pomieszczeniu.
Obecnie tworzę moje prace w niewielkich konstelacjach – są
to utwory solowe, czasami tria. Nadal jednak praktykuję także
w formatach otwartych i w grupach, ponieważ prace grupowe
zawsze zajmowały w mojej twórczości istotne miejsce. Lubię
się angażować w możliwie największym stopniu w relacje,
którymi sami jesteśmy i które w nas istnieją. Moje prace
i praktyki są po to, by się nimi dzielić. W zamyśle są ponadczasowymi procesami zanurzania się w inny świat – świat bliskości i kontemplacji. Chociaż postrzegam choreografię w dużej
mierze jako doświadczenie wizualne, jest ona czymś o wiele
więcej: jej istotą jest doświadczanie samej / samego siebie
jako bytu. Bytowość [Being-ness] jako tło, na którym toczy się
życie. A kiedy wizualność nabiera spójności, forma przestaje
być potrzebna.
Myśląc o roli publiczności w mojej twórczości, i potencjalnym oddziaływaniu tej roli na społeczeństwo, w 2011
roku pisałam:

5 Tamże.

Co / kto się porusza, kiedy widzi? Czym może
być akt widzenia poza tym, że jest sam w sobie działaniem? Co się dzieje z ciałem widza
w „akcie” oglądania? Te pytania nie przestają
mnie nurtować i wygląda na to, że ten fakt ma
związek z ucieleśnieniem, z komórkami i zagadnieniami, które zajmują mnie we własnych
praktykach. Pytanie brzmi: jak chciałabym pracować, jak pokazywać tę pracę publiczności
i jak się nią dzielić?5

188		

isabelle schad

Dziś zależy mi na tym, aby moja praca była postrzegana
jako zaproszenie do tego, by stać się świadkiem i wzajemnie
doświadczać tego, jak poprzez siebie samych odbijamy rzeczywistość. Chciałabym, żeby dostrzeżono, że nasza rzeczywistość jest o wiele bogatsza i bardziej złożona, niż możemy
pojąć to umysłem lub wyrazić językiem. Taniec jest tak fascynujący dlatego, że pozwala uchwycić rzeczy, które sięgają
daleko poza język. Może to robić, ponieważ jest doświadczeniem zmysłowym, które jak w lustrze odbija rzeczywistość
percepcyjną każdego pojedynczego człowieka. Taniec i ruch
to zjawiska całkowicie subiektywne. Nawet jeśli dana praca
nie chce zmuszać widza (czyli świadka) do dostrzeżenia
określonej rzeczy, i tak czegoś się jednak domaga: prosi, by
otworzyć się na przestrzenie, w których mogą się wydarzyć
małe cuda. Praca jest zaproszeniem do bycia przez chwilę
wolnym od gonitwy myśli, do współdzielenia czasu z innymi
i doświadczania własnej świadomości, własnej obecności
w trakcie oglądania.
Poruszamy się od osoby do obecności, od ciała-umysłu do
istnienia i wolności. Kiedy słyszę pytania o znaczenie mojej
twórczości, mogłabym odpowiedzieć, że konkretna sekcja,
szczegół czy fragment spektaklu same w sobie nie znaczą
nic. A jednak cały utwór (cała choreografia) niewątpliwie
niesie z sobą jakieś znaczenie. Chodzi w nich o cud ruchu
wszechświata i – we wszechświecie. O wielość wibracji, dzięki
którym jesteśmy połączeni. Dzięki którym stajemy się częścią
większej całości. Całe życie jest skoncentrowaną energią.
Wszystko jest tętniącym energią ruchem.

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio
Esej został opublikowany po raz
pierwszy w „Magazine Susch”
nr 2/2020.
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aleksandra borys jest artystką
działającą w dziedzinach choreografii,
kosmologii i ekologii. Jej prace przyglądają się ludzkiemu ciału, środowisku,
Ziemi, Wszechświatowi i pytają, jaki
rodzaj choreografii i tańca pojawia się
pomiędzy tymi obszarami.
Aleksandra obecnie rozwija swoje
badania w a.pass w Brukseli.
Otrzymała w 2016 roku tytuł magistra
arts&science z Central Saint Martins,
University of the Arts w Londynie;
w 2009 licencjat z tańca współczesnego CODARTS, University of the Arts
w Rotterdamie; w 2003 ukończyła
Państwową Szkołę Baletową w Łodzi.
W 2015 roku otrzymała Stypendium
Badawcze Grażyny Kulczyk oraz
stypendium artystyczno-badawcze
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2019 i 2014.
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Jak inwestuję dostępne mi zasoby? Jako osoba prowadząca
niezależny, nomadyczny tryb życia zarządzam głównie Czasem. W ramach mojej praktyki artystycznej uczę się, na co
wykorzystuję Czas. Jakie działania wesprzeć moim Czasem?
Czas stał się moją walutą. Czas i ja, razem, jesteśmy ofertą,
którą odkrywam sama dla siebie, od której się uczę i praktykuję. Czas to moja praktyka choreograficzna. Uczy mnie, jak
słuchać, jak reagować, jak tworzyć, jak przebywać z, jak być
dla, jak być. W moim rozumieniu bycie to jeden z najbardziej
złożonych tańców. Ćwiczę bycie ze swoim ciałem, słuchanie,
a wsłuchując się w nie, uczę się tego, co ono komunikuje. Odkrywam na nowo własne zmysły i ich język. Ciągle odnawiam
swoją relację z innymi istotami, z ziemią, z gwiazdami, z teraźniejszością, z przeszłością i przyszłością. Wciąż oferuję swój
Czas i uczę się języków różnych istot, ciał, sytuacji, oraz całego
ruchu, który się dzieje i tego, co on wytwarza.
Choreografia odbywa się, gdy całe Ciało jest zintegrowane
i porusza się zgodnie z Uniwersalnym Ruchem wszystkiego, tego, co widzialne i niewidzialne, poza binarnym
rozumieniem rzeczywistości.
Choreografia jako wsłuchiwanie się, uczenie się od i z Ciałem:
ciałem indywidualnym, ciałem zbiorowym, ciałem ziemskim, ciałem wszechświata; Kosmologia Ciała.

CZŁOWIEK
Praktyka:

odczekanie i pozwolenie sobie, by po przebudzeniu się na
chwilę pozostać nieruchomo w łóżku, wypicie rano ciepłego kakao, patrzenie, siedzenie ze sobą, wsłuchiwanie się,
siedzenie w ciszy, gapienie się, czytanie, badanie, co jest
tańcem, jak odczuwać taniec, jedzenie, surfowanie po sieci,
zamykanie oczu w przypadkowych momentach, dotykanie powierzchni, gdy nikt nie patrzy, poruszanie biodrami,
poruszanie organami, poruszanie szkieletem, trzęsienie się,
chodzenie, tańczenie dla kotów, wyczuwanie i poruszanie się, i ponowne wyczuwanie i poruszanie się, i raz jeszcze
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wyczuwanie i poruszanie się, by świadomie wsłuchiwać się
w „moje” Ciało.
Prace:

momentum – when matter meets anti-matter; Dancing
the Dance.
W tych choreografiach solowych odkrywałam podstawę
Ruchu mojego Ciała. Skupiałam się na tym, by pozwolić
mądrości Ciała mówić poprzez Ruch, nieustannie odpuszczając własne oczekiwania wobec tego, co taniec mógłby lub
powinien oznaczać albo jak powinien wyglądać. Całkowicie
pochłania mnie autentyczność przepływu Ruchu, siły życiowej podróżującej przez Ciało, wyrażającej się poprzez Ruch.
Wyzwaniem jest utrzymanie harmonii, utrzymywanie czujności Ciała, utrzymywanie umysłu skupionego na oddechu, nieustanne odrzucenie oczekiwań i ciągłe dostosowywanie tego,
co oznacza autentyczność w danym momencie. By ponownie
powrócić do oddechu.

ZIEMIA
Praktyka:

przyjmowanie pomocy, oferowanie czasu, picie kawy z przyjaciółmi, rozmowy o sztuce i o niczym, opieka nad dziećmi
przyjaciół, dbanie o relacje społeczne, ćwiczenie odpowiedzialności ekologicznej, ćwiczenie świadomości ekonomicznej i politycznej, wchodzenie do wody, picie wody, oddychanie
powietrzem, słuchanie ognia / wody / powietrza / ziemi,
siedzenie z ogniem / wodą / powietrzem / ziemią, opiekowanie się mieszkaniami i roślinami doniczkowymi, opiekowanie się kotami i psami znajomych, zajmowanie się ogródkiem,
chodzenie boso, wpatrywanie się w oczy innych, słuchanie,
wąchanie, patrzenie, pielęgnowanie relacji ze wszystkimi istotami tej Ziemi, dbanie o relację z Ziemią, dotykanie i odczuwanie, i jeszcze raz dotykanie i odczuwanie, i znowu dotykanie
i odczuwanie, odczuwanie, że „moje” Ciało jest małą częścią
Ciała Ziemi.
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Prace:

Cosmic Debris: re-Imagining Life on Earth, „Ruchome Teksty”,
CARE, Centrum w Ruchu.
Tworzenie pracy artystycznej na peryferiach struktury instytucjonalnej pozwala mi badać niezależność artystyczną
oraz ćwiczyć odpowiedzialność i wyjątkowość tej sytuacji.
Podczas jednej z rozmów usłyszałam: „jak mam pomysł, po
prostu go realizuję, bez zbędnych wątpliwości”. To stwierdzenie zostało ze mną i odkryło nowe podejście do realizacji
pomysłów artystycznych. Zaczęłam zastanawiać się, czym
byłaby sztuka aktywistyczna i jak z takim podejściem tworzyć
choreografię. We współpracy z Marcio Kerberem Canabarro
przy Cosmic Debris: re-Imagining Life on Earth używaliśmy
wędrówki jako głównej metody choreograficznej i badawczej. Odbyliśmy rezydencje artystyczne w Szkocji, Burdągu
i Limasol, projekt zakończył się działaniem performatywnym
w Londynie. Podczas wspólnej pracy i wędrówki doświadczyliśmy relacji międzyludzkich i uczyliśmy się od innych osób,
żywej ziemi i wszelkich bytów. Dzięki temu doświadczeniu
zaczęłam zwracać uwagę i pielęgnować między-gatunkową
wymianę Ruchu. Rozumiem ją jako nieustanną samo-odnawiającą się wymianę miedzy Ciałami. Moja praktyka
choreograficzna skupiła się na proponowaniu doświadczeń
i wrażeń sensorycznych.
Eksperymentując dalej z tą ideą, pozwoliłam sobie na wykorzystanie Choreografii jako narzędzia do tworzenia projektów
społecznych, takich jak „Ruchome Teksy” – gazeta choreograficzna, oraz współtworzenia CARE – spotkań artystycznych
i internetowego zina o sztuce/aktywizmie/muzyce elektronicznej. Dołączyłam również ponownie do Centrum w Ruchu
– zrzeszenia choreografek. Każda z tych propozycji istnieje na
obrzeżach, jest oddolną inicjatywą. Podąża za wewnętrzną
potrzebą zmiany, oferuje lub działa; opiera się na Choreografii, Ciele i Ruchu.
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WSZECHŚWIAT
Praktyka:

Choreografie:

patrzenie na gwiazdy, słuchanie gwiazd, nauka astrologii
i astronomii, wsłuchiwanie się w kosmologię, życie według
kalendarza księżycowego, życie według kalendarza słonecznego, życie według kalendarza pór roku, kierowanie się
ruchem planet i gwiazd, rozmawianie z Nocnym Niebem,
łączenie się z centrum Wszechświata, praktykowanie magii,
słuchanie i ufanie, i ponowne słuchanie i ufanie, i raz jeszcze słuchanie i ufanie, by poczuć, że „moje” Ciało jest małym
elementem Ciała Wszechświata.
re-Memebering, Cosmology Across the Country
Termin „kosmologia” poznałam dzięki Katinie Olsen (artystka
Wakka Wakka i Kombumerri). Dowiedziałam się, że opowiada
i uczy złożonych relacji pomiędzy Ciałami. Najpierw zapoznałam się z rodzinną historią Katiny, która pozwoliła mi odnaleźć
ziemię i kosmologię mojej rodziny i ich przodków. Jest to podróż pełna wyzwań, podczas której napotykam nowe pytania,
pokusy i lekcje.
W pracy re-Membering nawiązuję do Kaszubskich Kręgów
Kamiennych, które według jednego z opisów powiązane są ze
zbiorami gwiezdnymi, Plejadami i Hiadami. Obie są częścią historii Siedmiu Sióstr, obecnych w historiach w wielu rejonach
świata. To była pierwsza wskazówka, by znaleźć powód do
rozwijania relacji z Ziemią, na której się urodziłam, geo-polityczną przestrzenią, zwaną Polską. Stąd też wywodzi się moja
nadzieja na inną przeszłość, na pamięć o Ziemi i Nocnym
Niebie, które mogę w sobie rozpoznać.
Współpraca z Katiną nad Cosmology Across the Country rozpoczęła się od pytania o stosunek aborygeński i zachodnioeuropejski związek z Nocnym Niebem w nauce i kulturze. Po
ukończeniu studiów magisterskich z dziedziny sztuki i nauk
ścisłych (Central Saint Martins, University of Arts w Londynie), specjalizacji w choreografii i astronomii, dysponowałam
pogłębioną wiedzą na temat zachodnich technologii, ale
brakowało w tej wiedzy obecności Ciała i Ruchu. W pracy
z Katiną i z poznaną starszyzną (co samo w sobie było
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ogromnym przywilejem) Ciało i Ruch były oczywiście obecne,
gdy rozmawialiśmy o Nocnym Niebie. Za podstawę rozważań
przyjęliśmy następującą kwestię: „Gdzie odbywa się taniec
między ludzkim Ciałem, Ziemią i Nocnym Niebem?”, zaczęłyśmy badać możliwości. Dzięki wsparciu produkcyjnemu BlakDance, zyskałyśmy przywilej spędzenia czterech tygodni na
wypracowaniu metod rozwoju naszych badań artystycznych.
Rok później rozpoczęłyśmy projekt marzeń: z wypracowaną
wspólnie metodologią udałyśmy się do społeczności lokalnych, do szkół, spotykałyśmy się też z każdą chętną osobą, by
razem współtworzyć taniec i przestrzeń dla ucieleśnionego
doświadczenia w połączeniu z Nocnym Niebem. Projekt zakładał ścisłą współpracę ze społecznością lokalną: jego istotą
jest to, że należy do społeczności, że praca jest tworzona
i wykonywana na terenie lokalnej społeczności, a także, że
właśnie tam zostanie, z osobami zamieszkującymi konkretną
Ziemie, pod konkretnym Niebem. Po dwóch tygodniach
niesamowitej, odkrywczej i pouczającej podróży twórczej
musiałyśmy ją przerwać z powodu pandemii…
Kosmologia jest dla mnie sposobem uczenia się Choreografii
Uniwersalnej, a praktyka Choreograficzna jest kluczem do
odblokowania pamięci zapomnianej Kosmologii Ciała, Ziemi
i Nocnego Nieba.

Tłumaczenie:
Aleksandra Borys,
Bartosz Wójcik
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magdalena ptasznik jest choreografką
i performerką. Przez ostatnie lata skupiała się na tych kontekstach praktyki,
które pozwalają tworzyć wspólne
przestrzenie i doświadczenia – ucząc,
współpracując i tworząc spektakle
dla ograniczonej publiczności
(Mikroklimaty I i II, Zachęta 2018–2019,
Cli-Fi w Galerii BWA Wrocław 2019).
Obecne badania zapisuje w tekstach,
w których eksperymentuje z formą
partytury – językowego narzędzia
choreograficznego. Magdalena jest
członkinią warszawskiego kolektywu
Centrum w Ruchu. Ukończyła
a.pass (Advanced Performance and
Scenography Studies), School for
New Dance Development (SNDO) oraz
socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Od 2015 roku wraz z Marią
Stokłosą i Renatą Piotrowską rozwija
program edukacyjny Choreografia
w Ruchu: Kurs Choreografii Eksperymentalnej (Warszawa). Laureatka
Stypendium Badawczego Grażyny
Kulczyk 2020. Mieszka w Warszawie
i Amsterdamie.
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to discover
a fossil on your
tibia: scories
and other
mutations
of scores
(fragmenty)
magdalena ptasznik
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A co, jeśli twoje ciało jest kamieniem?
Bądź z tym kamieniem. Obserwuj
kamień1.

1 W oryginale: „Be with this
stone, observe it”. Angielskie
słowo obserwować zawiera
w sobie znaczącą dwuznaczność:
to observe – obserwować lub to
observe – słuchać się, podporządkowywać się zasadom. Ponadto
„it” w języku angielskim jest
podwójnym zaimkiem i może odnosić się i do ciała, i do kamienia.
W polszczyźnie trzeba zaznaczyć
rodzaj (go/ jego = kamień;
je = ciało), a więc tracimy tę grę
dwuznaczności [przyp. tłum.].
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Twoje ciało.

Wyobraź sobie

tę
kompozycję
jako
kamień.

Granit o mieszanej strukturze.
Z widocznymi warstwami.
Różnych kolorów.
Z widocznymi kryształami.
Które tworzyły się z biegiem czasu.
Wskutek powolnych procesów i nagłych zderzeń.
Które miały miejsce „kiedyś”
i
które jeszcze nadejdą.

Kamień z oznakami erozji.
I z małą skamieliną po prawej stronie.
Skamieniałością

kości.

Zwierzę.
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Kotka,
biała kotka,
krótkowłosa.
Idzie w twoją stronę.

Swawolnie przemierza krajobraz.
Stąpa z uwagą.
Przeskakuje ponad przedmiotami.
Przystaje.

Podchodzi bardzo blisko ciebie.

Tu zatrzymuje się.
I przykłada nos do twojej powierzchni.
Obwąchiwanie-muskanie
trwa chwilę.

Aż nagle –
jak
nie wskoczy wprost na ciebie.
Precyzyjnie wybrała miejsce.
I kładzie się.
Na twojej nagrzanej słońcem powierzchni.

Przekazujesz jej ciepło.
Ona kładzie swoje miękkie ciało na tobie.
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Różnica między teksturami jest nieodparta.
Zeskakuje równie nagle

zostawiając

odrobinę

białej sierści.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
Fragmenty z książki
Magdaleny Ptasznik
to discover a fossil on
your tibia: scories and
other mutations of scores,
wydanej przez a.pass
(Advanced Performance
and Scenography Studies)
jako projekt dyplomowy
w lutym 2021 roku.
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jadwiga zimpel jest kulturoznawczynią,
doktorką nauk humanistycznych,
adiunktką w Instytucie
Kulturoznawstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

maria zimpel kreuje własny

Wykładowczyni School of Form

język tańca oraz modularne systemy

na Wydziale Projektowania

choreograficzne oparte na pół-

Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

powtarzalnych wzorcach ruchowych.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu

W swej praktyce czerpie z somatyki,

kulturowych studiów miejskich, filozofii

abstrakcji autobiograficznej i szeroko

i antropologii miejsca, krytycznych

pojętej percepcji w ruchu. Jest

studiów nad dziedzictwem oraz

autorką wielu projektów solowych

ekologią akustyczną. Bada rolę pamięci

i grupowych, pokazywanych na całym

kulturowej i doświadczeń sensorycz-

świecie. Współpracowała jako tancerka

nych w codziennych, instytucjonalnych,

z radykalnymi artystkami, jak Rosalind

projektowych i artystycznych

Crisp, Isabelle Schad i Kat Valastur.

praktykach wytwarzania i waloryzacji

Studiowała „Taniec, Choreografię

miejsc. Jest autorką monografii

i Kontekst” na Uniwersytecie Sztuk

Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy.

Pięknych (UdK) w Berlinie. W 2016

Publikowała w czasopismach:

roku jej choreografia noish~ znalazł się

„Kultura Współczesna”, „Przegląd

w zestawieniu 20 najlepszych spektakli

Kulturoznawczy”, „Polish Journal of

roku Europejskiej Platformy Aerowaves,

Landscape Studies”, „Anthropos?”,

i została zaproszona do programu

„Audiosfera”, „Studia Kulturoznawcze”,

głównego Polskiej Platformy Tańca

„Praktyka Teoretyczna”, „Kultura

2017. Obecnie pracuje i mieszka

Popularna” i „Autoportret”.

w Hamburgu, w Niemczech.

207		

choreografia: strategie

waterdances
/ yes poems by
maria zimpel
maria zimpel, jadwiga zimpel

208		

maria zimpel, jadwiga zimpel

woda

(Z serii Yes Poems)
I czym mógłby być wiersz na tak?
Śmieję się, czytając teksty niezwiązane z moją soczystą duszą, choć to ja jestem ich autorką.
Uwielbiam stawać się,
Bardziej płynna, pomiędzy jedną chwilą i drugą,
Gdy nabieram większej ciągłości pomiędzy kolejnymi
krokami,
Gdy funkcja falowa uspokaja się wraz z ciężarem.
Czuję, że obecność związana jest z ciężarem.
A woda?
Ciało zawiera wodę.
Gdy przelewam ciężar w ciągłości
Przelewania ciała,
Zaczynam tańczyć.
Jest wiele sposobów na rozpoczęcie tańca,
Ale przyjemność płynąca z przelewania,
Wody,
Ciężaru,
Przybliża mnie do Ziemi,
A na Ziemi jest woda.
Im bliżej jestem Ziemi, tym bliżej jestem siebie.
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jadwiga zimpel
o waterdances /
yes poems

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik

Wzory i właściwości, które organizują ruch tańczącego ciała,
i te, które formują różnorodne powierzchnie geologiczne,
należą do tego samego porządku. Granice między światem
wewnętrznym i zewnętrznym mają charakter umowny.
Natura zamieszkuje nasze ciała, które są w niej jednocześnie
zanurzone. Latem 2021 roku, po samotnej podróży przez górską dolinę Engadyny i poprzedzających ją kilkumiesięcznych
badaniach ruchowych w hamburskim studio, choreografka
i artystka tańca współczesnego Maria Zimpel, wspólnie
z filmowcem Claudio von Plantą, ukończyła zdjęcia do filmu
choreograficznego Waterdances / Yes Poems. Idea przewodnia filmu oscyluje wokół wizji tańczącego ciała jako transmitera. Choreografia przemieszcza się pomiędzy realnymi
i wyobrażonymi krajobrazami, odkrywając poetykę tańców
wody poprzez pracę ruchomych obrazów. Zgeometryzowane wzory choreograficzne konfrontowane są tu z różnymi
geologicznymi mikropowierzchniami. Taniec przekazuje
ich sensoryczne właściwości: temperaturę, przyczepność,
miękkość, wilgotność. Za sprawą oka kamery te mikro-lokalizacje przekształcają się w sceny, na których tańczące ciało
wchodzi w relację z otoczeniem. Korzysta z jego właściwości,
dostraja się do jego rytmów i stawia czoła przenikającym
je wzniosłym siłom. Aby opowiedzieć nielinearną historię
spotkań ciała z krajobrazem naturalnym, choreografia łączy
język sztuki tańca z językiem obrazu, projektowania ubioru,
tekstu i muzyki.
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agata siniarska pracuje w obszarze
poszerzonej choreografii. Swoją
praktykę sytuuje pomiędzy tym, jak
myślimy o świecie, a tym, jak się w nim
poruszamy. Jest to miejsce, w którym
przenikają się somatyczność i polityka – przestrzeń, w którym percepcja
ciała spotyka się z zaangażowaniem
społecznym – pomiędzy somatycznymi
i środowiskowymi krajobrazami, pomiędzy ludzkimi i nie-ludzkimi ciałami.
Obecne badania Agaty poświęcone są
archiwom wielogatunkowym w czasach
wymierania.
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manibestiacja
manibestiacja
język we wła-snym ciele.
praktyka choreograficzna1
agata siniarska

1 Tekst pochodzi z praktyki,
z projektu the soft act of killing.
Chciałabym podziękować Sophii
New i Litó Walkey za pokazanie mi,
że język może być mięśniem.
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Nazywam się Agata Siniarska.
Napisałam ten tekst dla Ciebie.
Zanim zaczniesz go czytać, ustalmy pewne fakty.
Chciałabym Cię prosić, żebyś pamiętał / pamiętała o nich aż
do końca tekstu.
1.

Znajdujesz się w ..................... (wypełnij wykropkowane pola).
Przestrzeń ta ma wymiary ........ na ........ na ........ metrów.
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

2.

Temperatura przestrzeni, w której się znajdujesz,
wynosi ........ stopni Celsjusza.
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

3.

Temperatura Twojego ciała wynosi ........ stopni Celsjusza.
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

4.

Czy masz jakieś alergie? ............. (tak / nie; jeśli tak, to jakie)
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

5.

Czy jesteś nosicielką / nosicielem jakichś wirusów?
................... (tak / nie; jeśli tak, to jakich)
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

6.

Może boli Cię gardło? ...................
(jeśli tak, opisz swoje objawy)
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

7.

Czy odczuwasz ból, który nasila się, gdy mówisz? ...................
(jeśli tak, opisz ten ból)
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

8.

Czy na migdałkach masz białe plamy albo ropę? ...................
(jeśli tak, opisz je)
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.

9.

Czy masz trudności z przełykaniem? ...................
(jeśli tak, opisz je)
Ta informacja wpłynie na tekst, który za chwilę przeczytasz.
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Ze swojej strony muszę dodać, że miałam skończyć ten
tekst tydzień temu, ale dopadło mnie ostre zapalenie gardła2
i przez ostatni tydzień brałam Paracetamol (500 mg) co sześć
godzin, co daje 2000 mg na dobę, czyli 14 000 mg w ciągu
ostatniego tygodnia. Żeby strawić taką ilość leków, potrzebuję jeszcze dwóch dni, 16 godzin i 14 minut.
Ta sytuacja miała wpływ na tekst, który za chwilę przeczytasz.
Teraz zacznę.

to nie jest język,
to jest język3

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ostre_zapalenie_gardła.
3 Ale nie polski czy angielski, tylko ten, który mamy
w ustach.

Język jest mięśniem, który wytwarza w świecie siłę i ruch.
Według najprostszej definicji, język to system składający się
z wymawianych dźwięków, znaków pisanych i gestów.
Język mówiony opiera się na ludzkiej fizyczności, dlatego
nie sposób go oddzielić od materii.
Język pisany opiera się na ludzkiej fizyczności, dlatego nie
sposób go oddzielić od materii.
Język gestów opiera się na ludzkiej fizyczności, dlatego
nie sposób go oddzielić od materii.
Każda myśl opiera się na fizyczności.
Każda myśl jest fizyczna.
Każde słowo jest fizyczne.
Każdy dźwięk jest fizyczny.
Każdy gest jest fizyczny.
Język i materia są nierozdzielne.
„Czysta” wiedza o materii oddzielonej od języka jest błędna.
To samo dotyczy sytuacji odwrotnej
[języka oddzielonego od materii].
Język jest mięśniem o bardzo specyficznych cechach.
Jego kształt zależy od tego, jak jest używany w konkretnym
przypadku; a także od kontekstu kulturowego i stopnia
wyćwiczenia. Przyzwyczailiśmy się do pewnego wyobrażenia
o własnym ciele, do jego kształtu i nienaruszalnych granic.
Jak wygląda ten mięsień?
Wyglądaj jak mięsień!
Jak działa ten mięsień?
Umięśnij to działanie!
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Jak wygląda ciało, gdy ten mięsień zostanie włączony w jego
układ mięśniowy, a także w system dyskursów i wyobrażeń?
Wciel ten mięsień!4

to nie jest fikcja,
to science-fiction

Język jest nie tylko mięśniem – jest także mięśniem
wielofunkcyjnym.
Wiele potrafi.
Umie się kurczyć i rozszerzać.
Może się łączyć z innymi organami, innymi ciałami, różnymi
horyzontami czasowymi, materiałami, myślami, obrazami,
dyskursami, wspomnieniami, emocjami.
Może wkraczać w inne przestrzenie.
Może je podtrzymywać.
Może się zawirusować.
Może penetrować.
Może komponować i zmieniać kompozycję.
Może przenosić myśl i obraz w inne miejsce.
Może ci zaprzeć dech w piersi.
Może ci pomóc przetrawić niektóre myśli, cofnąć niektóre
słowa, przeżuwać pewne pomysły; oblizywać wargi, lizać
wargi innych.
Możesz go trzymać za zębami, możesz go zapomnieć w gębie,
możesz się w niego ugryźć.
Możesz nim oddziaływać afektywnie.

to nie jest solo.
to praca zbiorowa

Nie znoszę sztuki partycypacyjnej, ale co cię nie zabije,
to cię wzmocni.
Tutaj chodzi o robienie Z, więc zamierzam RTZI
– „robić to z innymi”.
Patrzcie, robię to z uczuciem. (Agata zaczyna płakać)
Teraz robię to z uczuciem. A konkretnie: robię to przeponą
i jej nieregularnym rytmem; używam do tego gestów,
których nauczyłam się, oglądając filmy Kieślowskiego
– i paru grymasów.
Robię to z uczuciem; mogę to także zrobić szminką.
(Agata wyjmuje szminkę z kieszeni)

4 Ćwiczenie, którego nauczyłam się od Litó Walkey. Składa
się ono z trzech kroków. Krok
pierwszy: zapisz odpowiedź na
pytanie, o którym myślisz. Krok
drugi: przez następne pięć minut
zapisuj pytania. Krok trzeci: zamień pytania na zdania w trybie
rozkazującym.
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Robię to przeponą, nieregularnym rytmem, gestami, grymasami, szminką i książką. (Agata przynosi kolejny przedmiot)
Robię to przeponą, nieregularnym rytmem, gestami,
grymasami, szminką. Mogę to także robić swoją organiczną
matą do jogi. (i kolejny…)
Robię to przeponą, nieregularnym rytmem, gestami, grymasami, szminką, książką, kocem (i kolejny…)
ale robię to również za pomocą NIE i WIE, i OWO!
Dramatycz-nie!
Tragicz-nie!
Nieszczęśli-wie!
Śmiertel-nie!
Rozpaczli-wie, defensyw-nie, niemożli-wie, dosłow-nie,
nieuchron-nie, ekologicz-nie,
pustowzrok-owo, niewin-nie, jogicz-nie, szmink-owo,
książk-owo…

to nie dźwięk, to wibracje

Dźwięk dosłownie wywołuje wibracje w ciele. Dźwięk sprawia,
że tkanki wibrują, mięśnie się rozluźniają, płyny przepływają,
a nerwy się uspokajają. Dźwięki, pulsy i rytmy płynnie łączą
nas z resztą świata.
To nie jest wymawiane słowo – to sto różnych mięśni klatki
piersiowej, karku, szczęki, języka i warg pracuje razem.
Mówię, żeby się umieścić blisko Ciebie. Głos jest w stanie
zwiększyć zasięg ciała. Głos jest wyrzucany z ciała, żeby
krążyć gdzieś tam – cielesny pocisk, który oddzielił się od
swojego źródła.
Głos jest taką skuteczną, zmysłową materialnością właśnie
dlatego, że pochodzi z ust – tam się zaczyna i wędruje przez
moją tchawicę, krtań, język, wnętrze ust, wargi – aż tam,
w górę, po to, żeby się pojawić. Znam całą trajektorię swojego głosu, a mimo to nie widzę jego źródła. Wcale nie jestem
pewna, że ten właśnie głos należy do mnie. Może jest niezależny, może to wcale nie ja mówię, tylko mój głos. A to każe
raz jeszcze zakwestionować podział na to, co wewnątrz i to,
co na zewnątrz mnie.
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to nie mój głos, to bestia

Mówię, ale źródła mojego głosu nie widać. Jest paradoksem
i enigmą: może i pochodzi z mojego ciała, ale nigdy naprawdę do mnie nie należy; sprowadza mnie na świat zgodnie z zasadą podstawowego oddzielenia od siebie samej.
A co, jeśli ten głos do mnie nie należy? Co jeśli jest ode mnie
niezależny? Jeśli to ja od niego zależę? Co jeśli mam w ciele
obcą istotę i to ona mówi we własnym imieniu, nie ja? Może
i brzmi to jak odmęty szaleństwa, ale jeśli wierzyć pewnemu
filozofowi (płci męskiej – wybacz), nie znalibyśmy pojęcia
czerwieni, gdyby nie istniały na świecie rzeczy czerwone;
na tej samej zasadzie, nie znalibyśmy pojęcia obcego, gdyby
nie było….
Oooo mój borze!!!!
Chyba mam obcego!!!!
Tak! Naprawdę mam obcego!!!!
To wiele wyjaśnia; właściwie wyjaśnia wszystko!
Oczywiście nie mam obcego; idea obcego ma służyć poruszeniu Twojej wyobraźni. Używam języka, żeby ucieleśnić
tę sytuację – a zatem faktycznie mam obcego. To nie jest
przedstawienie, to wobecnienie – czyli stwarzanie, powoływanie do istnienia. Język – polski, angielski i ten, który
mamy w ustach – obejmują się wzajemnie, generując
żywe spotkania.

to nie jest dźwięk,
to hałas

Język jest fizyczny i dlatego w średniowieczu kobieca mowa
(jadowite języki) była tłumiona fizycznie: kobietom obcinano
języki albo przybijano je do metalowego hełmu.
Kobiety plotkują, śmieją się albo ich mowa wydobywa się
z wagin, jak u Baubo. Kiedy kobiety hałasują, krzycząc na
ulicach wypier****ć, wywołują w swoich ciałach wibracje,
wywołują wibracje w zbiorowym ciele, zmieniają przestrzeń, robią aferę, wyobrażają sobie zmianę, dokonują
fizycznej zmiany.
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to nie są słowa,
to moja materia5

5 Inspirowane Ursulą
K. Le Guin, Words Are My
Matter: Writings on Life and
Books, Small Beer Press,
Easthampton 2016.
6 Andrea Olsen, Bodystories.
A Guide to Experimental Anatomy, Wesleyan University Press,
Middletown, 2004.
7 Octavia E. Butler, Lilith’s
Brood, Grand Central Publishing,
New York 2000.

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio

Język nas wiąże z innymi: innosłowi i innoświatuje.
Opowiadanie historii to choreograficzny proces, łączący
wiele warstw. Doświadczenie tworzenia, pisania, opowiadania
i słuchania historii łączy nas z ciałem i z innymi ciałami. Dobra
historia uruchamia układ limbiczny – obszar mózgu, który
odnotowuje zainteresowanie, reaguje na uczucia – a także
ma powiązania z pamięcią i osobistym zaangażowaniem6.
Opowiadanie historii czyni nas uczestniczkami, a nie obserwatorkami. Stajemy się częścią wspólnot wytworzonych przez historie, które opowiadamy i te, które się nam opowiada.
W Xenogenesis7, trylogii autorstwa Octavii E. Butler, przedstawiciele obcego gatunku Oankali nie mają odbytów.
W jaki sposób trawią? Starannie wybierają to, co jedzą,
bowiem wchłaniają to niemal w całości. Jeśli nie mogą
strawić choćby jednego procenta przyjmowanej materii,
wydalają ją przez parowanie. Na tej samej zasadzie został
ułożony ten tekst – bardzo starannie, tak żeby mógł zostać
w pełni zaabsorbowany.
Pisząc tekst do performansu, staram się pisać go z praktyki –
wchłaniać praktykę. Rozciągam język, dbam o jego napięcie
mięśniowe, o jego siłę. Staram się pamiętać o wszystkich
układach mięśniowych, których jest częścią; o wszystkich
organach, które porusza w jednym choreograficznym ciele.
Ale na pewno nie jestem świadoma wszystkich zależności –
to byłoby niemożliwe. Meandry każdego choreograficznego
ciała są niezmierzone.
A ja/my/oni, piszący do/dla/z – jaki powstaje z tego tekst?
A Ty/my/oni, czytający do/dla/z – jaki powstaje
z tego tekst?
Czy mogę mieć ostatnie słowo?
Oczywiście, że nie.
To była tylko wersja. Wersja zawsze sygnalizuje istnienie innych wersji, które przedstawiają wariacje, ale nie opowiadają
tej samej historii.
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katarzyna sitarz jest tancerką,
performerką, choreografką, badaczką
głosu i ruchu. W swoich praktykach
artystycznych oscyluje pomiędzy
sztuką, środowiskiem, choreografią
eksperymentalną a kinestetycznym
rozumieniem świata. Fascynuje ją
relacja głosu, ciała i ruchu, z której
tworzy wielowarstwowe, zmysłowe, polifoniczne prace. Jednocześnie zgłębia
tajniki neurobiologii, lingwistyki oraz
tradycyjnego śpiewu, które eksploruje
także w swoich performatywnych
działaniach, spacerach dźwiekowych,
podcastach i instalacjach. Studiowała
taniec i choreografię w Rotterdam
Dance Academy, filologię słowiańską
na Uniwersytecie Wrocławskim, Eksperymentalne Sztuki Performatywne
w SMASH Berlin oraz głos w Instytucie
Fizjologii Głosu Lichtenbergera w
Niemczech. Laureatka Stypendium
Badawczego Grażyny Kulczyk 2019.
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uszy szeroko
otwarte –
w objęciach
słuchania
katarzyna sitarz
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Czy czytasz ten tekst po cichu, ślizgając wzrokiem po literach
i płynnie wertując stronę? A może pozwalasz słowom zagnieździć się wewnątrz ciebie, tworząc intymną relację z ich
potencjalnymi znaczeniami i osobistym (z)rozumieniem? Twój
język jest nieruchomy, struny głosowe ciche, możliwe jednak,
że słyszysz swój własny głos. Lub kogoś innego. Kto tak naprawdę czyta? Nikt nie może usłyszeć.
Możliwe, że po cichu harmonizujesz ustami to, co czytasz.
Synchronizując milczący głos z ruchem warg, kształtujesz
słowa, by nadać im fizyczność. Twoje usta i język zręcznie
transkrybują to, co napisane, w niewypowiedziane, wymawiając bez echa to, co utajone. Wprawiasz słowne symbole
w ruch, aby mogły być rozszyfrowane przez osoby, które
słyszą oczami.
Być może czytasz szeptem, pozwalając wargom trzepotać
w rytmie przytłumionych dźwięków. Możliwe, że słyszysz, jak
eksplodują spółgłoski, jak inne syczą,świszczą i szeleszczą,
nim rozpłyną się w ciszy lub jak długie, leniwe samogłoski
udźwięczniają twój wydech. Tworzysz delikatne środowisko
dźwiękowe, w którym skrawki słów zderzają się z cząsteczkami powietrza twojego oddechu. Czy słyszysz, gdy robisz
sobie przerwę?
A może czytasz na głos, pozwalając strunom głosowym
swobodnie wibrować zgodnie z wybranym przez ciebie tonem
i tempem. Gdy orkiestrujesz każdy znak jako dźwięk, to, co
zapisane, i to, co wymówione, łączy się, tworząc własne
dźwięczne ciało. Czy je słyszysz? Wypowiedziane słowa
zaczynają rezonować z przestrzenią, odbijają się od ścian,
docierają do uszu potencjalnych słuchaczy. Twój głos staje
się wspólnikiem w dzieleniu się tym, co może być niedostępne
dla innych.
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1 Lawrence Abu Hamdan, Tape
Echo, http://lawrenceabuhamdan.com/tape-echo/ (dostęp:
27.10.2021).
2 Pauline Oliveiros o słuchaniu i świadomości w rozmowie
z neurobiologiem Sethem
Horowitzem, Rubin Museum,
https://www.youtube.com/
watch?v=u355U29bOt0 (dostęp:
27.10.2021).

Kiedy mówisz, ludzie słyszą twój głos inaczej niż Ty. Łatwo
to sprawdzić: nagraj swój głos, odtwórz nagranie i odważnie
odsłuchaj. Jakie to doświadczenie?
Mówiąc najprościej: to, co wypowiadasz, jest przenoszone
do innych drogą powietrzną. Te same wibracje podróżują
też płynami ustrojowymi, kośćmi czaszki i szkieletu. Ludzkie
ucho zawiera płyn i powietrze, co wynika z naszego procesu
rozwojowego: jesteśmy najpierw istotami wodnymi – lądowymi stajemy się po porodzie. Jako że dźwięk rozchodzi się
inaczej w powietrzu, inaczej w płynach i jeszcze inaczej
w ciałach stałych (co łatwo zweryfikować, zanurzając
głowę w wodzie śpiewając) – stąd różnica między tym, jak
słyszymy samych siebie, a jak słyszą nas inni. To prezent od
biologii i fizyki.
Postrzegam tę różnicę jako szczelinę, w której kryje się
bogactwo wszelkiego rodzaju wyzwań, rozbieżności i możliwości, stale ujawniających się w wielokulturowych, politycznych i społeczno-ekonomicznych kontekstach. To także
przestrzeń, w której czynność słyszenia może potencjalnie
rozwinąć się w praktykę słuchania. Co rozumiem tu poprzez
„słuchanie” przekracza posłuszeństwo czy pasywność wobec
tego, co się słyszy i oznacza pewnego rodzaju świadomość,
która staje się zaangażowaną i intencjonalną formą inkluzywości. Nie dzieje się to jednak samo z siebie. Wymaga swoistej mieszaniny ciekawości, chęci i wnikliwego dociekania,
a jednocześnie nie jest ograniczone przez przywileje rasowe
czy klasowe, związane z łatwiejszym dostępem do różnych
praw i dóbr. Lawrence Abu Hamdan, artysta, który określa
siebie jako „Osobiste Ucho”, trafnie zauważa: „Słuchanie nie
jest naturalnym procesem nieodłącznie związanym z naszym
postrzeganiem świata, ale raczej skonstruowanym przez
warunki – przestrzeni i czasu, które nas pochłaniają”1.
Jak zatem możemy uzyskać dostęp do tych głębszych
pokładów naszego ludzkiego miękkiego oprogramowania
(software’u)? Kompozytorka Pauline Oliveiros przypomina
nam, że ucho jest fantastycznym mikrofonem, ale nie można
go wyszkolić – robi to, co potrafi. To, co można praktykować –
jak stwierdziła – to słuchanie, bo najprawdopodobniej bardzo
blisko mu do tego, co nazywamy świadomością2.
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3 Rebecca Solnit, Respectfully,
https://www.humansandnature.org/respectfully (dostęp:
27.10.2021).
4 Katarzyna Sitarz, Jule Flierl,
Agency of Silence, podcast
z cyklu ECHOLOT zamówiony
przez Muzeum Susch https://
podcasts.apple.com/ch/podcast/
episode-6-agency-of-silence/id15
03494523?i=1000479725142&l=en
(dostęp: 27.10.2021).
5 Bojana Kunst, The Voice
of the Dancing Body,
https://kunstbody.wordpress.
com/2009/03/20/the-voice-of-the-dancing-body
(dostęp: 27.10.2021).

katarzyna sitarz

Co zatem wybieramy słyszeć, a czego decydujemy się
słuchać?
Co pozostaje niezrozumiałe? Co nadal jest niedopowiedziane,
niewyartykułowane i przez to nie-reprezentowane?
W czasach ciągłej pogoni za oryginalnością słuchanie uwalnia
napięcie wynikające z wymogu produktywności i kreatywności. Dla odmiany prosi nas o uważność. Obszar praktyk
somatycznych zrodził wiele podejść do ucieleśnionego słuchania, w którym cały organizm ludzki traktuje się jak wspaniałe narzędzie do pod-słuchiwania procesów i komunikatów
emitowanych z wnętrza ciała i z otaczającego go środowiska.
Dla mnie szczególnie ważne są te praktyki, które odsłaniają
relacyjny i dialogiczny aspekt słuchania, autentycznie skierowany na „drugiego”, czymkolwiek lub kimkolwiek on/-a/-o może
być: wytworem natury, innym człowiekiem, zjawiskiem czy też
procesem stawania się. Przywołując myśl autorki i aktywistki
Rebeki Solnit: „Możemy przekroczyć to, co ludzkie, słuchowe
lub werbalne, by wyobrazić sobie wsłuchiwanie się w wiele
rodzajów istot, systemów i procesów, i by uznać słuchanie, tak
często portretowane jako pasywne i sprowadzane wyłącznie do
funkcji odbiorczej, za świadome, wyobrażeniowe wzięcie w objęcia i wcielenie tego, co się usłyszy”3. W takim to metaforycznym przytuleniu głos drugiego ma możliwość zarezonować.
Jednak, które głosy są rzeczywiście słyszalne, a które pozostają
zakneblowane? Co możemy usłyszeć w ciszy milczenia tych
ostatnich? Lub, jak pyta wokalistka i performerka Irena Tomazin, „Czy głos istnieje wyłącznie wtedy, gdy jest słyszalny?”4.
„Odkrycie głosu ciała wcina się tak głęboko w konwencję
ciała baletowego, że nowy gatunek tańca współczesnego
ugruntowuje się jako w pełni autonomiczna dyscyplina”5, pisze
filozofka Bojana Kunst. W kulturze zachodniej od lat 20. XX
wieku, wraz z pojawianiem się artystek tańca i performansu,
takich jak Valeska Gert, Katalin Ladik, Simone Forti czy Yvonne
Rainer, podważone zostały przekonania, czym jest ruch, ucieleśnienie czy obecność kinestetyczna. Na swój własny sposób
każda z nich w swoich praktykach scenicznych wprowadziła
i zgłębiła głos jako siłę emancypacyjną, ujawniając to, co
dotychczas pozostawało ukryte, nie-do-pomyślenia i prawdopodobnie także – nieakceptowalne. Odtąd dwudziestowieczne
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6 Katarzyna Sitarz, Głos jako
praktyka obecności, Voice as
a practice of presence – wywiad
z Jule Flierl https://taniecpolska.
pl/krytyka/glos-jako-praktyka-obecnosci-z-jule-flierl-rozmawia-katarzyna-sitarz/
(dostęp: 04.11.2021).
7 Interwencje słuchowe – lub
interwencje poprzez słuchanie – pochodzi z ang. „listening
intervention”, używane często
w kontekście rozwojowym lub
terapeutycznym, np. w Metodzie
dr. Tomatisa (terapeutyczna
metoda pracy z zaburzeniami
słuchu i mowy). Interwencja
kojarzy się przeważnie z działaniem, a słuchanie z pasywnym
odbieraniem, dlatego zestawione
razem tworzą dynamiczny
paradoks. W działaniach aktywistycznych interwencje słuchowe
dotyczą często samego aktu
„wysłuchania kogoś, lub czegoś,
np. sprawy”. W podejściu
feministycznym to skierowanie
uważności na akt słuchania,
jako miękkiej interwencji
polityczno-społecznej.
8 Andrew Morrish; cytat zanotowany przez autorkę podczas
jednego z wielu warsztatów improwizacji solowej Morrisha.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik

ciało rzadko kiedy tańczyło cicho i bez dźwięku. Zyskało
dźwięczność i prawdziwą moc głosu pochodzącego z wnętrza.
Wyzwoliło się i wybrzmiało, stając się aktywnym uczestnikiem
nie tylko artystycznego, ale także politycznego i społecznego
dyskursu. Ponieważ praktykowanie głosu to także korzystanie
z własnej obecności społecznej – to posiadanie (mówiącego)
głosu, który można usłyszeć. „Gdy myślę o głosie jako o praktyce, chcę ćwiczyć wypowiadanie się, gdy mam odmienne
zdanie, ośmielając się przedstawić publicznie moją opinię, by
stała się słyszalna, by pokazać, że istnieje”6, stwierdza artystka
i performerka Jule Flierl.
W czasach, w których obecnie żyjemy, uważam słuchanie,
w szerokim znaczeniu tego słowa, za kluczową i krytyczną
praktykę. Jest moim narzędziem choreograficznym i kompozytorskim, które pomaga mi zauważać, (roz)poznać i zadawać pytania otwierające przestrzenie liminalne. To strategia
aktywnego angażowania się w stale zmieniającą się, często
stawiającą wyzwania rzeczywistość i odważnego udziału w jej
współtworzeniu. To sposób kreowania przestrzeni wzajemności dla wspólnego „My”, jak również szczególna taktyka
kooperacji i bycia razem. Z biegiem czasu nauczyłam się, że
interwencje słuchowe7 niosą ze sobą ogromny potencjał, by
służyć jako gest troski, forma aktywizmu i w razie potrzeby
oporu, lub po prostu jako chwila poczucia solidarności
i wspólnoty. O ile słuchanie potrafi podróżować do wewnątrz,
dotykając intymnej tajemnicy osobowości i tożsamości, o tyle
poprzez słuchanie mamy możliwość przemierzać przestrzeń
i projektować siebie na zewnątrz, „gdzie indziej”. I obydwie te
przyjemności, tak głęboko zakorzenione w cielesnej obecności, mogą odkryć przed nami wyjątkowe spotkania, wykraczające poza to, co już znamy.
Zapraszam Cię więc do poświęcenia chwili, aby poczuć i poobserwować to, co słyszysz i zacząć poszerzać zakres swojego słuchania tak, aby nieustannie uwzględniać więcej. Jak
powiedziałby improwizator Andrew Morrish: „To, co następne,
już tu jest. Po prostu jeszcze tego nie zauważasz”8.
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magdalena przybysz jest choreografką,
trenerką, coacherką, wykładowczynią
i pisarką. Wciela choreograficzne
strategie w tekstach, na scenie,
edukacji, w filmie, domu, przyrodzie
oraz przestrzeniach publicznych.
Kierowniczka studiów podyplomowych
na SWPS (Komunikacja w organizacji
oparta na empatii) oraz wykładowczyni
na Akademii Muzycznej w Łodzi
(Somatyka w tańcu i terapii). Autorka
Dzienników choreograficznych,
które powstały dzięki stypendium
twórczemu MKiDN 2020 w dziedzinie
taniec oraz w ramach Stypendium
Twórczego Grażyny Kulczyk z zakresu
współczesnej choreografii.
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moje ciało jest książką.
moja dłoń jest tancerką.
moje palce są orkiestrą

Mama była bibliotekarką i samotną matką. Bardzo często
nie miała możliwości zapewnienia mi opieki w godzinach
swojej pracy, więc przynosiła jej część do domu. Do jej obowiązków należało głównie katalogowanie, co oznaczało
czytanie kilku tuzinów książek na miesiąc i tworzenie przypisanych każdej z nich kart katalogowych przez osiem godzin
każdego dnia. W tamtym czasie, w komunistycznej Polsce,
maszyny do pisania były tak olbrzymie jak największe walizki
i bardzo hałasowały.
ppppppppppppppppppp moją pierwszą partyturą w stylu
fluxusu była symfonia fontów: stukot, dźwięk dzwonka
na końcu
aaaaaaaaaapieeerrrrooo linijki, cisza, przyspieszenia,
westchnięcia, pisk przesuwnej matrycy, brzęczenie prądu
w gniazdku,
sssssssssssssssssssssssssss klik zapalniczki, zdrapywanie
błędów żyletką, wszystko w oparach dymu papierosowego
i zapachu sernika
Rok temu mama przeszła na emeryturę. Był to dla mnie symboliczny i wzruszający moment – pomógł mi przezwyciężyć blokadę pisarską związaną z paniką, że będzie katalogować książkę,
którą napisałam. Jasne jest dla mnie, że jesteśmy do siebie podobne pod jednym względem: patrzymy na kawałki świata, i łączymy je ze sobą. Choreografuję:
ruch
bezruch
wspomnienia
koszmary
fantazje
nadzieje
uczucia
Aranżuję
je w pewien
(nie) logiczny
katalog-performans.
Piszę ostatnio sporo pomiędzy jednym procesem a drugim.
Nie, tak naprawdę to nie piszę, lecz choreografuję fonty na
stronie formatu A4 w Wordzie. W trakcie pandemii miałam
w końcu czas na dwie rzeczy: prace w ogrodzie i tworzenie
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tekstów. Mogłam wreszcie zająć się uporządkowaniem
i przepisaniem setek stron z notatników wypełnionych
snami, opisami procesów produkcji, zawodzeniami, litaniami,
anegdotami, listami miłosnymi. Dziś, gdy ktoś pyta mnie,
czym się zajmuję zawodowo, odpowiadam: choreografuję
dzienniki. Pisanie jest dla mnie najmniejszym tańcem na świecie, zaraz po oddychaniu. Obydwa są ze sobą spokrewnione.
Ich wspólne tango jest niemalże niewidoczne gołym okiem.
Ale gdy tylko nasza wewnętrzna obserwatorka zwolni tempo,
zobaczymy relację między ruchem nadgarstka a wdechem;
można wtedy poczuć związek między palcem wskazującym
i kciukiem, a obojczykiem i płucami; zauważymy, jak wydech
wpływa na nacisk pióra na papier.

bum!

1 Tytuł angielskiego oryginału
On Writing: A Memoir of the Craft.
Polski przekład: Tomasz Wilusz,
Paulina Braiter-Ziemkiewicz.

A teraz powiem kilka słów o moim tacie: zanurzony w krakowskiej bohemie typiarz, posiadający WIECZNE miejsce na
trzecim roku architektury. W podstawówce mieszkałam w jego
pracowni. Na ścianie wisiała wielgachna tablica z kolorowymi kredami i drewnianym cyrklem, a w dachu znajdował
się świetlik z widokiem na NIEBO. Podczas gdy on coś kreślił
CAŁYmi dniami, ja tańczyłam między arkuszami papierów.
Zaprojektował

szkołę muzyczną w kształcie fortepianu opartą na trzech nogach. Wyrzucili go za ten projekt
z uczelni, uważając za zupełnie oderwanego od rzeczywistości
utopistę (swoją drogą całkiem niedawno widziałam w internecie projekt takiej właśnie szkoły zrealizowany w Japonii).
Nauczył mnie tego, że w wyobraźni można swobodnie obracać
i przesuwać każdy obiekt w CZASie i przestrzeni, pod każdym
kątem i w każdym kierunku. I tak też robiłam! Oglądałam
z zapałem albumy o fizyce, architekturze, malarstwie – przesył
danych z jednego umysłu do drugiego jest dla mnie niezwykle
ważny, niezależnie od tego, czy odbywa się on za pomocą słów
pisanych, czy mówionych. W książkach odnajdywałam dla siebie mistrzowskie tropy. Stephen King opisał ten mechanizm
w swojej książce p.t.: Jak pisać. Dziennik rzemieślnika1:
„pisanie to telepatia”.
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Pozwól, że sprawdzimy to już teraz: piszę „CZERWONA FILIŻANKA” i bum! OD RAZU JĄ WIDZISZ! C’nie? To takie proste…
A teraz… piszę: BIAŁA PODŁOGA + YVONNE RAINER TAŃCZY
w TRIO DO GÓRY NOGAMI + JAKIŚ GRUBY RUDY KOT LEŻY SOBIE
w PRAWYM ROGU POKOJU… i BUM!…! MAMY TO! ZA DARMO!
WIECZNE NIEBO CAŁY CZAS TAŃCZY. ZA DARMO!

moje święte księgi,
krąg mistrzyń i mistrzów

Szczególnie lubię książki napisane przez choreografki lub osoby praktykujące metody somatyczne. Wszystkich nie zdołam tu
opisać, ale powiem o tych najbardziej dla mnie istotnych i wytłumaczę, dlaczego. Moje życie Isadory Duncan. Gdy miałam
13 lat, zainspirowała mnie ruchem. Dwadzieścia lat później, gdy
powróciłam do tej lektury, pomogła mi zrozumieć kulturę antyczną i jej korzenie, podczas mojej podróży po Grecji i tygodnia
spędzonego w Delfach. (Odkąd pamiętam marzę o napisaniu
książki Nie-moje życie). Deborah Hay i jej
My Body, the Buddhist,
pomogła mi przeżyć w Hima
lajach na wysokości 5000
metrów powyżej pozio
mu morza. Byłam tam
z przyjaciółmi na
pielgrzymce do M
uktinath d
o ujścia jedn
ego ze źr
ódeł Gang
esu i m
iałam w
szyst
kie s
ym
pto
my
ch
o
r
ob
y
wys
oko
ściowe
j. Pisa
łam, śpiew
ałam i ta
ńczyłam w e
kstazie z s
zamanami wedy
jskimi i buddyjs
kimi mnichami, i na p
rzemian miałam ataki
paniki i błogostanu, miałam
wizje tysięcy perfomansów.
Zadania, pytania i opowieści Debory Hay pomogły mi nie oszaleć,
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pomogły mi zachować tożsamość i ochoczo przemyśleć
funkcję tańca jako medium wewnętrznego poznania. Sensing,
Feeling and Action Bonnie Bainbridge Cohen w połączeniu
z praktyką Body-Mind Centering pomaga mi utrzymać się
przy życiu, gdy doświadczam nawrotów depresji, ale co najważniejsze wnosi wiedzę do obszaru anatomii eksperymentalnej, która jest pomocna w pracy w studio. Facts are feeling
Yvonne Rainer przybliża mnie do idei choreografowania
potrzeb, uczuć i opowieści. Marten Spangberg wraz z swoją
książką Spangbergianism, która jest także performansem,
obdarzył mnie odwagą, by sprostać gorzkiej prawdzie, że muszę być bardziej realistyczna w odniesieniu do idei, że sztuka
może zmienić świat (tak, jak najbardziej może, ale wymaga to
naprawdę kolektywnych i przemyślanych strategii). Schreibstück, książka Thomasa Lehmena, pokazała mi, jak ważne dla
mojej praktyki są źródła pisane. Simone Forti (moja ostatnia
lekturowa epifania): Handbook in Motion i jej rysunki zabrały
mnie w głęboko estetyczną podróż. Te i wiele innych książek
i artykułów są jak znaki drogowe. Powoli wstępuje we mnie
też ostatnio duch Stanisława Dróżdża, który pracował w nurcie poezji konkretnej, tworząc słowno-graficzne konstrukcje
na papierze, co objawia się w formie choreografii konkretnej, gdzie słowa są frazami a litery są tancerkami. Tworzę
choreo-grafiki.

kawałek papieru
to jest moja scena teraz

Czy jesteśmy na tej samej
STRO
NIE?
SCE
Większość osób zajmujących się choreografią, z którymi się
przyjaźnię, pokazało mi swoje notatki, zapisane partytury
i myśli, połączone ruchy ze słowami. Media społecznościowe
odrobinę zwiększyły naszą widzialność również jako poetek
i pisarek, publicystek i dokumentalistek – na ścianach na FB,
na kontach IG i w innych aplikacjach postujemy wizualne
oświadczenia i choreografujemy nasze myśli w przestrzeni
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publicznej (w czasie pandemii, niektóre z nas nawet częściej,
bo w końcu znalazłyśmy czas na pisanie… a niektóre z nas
rzadziej, bo ten czas jest zbyt stresogenny i przytłaczający, by
można cokolwiek sensownego wytworzyć). To, co lubię najbardziej w kartce papieru, pliku tekstowym i ścianie fejsbuka
jako scenie, to ich nie-instytucjonalność (nawet jeśli są produktem konkretnej korporacji / marki, to i tak tworzy się na
nich łatwiej niż na namacalnej materialnej scenie). To ode
mnie zależy, jak długi będzie dany tekst, jaką formę przyjmie, czy zaproszę publiczność, czy też może zniszczę tekst,
ukryję go i powrócę do niego za kilka lat. Pisanie jest pewnego rodzaju performansem choreograficznym niezależnym
od ograniczeń budżetowych. A gdy najdą mnie wątpliwości
i podrę kartkę na kawałki lub skasuję plik, nikt nie wpadnie
w złość, nikt nie straci pieniędzy, nikt się nie dowie, nikt nie
będzie miał focha. Możliwe, że zmarnuję tylko trochę czasu.
Ale lubię marnować czas. Z marnowania czasu wychodzą czasami fajne rzeczy.
Na koniec mam dla was mały prezencik. Może potrzebujesz
trochę przestrzeni, takiej w sam raz, by dobrze pomarnować
czas. Łap! Oto:
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Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik,
Magdalena Przybysz
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guy cools jest dramaturgiem tańca.
Pracował także jako krytyk i kurator
tańca. Obecnie poświęca się praktyce
dramaturgicznej, własnym badaniom
i pisaniu. Regularnie prowadzi
wykłady i publikuje na całym świecie.
Jego ostatnie publikacje obejmują
The Ethics of Art (współred.), 2014;
In-between Dance Cultures 2015;
Imaginative Bodies, 2016; The Choreopolitics of Alain Platel’s les ballets C
de la B, Bloomsbury 2019 (współred.)
i Performing Mourning, 2021. Mieszka
w Wiedniu.
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krzyż, koło
i labirynt jako
metafory przestrzenne dla
refleksji nad
procesem
twórczym
guy cools
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Krzyż był w ciele, zanim ciało przybito do krzyża i zanim krzyż pojawił się
w architekturze1.

1 Antony Gormley, Antony
Gormley. Steidlmack, Gottingen
2007.
2 Zob. The Human Form in Cycladic Art, Goulandris Foundation,
N.P., Ateny 2009.

W 2010 roku otrzymałem od Arts Council Canada stypendium, które miało służyć rozwojowi osobistemu. Umożliwiło
mi to wzięcie półrocznego urlopu – cztery z tych sześciu
miesięcy spędziłem na różnych wyspach – od Cortes na Pacyfiku, na północ od Vancouver, aż po Cypr. Dbałem o siebie,
chodząc na zajęcia jogi, spacerując brzegiem morza i rozmyślając o tym, co naprawdę znaczy dla mnie proces twórczy
i co mogę zrobić, by jako dramaturg jak najlepiej wspierać
procesy innych.
W drodze na Cypr odwiedziłem Muzeum Sztuki Cykladzkiej
w Atenach, w którym znajduje się duża kolekcja glinianych
figurek: niewielkich, symbolicznych przedstawień ludzkiego
ciała, które w wielu kulturach towarzyszą zmarłym w grobowcach2. Do kolekcji należą też figurki zwane krzyżowymi (cross
figurines) odnalezione na Cyprze i datowane na 2000–3000
lat przed Chrystusem. W najbardziej podstawowym wariancie
figurki te przedstawiają ludzkie ciało wpisane w formę krzyża.
Zanim stał się symbolem religijnym, krzyż był symbolem
graficznym reprezentującym biegunowość naszego ludzkiego
istnienia i obrazującym jednocześnie podstawowe pola energetyczne, według których układa się ludzkie ciało: pionowa
oś symbolizuje tu postawę wyprostowaną, a pozioma – dualizm lewo-prawo. We wszystkich kulturach pionowa oś ciała,
jego wyprostowana postawa, przedstawia połączenie między
niebem (powietrzem) a ziemią; „axis mundi”, czyli to, jak postrzegamy organizację świata wokół nas jako jednostek, ale
też jako społeczności (przykładem takiej formy mógłby być
komin albo drzewo, które jest ośrodkiem życia towarzyskiego
i społecznego wiejskiej wspólnoty). Ta pionowa oś odpowiada
także temu, jak się gromadzimy i jak (zwłaszcza, gdy spojrzymy na symbol drzewa) rozwijamy naszą wiedzę – poruszając się pomiędzy tym, co intuicyjne i nieznane (energia
powietrza), a tym, co poznaliśmy poprzez wcielenie i doświadczenie (materia ziemska).
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Jeśli pionowa oś organizuje naszą wiedzę, pozioma zatem
pełni podobną funkcję w odniesieniu do pola energetycznego, które prowadzi nas w działaniu, w naszej podróży przez
życie, w której krążymy między biegunem receptywnym
(woda / yin) i aktywnym (ogień / yang).

powietrze

wodaogień

ziemia

3 Amaury de Riencourt, The
Eye of Shiva: Eastern Mysticism
and Science, Souvenir Press,
London 1980.
4 Zob. Mircea Eliade, Sakrum
i profanum. O istocie religijności,
przeł. Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

Bieguny te powinny być zawsze rozumiane jako pojęcia
uzupełniające się, a nie przeciwieństwa. W The Eye of Shiva
[Oku Sziwy] (1980) Amaury de Riencourt opisuje zasadniczą
różnicę we wschodnim i zachodnim podejściu do tych „par
przeciwieństw” („pair-of-opposites”), wokół których zorganizowana jest nasza dualistyczna egzystencja3. W filozofiach
Zachodu są to pojęcia zdecydowanie przeciwstawne: implikują opozycję, niezgodność, relację albo-albo, którą można
pogodzić jedynie poprzez proces myślenia dialektycznego.
W filozofii Wschodu zaś binarne terminy są jednostkami
dopełniającymi się, współistniejącymi, a nawet współpracującymi, co idealnie ilustruje znana z Chin przemienność yin
i yang. Co więcej, nie należy owych biegunowych różnic postrzegać jako statycznych, utrwalonych pozycji, w których się
„tkwi” – są one raczej dynamicznymi polami energetycznymi,
po których nieustannie się przemieszczamy.
Moje zainteresowanie tymi podstawowymi binarnościami, ich
doświadczenie i rozumienie, karmiło się między innymi rozważaniami Mircei Eliadego o świętej przestrzeni4, a także jogą,
chi gong i innymi praktykami somatycznymi. Temat ten był
również bardzo istotnym motywem wielu poszukiwań twórczych, w których brałem udział jako dramaturg. W ich efekcie
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5 W oryginale: „formation”.
W polszczyźnie oddanie całego
spektrum znaczeń tego pojęcia
wymaga użycia podwójnego
terminu [przyp. tłum.].
6 Tim Ingold, Making:
Anthropology, Archaeology, Art
and Architecture, Routledge,
Oxon 2013.
7

Tamże, s. 111.

8 Elaine Scarry, On Beauty, Princeton University Press, Princeton
1999, s. 46.
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zacząłem myśleć o krzyżu i używać go także jako graficznego,
schematycznego modelu procesu twórczego, w którym
pionowa oś łączy intuicję z ucieleśnionym doświadczeniem,
a pozioma – percepcję (biegun receptywny) z artykulacją czy
też – żeby nazwać rzecz trafniej – formacją / formowaniem5
(biegun aktywny).
W antologii Making, Anthropology, Archaeology, Art and
Architecture [Wytwarzanie, antropologia, archeologia,
sztuka i architektura]6 Tim Ingold odrzuca pojęcie artykulacji, ponieważ kładzie ono zbyt duży nacisk na werbalizację
z góry założonych, racjonalnych idei. A jeśli tak, to wiedza
jest tu artykułowana „w formie wypowiedzi o tym, co już
znane”, a nowa wiedza nie może „rozwinąć się w polu czucia,
na które składa się wzajemna odpowiedniość świadomości
osób zaangażowanych w praktyki oraz materiałów, z którymi
te osoby pracują”7. Podążając tym tokiem rozumowania,
zastąpiłem pojęcie artykulacji terminami „formowanie”
i „formacja” – zarówno w znaczeniu kształtowania / tworzenia formy, jak i w sensie zdobywania nowych wglądów
i nowej wiedzy, co w rezultacie powinno prowadzić do
trans-formacji. W sensie geologicznym, „formacja” zawiera
w sobie sugestię nieustannego, trwającego procesu, który nie
ma początku ani końca. Wreszcie „formacja” uznaje fakt, że
„forma” – czyli wynik procesu twórczego – może się wyrazić
w dowolnym medium.
Wokół każdego krzyża można narysować koło, które aktywuje
bieguny i przesuwa je w porządku na pozór chronologicznym (i logicznym). Doświadczenie podpowiada mi, że to, co
najczęściej uruchamia proces twórczy, to moment postrzeżenia – czyli aktu recepcji, otrzymania czegoś (I). Postrzeżenie czegoś, co wobec nas zewnętrzne – realnego zdarzenia,
innego dzieła sztuki czy osoby, z którą chcielibyśmy współpracować – i / lub związane z tym postrzeżeniem wewnętrzne
doznania, wzbudzają pragnienie nawiązania dialogu, zrozumienia, uczynienia ich naszymi własnymi – pragnienie
tworzenia. Na tej samej zasadzie, w swojej książce On Beauty
Elaine Scarry opisuje, jak piękne rzeczy „podążają z impetem
do przodu” i „wzbudzają pragnienie sprowadzania na świat
nowych rzeczy”8.
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Często bywa tak, że intuicyjne poczucie czegoś jeszcze „nieznanego”, co zobaczyliśmy albo odczuliśmy, porusza naszą
ciekawość i pobudza do działania zmierzającego do odnalezienia naszej własnej formy (i formacji) – bez względu na język
czy medium, w którym postanowiliśmy wyrazić samych siebie. Ten drugi kwadrant cyklu twórczego (II) – odnajdywanie
osobistej, autentycznej formy (i formacji) dla czegoś nieznanego (co intuicyjnie wyczuwamy jako coś istniejącego poza
nami) okazuje się prawdziwym wyzwaniem, i celem każdego
rzeczywiście twórczego procesu. Jeśli ten proces kończy się
powodzeniem – to znaczy, kiedy osobista forma i formacja
zostaje odnaleziona i zrealizowana – proces zakończy się
trans-formacją nieznanego w znane, tego, co obce, w moje.
To, co początkowo było jedynie intuicyjnie postrzegane,
zostanie ucieleśnione i będzie można tego doświadczyć (III).
A ponieważ rezultat tego procesu przyjmuje na ogół także
postać fizyczną – czyli dzieło czy [nomen omen] „korpus dzieł”
– w ten sposób dzieło może być ponownie postrzeżone przez
innych i cały cykl zaczyna się od początku (IV).

I
II
III
IV

Cztery kwadranty cyklu twórczego można by zdefiniować tak:
Inspiracja
Kreacja
(re)Produkcja
Recepcja
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Definicja procesu twórczego odwołuje się również do
Peirce’owskiego ujęcia semiotyki, według którego każdy
znak umieszczony w świecie jest otwartym zaproszeniem dla
innego znaku, by ten pierwszy przetłumaczyć i nań odpowiedzieć. Ostatecznym celem tak rozumianego procesu twórczego jest zatem zawsze osobista transformacja poprzez
ucieleśnienie nowo nabytej wiedzy.
O ile drugi kwadrant koła – ten, który przedstawia odnajdywanie autentycznej osobistej formy (i formacji) jeszcze
nieznanej, intuicyjnej wiedzy – jest rzeczywistym celem
wszystkich procesów twórczych (i wyzwaniem, jakie ze sobą
niosą), to jednak presja, jaką wywiera rynek sztuki, zbyt
często popycha artystów ku trzeciemu kwadrantowi, gdzie
jedynie powtarzają i odtwarzają to, co już znane. Czas i otwartość niezbędne do tego, by powrócić do trybu receptywnego – który umożliwia wprowadzenie do swojej twórczości
nowych informacji i inspiracji (jako wynik otwartości na
własne środowisko i na środowisko Innego) – często nie są
w ogóle brane pod uwagę. Kiedy indziej receptywność bywa
definiowana czysto funkcjonalnie jako sposób na pozyskiwanie nowych „źródeł” dla z góry określonego już końcowego efektu.
Ostatecznie graficzny model chronologicznego cyklu krążącego wokół dialektycznego krzyża okazuje się zbyt formalistyczny i wyidealizowany. Rzeczywistość aktu twórczego jest
o wiele bardziej złożona i żeby tę złożoność odzwierciedlić,
trzeba model zmodyfikować. Dlatego do koła i krzyża dodaję
formę starożytnego labiryntu, który zmienia dwuwymiarowe
modele graficzne w trójwymiarową sferę nieustannej zmiany
energii i jej ruchu.
Istnieją dwa rodzaje labiryntów, które różnią się od siebie
zasadniczo – w angielszczyźnie ta różnica zaznacza się także
w warstwie semantycznej. Pierwszy z nich, maze – termin
z dziedziny architektury ogrodowej epoki renesansu – trafił
do słownika później. Ten typ labiryntu wszyscy dobrze znamy
z dzieciństwa. To struktura zaprojektowana tak, by się w niej
zgubić – nie brak w niej ślepych uliczek i fałszywych kroków.
Mnie jednak chodzi nie o maze, tylko o znacznie starszy
labirynth, który spotykamy we wszystkich starożytnych
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kulturach: greckiej, celtyckiej, indyjskiej, afrykańskiej i rdzennie amerykańskiej. W labiryncie tego rodzaju nie można się
zgubić – jest się w nim za to w ciągłym ruchu i przechodzi
przez „cykle”, które prowadzą do centrum.
Niczym pajęcza sieć, labirynt przedstawia
ścieg, którym utkany jest świat. Nasze ruchy
są ograniczone jego murami, ale zarazem te
mury nas prowadzą9.

9 Michael S. Schneider,
A Beginner’s Guide to Constructing the Universe: The Mathematical Archetypes of Nature,
„Art and Science”, Harper Collins,
New York 1994.
10 Hermann Kern, Labyrinthe,
Prestel Verlag, Munich 1982.

Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia starożytnych
labiryntów często budowanych z kamieni na wybrzeżu,
w pobliżu starożytnych ludzkich siedzib. Jedną z powszechnie akceptowanych teorii jest ta, która mówi, że labirynty są
rodzajem graficznego zapisu układu choreograficznego, który
odpowiada ruchom planet i ma uczcić stworzenie nowego
fundamentu: o-środka, który może stać się osadą ludzką10.
To właśnie praktyka wyznaczania własnego „środka” poprzez
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pozostawanie w ciągłym cyrkularnym ruchu stanowiła
pierwszy impuls dla moich badań nad starożytną strukturą
labiryntu jako modelem pomocnym w lepszym zrozumieniu
istoty choreograficznego procesu twórczego.
W 2003 roku zostałem zaproszony wraz z flamandzkim artystą wideo Stefanem Franckiem do poprowadzenia warsztatów w Mitylenie na wyspie Lesbos, w ramach trzeciej edycji
Letniej Akademii Narodowego Teatru Grecji. Postanowiliśmy
ze Stefanem, że (od)tworzymy kamienny labirynt w plenerze,
w miejscu, w którym niegdyś stał zamek, i będziemy naszą
budowlę badać za pomocą różnych ćwiczeń fizycznych: chodzić po labiryncie w pojedynkę albo w grupach; poszukiwać
różnych strategii łączenia osobistych wspomnień czy wyobrażeń z przestrzennym zarysem budowli; bawić się rzekomym
kontrastem pomiędzy „strukturą” labiryntu a „chaosem”
otaczającej go przyrody.
W trakcie warsztatu odkryliśmy jednak przede wszystkim
(i okazało się to dla nas odkryciem najważniejszym), że ruchy
wewnątrz labiryntu znajdowały odpowiedniki w różnych
rodzajach energii, których rytmy zmieniały się w zależności
od tego, czy zbliżaliśmy się, czy oddalaliśmy od centrum; i czy
przemieszczaliśmy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
czy w przeciwnym kierunku. Chwile twórczego chaosu przeplatały się z tymi, w których odnajdywaliśmy ład i strukturę.
Chodząc po labiryncie, pojęliśmy w bardzo konkretny, fizyczny sposób, co znaczy stare powiedzenie, że „po złym dniu
następuje dobry”. To doświadczenie wcale nas nie przeraziło,
przeciwnie – umocniło w nas zaufanie. Świadomość, że oba
rodzaje ruchów są tak samo niezbędne, by dotrzeć do centrum, ułatwiło nam zaakceptowanie i integrację tych trudniejszych chwil w naszej podróży.
Zdaję sobie sprawę, że posługując się modelem krzyża, koła
i labiryntu dla opisania procesu twórczego, próbuję pogodzić
ze sobą dwa światopoglądy pozornie nie do pogodzenia:
pogląd esencjalistyczny (por. koncepcję ścieżki Eliadego)
i podejście postesencjalistyczne (por. otwarte rizomatyczne
pola energetyczne Deleuze’a). Jednakże moim celem nie
jest konsekwencja w stosowaniu teorii krytycznej, tylko
połączenie ze sobą różnych punktów widzenia po to, by
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zapewnić praktyce twórczej możliwie najbardziej efektywne
wsparcie. Wypróbowałem model krzyża, koła i labiryntu
w bardzo różnych społecznościach: od Aten po Montreal, od
Warszawy po Seul i doszedłem do wniosku, że jest on formą
meta-dramaturgii. Z jednej strony praktykowana przeze mnie
dramaturgia otwarta podkreśla rolę zorientowanego na
proces „stawania się” jako elementu każdej twórczej drogi;
kładzie ona również nacisk na rizomatyczny sposób, w jaki
proces twórczy łączy ze sobą bardzo różne źródła inspiracji i media, w których poszukuje swoich środków wyrazu.
Z drugiej strony podróż odbywa się jednak po „ścieżce”, którą
rozumiem jako energetyczną transformację ciała (a doświadczenie somatyczne potwierdza tę intuicję). Ciało inicjuje cykl
twórczy, nosi w sobie doświadczenie i tym samym je trans-formuje. Ciało jest krzyżem, kołem i labiryntem. Ciało jest
procesem twórczym.
Komu potrzebny jest zatem dramaturg? Nie tym artystom,
którzy mają dość pewności siebie, by samodzielnie wędrować po swym twórczym labiryncie. Ale zdarza się, że podróż
ta okazuje się bardzo samotnym doświadczeniem – w takiej
sytuacji dramaturg może zaoferować swoje towarzystwo
i okazać wsparcie, zrozumienie i akceptację dla krętego, labiryntowego charakteru wędrówki.

taniec – podróż
w nieznane

Moją trzydziestopięcioletnią drogę zawodową w dziedzinie
tańca zawsze napędzała ciekawość i szczególna nie-wiedza.
Od samego początku taniec pociągał mnie jako język i jako
praktyka twórcza, ponieważ go nie rozumiałem – z pierwszego
wykształcenia jestem lingwistą, literaturoznawcą i teatrologiem. Kiedy byłem młodym krytykiem teatralnym, Mark Ruyters, szef działu kulturalnego w gazecie „De Morgen”, poprosił
mnie, żebym pisał o nowych zjawiskach
w młodym flamandzkim tańcu współczesnym połowy lat 80.
Prawie nie istniała wówczas u nas tradycja krytyki tańca –
a w każdym razie nie w krajowej prasie; zatem mój stan
nie-wiedzy i nie-rozumienia znajdował odpowiednik (i ramy)
w braku uznanych standardów, do których mógłbym się
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11 Zob. Guy Cools, Correspondence and ekphrasis. Dance
Dramaturgy as a dialogical
practice, w: The Practice of
Dramaturgy, red. Konstanina
Georgelou, Danae Theodoridou, Efrosini Protopapa, Valiz,
Amsterdam 2016.

odwołać lub na które mógłbym polemicznie odpowiedzieć.
Oznaczało to, że mogłem swobodnie eksplorować różne
sposoby pisania o tańcu i mediowania go publiczności. Kierując się przekonaniem, że krytyka sztuki powinna odzwierciedlać omawiane przez siebie dzieła nie tylko pod względem
treści, ale także i formy, eksperymentowałem z dialogiem
i ekfrazą jako alternatywnymi, polifonicznymi sposobami
pisania11. Pisanie dialogiczne miało mi stale towarzyszyć
w zawodowej drodze, ale minęło wiele lat, zanim nauczyłem się świadomie je praktykować i nad nim zastanawiać
(taką refleksję podjąłem między innymi w moim wyrastającym z praktyki doktoracie, który dotyczył złożonej i ambiwalentnej relacji między pisaniem a ruchem).
Z pozycji kogoś, kto przygląda się tańcowi i myśli o nim
z dystansu, nagle wszedłem w sam środek zdarzeń i zyskałem możliwość podejmowania decyzji: w 1990 roku zostałem
kuratorem tańca i koordynatorem artystycznym Arts Centre
Vooruit w Gandawie. Pozostałem tam do roku 2002 – i to
właśnie na te kilkanaście lat przypadł szczyt zjawiska, które
określa się mianem flamandzkiej fali tańca. Ośrodki kulturalne, takie jak Vooruit, powstały jako struktury alternatywne
wobec już istniejących, opartych na stałym zespole teatrów
repertuarowych i centrów kultury. Rolą nowo powstałych
ośrodków było pokazywanie i wspieranie prac nowego pokolenia artystów.
Regularnie zapraszałem do Vooruit tancerzy, których podziwiałem: mieli możliwość pokazania swojej pracy, a ja mogłem
wspierać wielu z nich poprzez udostępnianie im studia
i innych rzeczy niezbędnych przy koprodukcjach. Moim
celem było wzmacnianie różnorodności i pokazywanie
pełnego spektrum tego, czym może być taniec. To, że miałem
możliwość regularnie zaglądać do studia i obserwować różnorodne praktyki taneczne, nieustannie pobudzało również
moją własną ciekawość. Jak oni to robią? Jak to możliwe,
że choreografowie ryzykują tak wiele w otwartym procesie,
w którym praca odsłania często swój charakter dopiero
po tym, jak po raz pierwszy obejrzy ją publiczność? Jak
udaje się tancerzom wykonywać tak złożone ruchy i układy,
zapamiętywać je i uaktywniać – energetycznie i somatycznie
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12 Marianne Van Kerkhoven,
Looking without pencil in the
hand, w: „Theaterschrift” nr
5–6/1994, On Dramaturgy,
red. Marianne Van Kerkhoven,
s. 140–148.
13 Guy Cools, In-between
Dance Cultures: on the migratory
artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan, Valiz,
Amsterdam 2015.

– na oczach publiczności? Oglądając spektakle, zacząłem
bardziej ufać energii płynącej ze sceny, która skuteczniej
do mnie docierała niż treści czy estetyka prac. Przyglądałem się zatem, czy dzieła szczodrze dzielą się ze mną swą
energią, czy też spektakl mnie wyczerpuje, wysysa ze mnie
siły – i to stało się jednym z głównych kryteriów mojego
doboru artystów.
Jeśli chodzi o bardziej osobistą perspektywę, pod koniec
tego dla mnie absolutnie formatywnego okresu rozpocząłem
indywidualną praktykę jogi pod okiem Erica Gomesa. Po raz
pierwszy miałem wtedy okazję odkryć i zanurzyć się w inne
ośrodki wiedzy mojego ciała. Praktyka jogi uświadomiła
mi, że jeśli chcę zachować twórczą energię i zadbać o swój
dobrostan, muszę się ruszać. Porzuciłem wyczerpujące mnie
obowiązki związane z kierowniczym stanowiskiem i podążyłem za tym, co rzeczywiście pobudzało moją ciekawość:
za różnorodnością twórczych umysłów i praktyk, które
spotykałem na swojej drodze. W 2002 roku, po rocznym
urlopie, przekazałem moje obowiązki innym i postanowiłem
bez reszty poświęcić się pracy w charakterze niezależnego
dramaturga tańca. Chciałem towarzyszyć artystom w ich
procesie twórczym.
Napisałem wiele esejów i artykułów o tym, jak widzę swoją
rolę jako dramaturga: jestem świadkiem, partnerem dialogu
– a czasem, jeśli jest taka potrzeba, redaktorem treści. Do
dziś dnia tekst wybitnej pisarki i dramaturżki Marianne Van
Kerkhoven Looking without pencil in the hand [Patrzeć bez
ołówka w ręku]12 pozostaje jednym z kamieni probierczych
zarówno mojej pracy, jak i etyki zawodowej. Na początku
swojej drogi miałem przywilej towarzyszenia w pracy takim
choreografom jak Sidi Larbi Cherkaoui czy Akram Khan
i wspierać ich w najważniejszych latach ich zawodowej drogi.
To im zawdzięczam poszerzenie mej własnej perspektywy,
a także to, że stała się ona mniej europocentryczna13.
Projektem, który pomógł mi z kuratora przeistoczyć się
w dramaturga, był Vooruit Danse en Avant (2003), szeroko
zakrojony i połączony z konferencją międzynarodowy festiwal w Montrealu. To on sprawił, że zakochałem się w społeczności artystycznej, z którą kontakt nawiązałem ponad
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dekadę wcześniej. W 2004 roku postanowiłem przeprowadzić się do Kanady – odciąłem się w ten sposób od swych
korzeni, zyskując jednocześnie możliwość zgłębienia kolejnej
– tym razem północnoamerykańskiej – tradycji tanecznej.
Odkryłem całą serię wyjątkowych praktyk, w tym również
takich, które uznawały improwizację za pełnoprawną formę
sztuki – i takich, które łączyły podejście terapeutyczne i twórcze z pracą somatyczną.
Praca dramaturga przypomina pracę kuratora w takim sensie,
że obie odgrywają pewną rolę w stworzeniu kontekstu i ram,
w których mieścić się mają prace artystów – na przykład
poprzez budowanie wokół tych prac dyskursu krytycznego.
Ale zarazem oba zajęcia zasadniczo się od siebie różnią,
głównie stopniem posiadanej władzy. Kurator, tworząc ramy,
często wykazuje podejście charakterystyczne dla odgórnego
zarządzania. Wielokrotnie (i bardzo szczegółowo) dyskutowano o tym, jak osiągnąć w tej dziedzinie równowagę
sił – zresztą w sztukach wizualnych te dyskusje zaczęły się
znacznie wcześniej niż w dziedzinie tańca. Jedno z pytań,
które powtarzały się w tych debatach, dotyczyło tego, czy
dopasowanie danej pracy do ustalonych ram powinno być
w ogóle kryterium selekcji. Natomiast praca dramaturga ma
zawsze charakter oddolny.

przepisywanie dystansu

W ramach projektu Vooruit Danse En Avant zamówiłem nowe
dzieło: flamandzki choreograf Alexander Baervoets wraz z kanadyjskim artystą tańca Andrew Harwoodem de Lotbinière
i Lin Snelling stworzyli oparty na improwizacji performans
pod tytułem Blind (2003). Wkrótce potem Lin zaprosiła mnie
do studia. Myślałem, że chce, żebym został jej dramaturgiem, ale okazało się, że chce, bym z nią wystąpił. Podjąłem
wyzwanie – intuicyjnie czułem, że kryje ono w sobie wiele
dla mnie nowych nie-wiadomych, które czekają na moje
odkrycie. Minęły prawie dwa lata (w tym ponad trzy miesiące
w studiu), zanim byliśmy gotowi podzielić się naszym artystycznym dialogiem z publicznością. Doszło do tego w roku
2005, w Brugii, w ramach projektu Body Walks. Nazwaliśmy
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www.rewritingdistance.com

naszą improwizacyjną praktykę Repeating Distance [Powtarzając dystans]. Jej „partytura” składała się z dwóch bardzo
prostych i otwartych zasad: 1) był to dialog między performerem a świadkiem i 2) badaliśmy możliwości współistnienia
ruchu i słowa mówionego jako dwóch równoległych (czy też
przeplatających się) dróg ekspresji. W ramach naszej praktyki przyglądaliśmy się ponadto miejscom i przestrzeniom,
do których byliśmy zapraszani i próbowaliśmy wskrzeszać
związane z tymi miejscami historie – zarówno te widzialne,
jak i niewidzialne.
Doświadczenie bycia performerem pomogło mi somatycznie zintegrować całą moją dotychczasową wiedzę na temat
tańca. Sprawiło też, że stałem się bardziej świadomy innych
podstawowych zasad, na których opiera się ta dziedzina: jak
stworzyć praktykę poprzez najzwyklejsze, wielokrotne powtarzanie i powracanie do niej – pamiętając o założeniu, że nie
można wejść dwa razy do tej samej rzeki; jak obudzić w sobie
ufność, że zarówno sama podróż, jak i partner, który ci w niej
towarzyszy, pozaplata twoje luźno puszczone wątki w kompozycje pełne treści.
Podróż, w którą wyruszyłem z Lin, trwa od ponad piętnastu
lat i toczy się równolegle do mojej pracy dramaturgicznej.
W 2008 roku do pierwotnego scenariusza wprowadziliśmy
jedną zmianę – do ruchu i słowa mówionego dodaliśmy także
pisanie jako praktykę performatywną. Postanowiliśmy także
do wspólnych występów zapraszać kolejne osoby. Od tamtej
pory nazywamy naszą praktykę Rewriting Distance [Przepisywanie dystansu]14. Kiedy w mediach społecznościowych
zamieściliśmy zdjęcia z jednego z naszych ostatnich występów w Edmonton, flamandzki oświetleniowiec (a przy okazji
nasz przyjaciel) odpowiedział nam ironicznym komentarzem,
narzekając, że pod względem estetycznym nasza praca jest
już „bardzo przestarzała” i że wygląda na to, że nie reprezentujemy sobą żadnych „współczesnych wartości, jakie powinien
nieść spektakl”. Przyjacielowi umknął fakt, że istotą naszej
praktyki jest nie to, jak [ona] wygląda (znów te ograniczające
względy estetyczne) – ale jak jest doświadczana, somatycznie i energetycznie, zarówno przez tych, którzy ją wykonują, jak i tych, którzy pełnią rolę publiczności / świadków.
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W korespondencji mailowej, która towarzyszyła pisaniu
tego eseju, Lin tak pisała o stale zachodzącej między
nami wymianie:
Ponieważ „występowanie (performing)”
jest strukturą kapitalistyczną, często bywa
szufladkowane jako Performans przez
wielkie „P”. Tymczasem wiele występów
dotyczy intymności i tego, jak możemy
wprowadzić publiczność w obszary, które
mówią ciszej – albo też, jak możemy stać
się skandalistami, wyjść poza normatywne
konteksty performansu15.
Obchodzi nas to, do jakich nowych spostrzeżeń możemy
wszyscy dojść dzięki naszej praktyce. Ja sam stałem się
dzięki niej znacznie lepszym dramaturgiem; lepiej idzie mi
też pisanie.

trans-formacja,
a nie wzrost liniowy

15 Fragment prywatnego
e-maila od Lin Snelling.

Za każdym razem, kiedy – przyjmując nową rolę – transformowałem / przemieniałem się w kogoś innego, czułem
przypływ nowej energii: ekscytowała mnie perspektywa pozyskania nowych informacji i umiejętności, a zarazem wnosiłem
do każdej nowej sytuacji całe swoje wcześniejsze doświadczenie i wiedzę. Dlatego właśnie zacząłem na moją zawodową
drogę patrzeć także jak na proces twórczy.
Szanuję koleżanki i kolegów, którym daje satysfakcję pozostawanie w tej samej roli przez całe zawodowe życie. Zarazem
jednak często zaskakuje mnie to, jak bardzo taka postawa
może zawęzić perspektywę i ograniczyć zrozumienie dla
wyzwań, przed którymi stają inni przedstawiciele naszej
dziedziny. Wytrawni krytycy czy kuratorzy często zapominają o trudnościach, z jakimi muszą się mierzyć artyści
w swoich procesach twórczych – i o niepewności, jaka im
wówczas towarzyszy.
Z kolei artyści często bagatelizują presję, pod jaką znajdują się kuratorzy, zmuszeni nieustannie tłumaczyć się ze
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swoich wyborów rozmaitym bukmacherom i radzić sobie
z wieloma praktycznymi ograniczeniami.
Nieustanne transformacje, na które decydowałem się
w życiu zawodowym, wybory, których dokonywałem, mają
też swoje minusy. Fakt, że podążam ścieżką ustawicznego
całożyciowego uczenia się, wiąże się z pewnym stopniem
niepewności finansowej, która będzie mi towarzyszyć również
w podeszłym wieku, nie mam bowiem siatki bezpieczeństwa, jaką zapewnia emerytura. Neoliberalny, kapitalistyczny
model ekonomiczny, który dominuje w większości aspektów życia społecznego – włączając w to te najistotniejsze,
jak opieka zdrowotna, edukacja i kultura – promuje jednowymiarowy, liniowy model wzrostu, w którym sukces jest
mierzony i wyrażany głównie za pomocą danych ilościowych
– nierzadko finansowych.
Rynek sztuki nie zdołał się uchronić przed dominacją tego
modelu. Miarą sukcesu artystów bywa często skala ich
projektów, prestiż miejsc, w których je pokazują i instytucji,
z którymi są kojarzeni (przypomina się w tym miejscu socjolog Pierre Bourdieu i jego kapitał symboliczny, który ostatecznie przekłada się na rzeczywisty kapitał ekonomiczny);
a także zasięg ich międzynarodowego rozgłosu czy wreszcie
czysta moc, jaka tkwi w liczbie osób, które przychodzą na ich
spektakle. Taki model wzrostu nierzadko szufladkuje ludzi,
przypisując im jednowymiarowe role zawodowe, które mają
wykonywać, powtarzając swoje dawne sukcesy i raz po raz
sięgając po wciąż te same umiejętności.
Tymczasem prawdziwy proces twórczy zawsze zakłada
podróż w Nieznane, w którą wpisane jest ryzyko porażki.
Wiążą się z nim czasochłonne poszukiwania (na które w modelu neoliberalnym nie ma czasu), a także proces transformacji, którego częścią jest intergracja nowych umiejętności
i nowej wiedzy. Żeby ten proces ułatwić i umożliwić większej
liczbie osób wchodzenie w różne zawodowe role, musimy
– doceniając te role i przyznając za nie wynagrodzenie –
zwiększyć znaczenie struktur poziomych, horyzontalnych,
i ograniczyć hierarchię. Kurator nie jest wart więcej niż
dramaturg. Nie powinno być różnic w wycenie pracy choreografa, performera czy dobrego nauczyciela. Nie wystarczy, że
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będziemy nagradzać kogoś na kierowniczym stanowisku –
musimy też myśleć o finansowych zachętach dla tych, którzy
chcieliby spróbować czegoś nowego. W moim przypadku
płatne naukowe urlopy (sabbaticals) okazywały się często
największym wsparciem – zapewniały mi zarówno czas, jak
i środki na przejście z jednej roli do drugiej.
Moja podróż do świata tańca jest nieustającym procesem
auto-transformacji. Zdecydowałem, że przestanę być krytykiem i kuratorem, chociaż odnosiłem na tych polach sukcesy.
Zrobiłem to, bo chciałem dokonać czegoś nowatorskiego
jako dramaturg. Definiowałem przy tym rolę dramaturga jako
„ciała, które jest na zewnątrz” i wchodzi w (zarówno somatyczną, jak i twórczą) relację z tym, co nieznane w procesach
stawania się, przez które przechodzą inni. Na wczesnym
etapie swojej zawodowej drogi zdałem sobie sprawę, że moje
pierwsze wykształcenie i to, co mnie na początku kształtowało, rozgrywało się głównie w „lewej półkuli mózgu” – innymi słowy, w sferze języka i racjonalności. Moja podróż do
świata tańca prowadziła przez integrację innych ośrodków
wiedzy w ciele – tych, które często wymykają się „artykulacji”. Wciąż jestem ciekaw, dokąd podróż ta zaprowadzi mnie
kolejnym razem.

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio
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constanze schellow Dr Constanze
Schellow jest wykładowczynią na Uniwersytecie Muzyki i Tańca w Kolonii.
Wcześniej była gościnną profesorką
w Interuniversity Center for Dance
w Berlinie. W 2016 roku jej książka
Diskurs-Choreographien (transkrypt
2015) zdobyła nagrodę German Dance
Studies Award. Jej ostatni projekt
badawczy (2018–2021) przygląda się
metodom i koncepcjom „teorii” funkcjonujących w kontekście edukacji tańca
współczesnego w Europie Zachodniej.
Constanze interesuje się niebinarną
historią kultur opartych na ciele i z nim
związanych oraz ekonomiami wiedzy
i praktyk – także w obszarze tańca.
Współpracowała dramaturgicznie m.in.
z Evą Meyer-Keller, Simone Aughterlony
i Doris Uhlich.
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uwidocznić to,
co nie miało
być postrzegalne. osadzanie alternatywnego doświadczenia czasoprzestrzennego
w formacie
choreograficznym walk + talk
constanze schellow
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1 Jest to sala MuseumsQuartier
w Wiedniu [przyp. red.].

To nie jest wykład. Nie wierz moim słowom (Oleg Solimenko).
Jakie sformułowanie byłoby lepszym otwarciem tekstu o walk
+ talk niż słowa, od których zaczyna się walk + talk#1? Wydaje się, że słowa te dają jakąś odpowiedź na hipotezy dotyczące naszych oczekiwań wobec tego formatu, wymyślonego
przez Philippa Gehmachera. A zatem, jeśli wierzyć Solimence,
wykładu nie będzie. Pewne jest, że sam mówiący zdecydowanie odradza tę formę. Z drugiej strony, fakt, że obstaje przy
tym, że to nie jest wykład, nie budzi naszego zaufania – a na
czym opiera się ta nieufność, jeśli nie na słowach, w których,
na dobrą sprawę, realizuje się forma wykładu?
W ramach projektu kuratorskiego Still Moving One, przeprowadzonego w marcu 2008 roku (uzupełnionego gościnnymi
performansami i instalacją), Philipp Gehmacher zaprosił dziewięcioro innych tancerzy i choreografów, żeby towarzyszyli
mu w refleksji nad istotnymi parametrami pracy choreograficznej. Projekt był prowadzony, by tak rzec, in actu (jako seria
solowych występów na scenie w sali G1. Gehmacher nazwał
cykl walk+talk#1–10. W kolejności, w jakiej pojawiali się na
scenie, podczas pięciu dwuczęściowych wieczorów wystąpili:
Oleg Solimenko, Meg Stuart, Philipp Gehmacher, Antonia
Baehr, Rémy Héritier, Sioned Huws, Boris Charmatz, Jeremy
Wade, Milli Bitterli i Anne Juren.
Nawet jeśli pominiemy wątpliwości, jakie budzi stwierdzenie
Olega Solimenki: „To nie jest wykład”, pojawia się pytanie:
do jakiego stopnia walk+talk nie jest ani cyklem wykładów
performatywnych, podczas których choreografki i choreografowie prezentują swoje metody pracy, ani też serią improwizacji? Przemyślenie na nowo przestrzeni wnętrza ust – w tym
sformułowaniu Borisa Charmatza kryje się jedna z możliwych
odpowiedzi. Jeśli przywołuję ze szczegółami swoje wspomnienia dotyczące „chodzenia” i „mówienia”, to nie po to, żeby
uczynić z artystów propagatorów takiej analizy; to czytelnik
decyduje, czy wierzy tym słowom, czy też nie. Oba poziomy
tekstu – mój i artystów – tworzą dla siebie wzajemnie punkty
odniesienia; dlatego nie pełnią funkcji dowodów, tylko raczej
zakłóceń. Rozumiesz mnie? Nie szkodzi. Nie musisz chwytać
(Meg Stuart).
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To samo dotyczy różnorodności (i towarzyszących jej, wzajemnych powiązań) dziesięciu głosów tworzących walk+talk.
Mam teorię, że nikt nie stał na tej scenie po prostu „dla
siebie”. Interesuje mnie tutaj treść i forma każdej z dziesięciu wersji, a przede wszystkim – świadectwa artystycznej
autoprezentacji. Chciałabym zbadać opór, jaki owe wersje
wzajemnie w sobie budzą i wywołują, a także to, jak rezonują
ze sobą nawzajem, w ramach ustalonego przez Gehmachera
formatu. Uważam walk+talk za kolektywną strukturę choreograficzną, w której z kwestiami – takimi jak zawłaszczanie
i przeciwstawianie, zapisywanie i pamięć, historyczność,
trwanie i projekcja – trzeba się mierzyć zarówno na scenie, jak
i na widowni.
Ja.
Chodzę.
Chodzę i.
Chodzę i mówię (Antonia Baehr).
Antonia Baehr postanawia wziąć tytuł [cyklu] dosłownie –
a przynajmniej tak twierdzi. Chodzi, a chodząc, wypowiada
twierdzenie o chodzeniu i mówieniu. Każdy krok i każde słowo
jest regulowane rytmem metronomu, który Baehr umieściła
na środku sceny i wokół którego krąży. Po upływie zaledwie
kilku chwil rytm, krok i słowo zaczynają mimowolnie się
rozpadać, tworząc czas. Pomiędzy ustalonym projektem
działania i jego (bardzo niedoskonałą) realizacją otwiera się
przestrzeń: to dla naszej performerki sytuacja więcej niż zadowalająca. Istotnym elementem pracy Baehr z instrukcjami
i partyturami (z której artystka robi użytek również w wystąpieniu w ramach walk+talk) jest nadzieja, że w nieudanym
wykonaniu zaczną się nagle pojawiać otwarcia podobne do
tych, jakie wystąpiły w cyklu Gehmachera; że zaczną się pojawiać wtedy, gdy dana sytuacja załamie się pod naporem zbyt
ściśle określonej struktury. Na przykład prognozy okazują się
przydatnymi narzędziami, bo za pomocą czystej projekcji
stwarzają – na poziomie języka – materialne rzeczywistości,
które domagają się reakcji. Wyobraź sobie, że przechodzisz
przez salę… (Anne Juren)
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materialne zderzenie
mówienia i działania

I naciśnie „Play” (Antonia Baehr). Jednym z takich otwarć
jest wyraz twarzy Antonii Baehr, gdy orientuje się ona, że
właśnie zaczyna się nie ten utwór, o który jej chodziło, bo
nacisnęła przycisk nie w tym przenośnym magnetofonie.
Gdy artystka z detalami wyznacza przewidywaną trasę do
drugiego – właściwego – odtwarzacza, przepowiadając ją
sobie na głos po raz drugi (opowiadając, jak przechodzi przez
salę na drugą stronę sceny, jak ostrożnie podwija nogawki
spodni, kuca i tym razem naciska właściwy przycisk) – widać po niej, że nie tylko walczy o skupienie, ale też odczuwa
pełną zadowolenia irytację. Baehr nie może uwierzyć, że
„naprawdę” właśnie poddała się strukturze własnej praktyki.
Powiedziałbym, że projekcja trafia na projekcję (Philipp
Gehmacher).
OK, spójrz na to! (Meg Stuart) Każdy aspekt walk+talk wskazuje na połączenie mówienia i działania i na ich załamanie;
na moment, w którym dochodzi do materialnego zderzenia
mówienia i działania – i na ich ruch. Wskazuje na konsekwencje mówienia i działania – nie po to, żeby po raz kolejny, na
oczach publiczności, niezdarnie przejść wzdłuż granicy, która
oddziela ciało od intelektu. Nie po to także, żeby z udawaną
konsternacją ogłosić niemożliwą równoczesność refleksji
i materialności w odniesieniu do wydarzenia. A już na pewno
nie po to, żeby choreografowie i choreografki wyjaśniali twórcze zasady, którymi się kierują jako autorzy. Czy macie jakieś
pytania? (Boris Charmatz)
Wzajemne powiązanie chodzenia i mówienia, które jest
tu przedmiotem namysłu, staje się jaśniejsze, jeśli odwołamy się do Gehmacherowskiego choreograficznego pojęcia
„wypowiedzi”, rozumianej tak, jak dosłownie „przed-stawia”
on to w swoich pracach. Odczytanie Gehmachera różni się
znacząco od koncepcji performatywności, stosowanej
przez Antonię Baehr, a zainspirowanej pisarstwem Judith
Butler i J.L. Austina; różni się też od lingwistycznego charakteru faktur, jaki mają jej dyrektywy. W ujęciu Gehmachera, wypowiedź artykułuje fizyczno-refleksyjną zdolność,
która również zajmuje przestrzeń „pomiędzy”: przestrzeń
intersubiektywności. To właśnie w niej, zdaniem Gehmachera, mieści się problematyzacja podmiotu. Co we mnie
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widzisz? (Meg Stuart) Zarazem jednak – poprzez nieustanne
(i mające luźny związek z zagadnieniem [ang. tangential]),
ustawianie w (nie)równym szeregu jednego obok drugiego
obok trzeciego – „wypowiedź” w ujęciu Gehmachera zawsze równoważy kwestię potencjału podmiotu; kwestię
dowolnej okazji, która pozwoliłaby podmiotowi przyjść na
świat, pokazać się i zakomunikować swoje istnienie. Tym, co
podtrzymuje ów (nie)równy szereg, jest oscylacja pomiędzy
byciem ciałem a posiadaniem ciała; pomiędzy byciem językiem a posiadaniem języka – w istocie taka oscylacja stale
pozostaje z uwagi na i w relacji do ciebie, świata, do mnie.
Przestrzeń, własne ciało, drugie ciało. Czy wymieniłbyś się ze
mną przestrzenią? (Sioned Huws)
W początkowej fazie walk+talk przestrzeń pośrednia –
rozumiana jako przestrzeń między przestrzeniami – jest
blokowana przez przemożne wrażenie wzrokowe. Może po
prostu podążysz za ścianą? (Anne Juren) Sala G, pomyślana
jako wielofunkcyjna przestrzeń performansu, którą można
dostosować do wymogów tańca, teatru, koncertów czy musicali, została odarta z wszelkich dekoracji przez Alexandra
Schellowa, artystę sztuk wizualnych – pozostały tylko nagie
ściany. Przez wiele dni, kółko po kółku, zdejmowano setki
metrów kwadratowych ciężkich, wytłumiających dźwięk
kotar z czarnego aksamitu. Kilka lat temu występowałam
tu jako tancerka. I w środku występu znalazłem się dokładnie tutaj. Ale byłem w tamtej chwili jak gdyby… schowany
(Rémy Héritier). W sali tych rozmiarów plan Gehmachera
i Schellowa, który zakłada odsłonięcie – w surowej formie
– przestrzeni, która, zgodnie z teatralną konwencją świata
Zachodu, ma być zneutralizowana i zakryta, stawia technicznej machinie teatru wszelkie możliwe wyzwania logistyczne.
Ostatecznie, zgodnie z logiką tej machiny, usunięcie tej
zasłony, postrzeganej jako stały element przestrzeni (a właściwie już w ogóle nie dostrzeganej), tworzy dość skomplikowaną scenografię. Dużą część budżetu scenograficznego
pochłonęła zatem odwrotność tego, co zwykle stwarza
koszty: „usunięcie”, „pozbycie się” stało się kosztem i formą
pracy scenograficznej.
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przestrzeń jako
swoja własna rzeźba

Efekt jest potężny. I zaskakujący. Ta przestrzeń nas naprawdę
przeraża (Antonia Baehr). Gigantyczna, nadobecna, z przypominającą siatkę żył siecią dźwigni, bloków, pasm oświetlenia
roboczego i okablowania na sprzęty – sala staje się widoczna. Ale co widzimy? Teatr jako układ nerwowy (Jeremy
Wade). Sala G staje się swoją własną rzeźbą. W centrum,
nieco z tyłu, przestrzeń otwiera się na absurdalnie małą
scenę-w-scenie, niską, pudełkową absydę zakończoną wysokimi tylnymi drzwiami z metalu, które dodatkowo podkreślają głębię absydy. To, co było poprzednio ukryte we własnej
funkcjonalności, teraz, poddane estetyzacji, wydaje się
wymyślną dekoracją. Sala staje się pompatyczna, żarłoczna.
Chcę sobie wyobrazić, że cała ta przestrzeń przychodzi
i mnie pożera (Milli Bitterli).
Badanie przestrzeni, tej przestrzeni-wytworu, przewija się
jako motyw przez cały cykl walk+talk. Dzięki temu badaniu
powstają rozmaite strategie – nie tylko jako reakcja na samą
architekturę sali, ale też jako odpowiedź na instalację, którą
w sali G współtworzył artysta dźwiękowy Noid. Natychmiast
zaczynają mnie przyciągać peryferia (Sioned Huws). Biała taneczna podłoga, w której ułożeniu widać drobne nieregularności w długości pasów, wygina się impertynencko i jest to
zbyt niepokojące, by mogło zostać uznane za przypadkowe
przeoczenie. Powierzchnia podłogi sięga niemal krawędzi
sali, ale wąskie pasmo parkietowej posadzki pozostaje
nie zamknięte białymi pasami. Tak oto zostaje odrzucony
zwyczajowy, skompresowany, symetryczny, wyspowy model
podłogi tanecznej, która odwraca uwagę od swoich brzegów,
a mimo to pozostawia przestrzeń lekko otwartą.
Mikrofony na posadzce i na stojakach, połączone z systemem głośników, tworzą strefy, z których każda odznacza się
wyjątkowymi cechami akustycznymi. Opisywać znaczy
tworzyć. Tworzyć znaczy opisywać (Oleg Solimenko). Kolejne mikrofony, rozmieszczone równomiernie w małej
absydzie z tyłu sali, są połączone z licznymi głośnikami,
które rozciągają się (także równomiernie) nad widownią,
dzięki czemu tuż nad głowami widzów odtwarzany jest
cały zakres dźwięków z najgłębszego miejsca przestrzeni.
I odwrotnie – dźwięk z dołu i ze środka sceny, z miejsca,
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w którym można najbardziej bezpośrednio zwracać się do
publiczności, może się odbijać ku tyłowi, docierając do metalowych drzwi absydy. Te i inne interwencje, stwarzające fałdy
i zakrzywienia w przestrzeni, mogą zostać wykorzystane
każda z osobna, ale mogą również zostać wyłączone przez
choreografów, w zależności od potrzeb. Jak mogę nawiązać
kontakt? (Anne Juren)

stwarzanie miejsc
pamięci, refleksji,
nadpisywania

Pomiędzy wizualnym „minimalizmem” tych interwencji
i funkcjonalnością „prawdziwej przestrzeni” sali G istnieje
wspólnota celów, sala jest bowiem bez wątpienia scenerią
estetyczną. I jako sceneria estetyczna doskonale wpisuje się
w podejście Philippa Gehmachera do przestrzeni – jest
natomiast raczej obca metodom Meg Stuart czy Jeremy’ego
Wade’a. Niekiedy spotykało się to z krytyką – podnoszono,
że uczestnicy cyklu mają ograniczone możliwości ruchu.
Co jednak istotne, to właśnie Stuart wykorzystuje do
maksimum źródło napięć, jakie stwarza wypreparowana
powierzchnia wnętrza, tak, by móc ją nasycić teatralnym
rozedrganiem, którego potrzebuje. Czego chcesz ode mnie?
(Meg Stuart)
Artystka porusza się głównie w tę i z powrotem środkiem wyimaginowanej amfilady, to zbliżając się do widzów, to oddalając od nich, jak gdyby odwrotnością poprzedniego ruchu. Ten
rodzaj ruchu sprawia, że Stuart z impetem wpada wprost na
widzów – a jednocześnie jej nieskończenie małe ciało niemal
znika w mroku. Osiągnięcie takiego efektu staje się możliwe
dzięki odwróceniu dźwięku, które jest efektem zderzenia
artystki z metalowymi drzwiami. Czy wobec tego nie moglibyśmy również stwierdzić, że sposób myślenia o przestrzeni,
jaki prezentuje sam Gehmacher, wpłynął na zmianę podejścia do materialności tej przestrzeni, że stworzył niezbędne
tło? Czas znaleźć się gdzie indziej (Oleg Solimenko). Z jednej
strony, owo tło uniemożliwia jakąkolwiek trywializację czy
idealizację „pustej” przestrzeni jako przestrzeni niezaprojektowanej, naturalnej czy wręcz demokratycznej; z drugiej
strony, tło podsuwa cały arsenał częściowo ruchomych

260		

constanze schellow

punktów orientacyjnych, które w toku zmiennych eksploatacji ułatwiają samorzutne tworzenie się licznych przestrzeni,
które powstają na skutek napięcia, jakie wytwarza się między
nimi a istniejącymi możliwościami… Gestem powołuję cię do
istnienia (Boris Charmatz).
Kto mu każe robić to, co robi? (Antonia Baehr) W swoim
walk+talk Boris Charmatz wybiera dworski ukłon – wyraz
czci – żeby ukazać kontekstową zdolność do manewrowania, zawartą w znaczeniu ciało-znaków; a także żeby ująć
językowo-dyskursywną autonomię tego, co choreograficzne,
a co jest rozumiane jako modelowanie procesów czytania
i selekcji. To, co w jednej chwili daje się czytać jako gest
wzmocnienia samego siebie, który – jako że zostaje uznany
przez króla – raz po raz wciąga poddanych w przypadkowość
jego istnienia, tak, żeby mogli zaświadczyć o jego nietykalności – w ciele niewolnika staje się znakiem poddaństwa,
ukorzenia się przed wolą drugiego. Spróbuję znaleźć trochę wolności (Jeremy Wade). Cześć [fr. révérence] – która
stoi nieruchomo, w pełni rozbudzona, dokładnie pomiędzy
uległością a wzmacnianiem samego siebie – znajduje coś na
swoje podobieństwo w gestach, które performerzy biorący
udział w cyklu walk+talk wykonują w kierunku otaczającej przestrzeni. Owo podobieństwo daje się też dostrzec
w gestach, których performerzy używają do stworzenia
własnych miejsc służących snuciu wspomnień i refleksji,
ukrywaniu i nadpisywaniu – jest ono wreszcie dostrzegalne
w praktyce nawiązywania do innych słów, ciał, ścieżek
i miejsc, którymi wypełniona jest otaczająca przestrzeń
w trakcie całego cyklu. Mógłbym teraz być tym zdarzeniem.
Ale mógłby nim być także budynek, w którym teraz jesteśmy
(Rémy Héritier). Kiedy w walk+talk#10 Anne Juren siedzi na
podłodze, oparta plecami o boczną ścianę, i mówi o „byciu
obrzeżem”, to czy definiuje obrzeża przez ich nazwanie, czy
po prostu aktualizuje z góry przewidzianą strukturę? Czy
zogniskowana w uwadze widza przestrzeń nie wywraca
się w tej samej chwili na lewą stronę, czy jej centrum nie
znajduje się na obrzeżach?
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dyskurs jako zabytek

Co jest twoim punktem odniesienia? (Anne Juren) W tej
przestrzeni – która, będąc „konstruowaną” i „obserwowaną”,
zawsze czerpała swoją historię z „innych ludzi” i zyskiwała
ją dzięki „innym rzeczom” – bezustannie tworzą się nowe
warstwy, chociaż u progu każdego wieczoru biała taneczna
podłoga wydaje się pusta i dziewicza. Praca obserwowania
tych przesunięć i radzenia sobie z nimi przypomina praktykę
Foucaultiańskiej archeologii. A zatem ruchy fizyczne i werbalne (jak też pozostawiane przez nie ślady) nie są odniesieniami rzuconymi w głębinę; odniesieniami do znaczenia,
które leży u podstaw całej tej struktury: na przykład duszy
czy osobistej retoryki. Ruchy te stają się raczej obiektami
w polu dyskursywnym – a strukturę walk+talk niewątpliwie
można pojmować jako takie pole. Ruchu nie możesz ukraść.
Po prostu z niego korzystasz (Oleg Solimenko). Jak mówi Meg
Stuart, o wyjątkowości działania stanowi fakt, że można je obserwować z każdej strony, jak przedmiot. Według Foucaulta,
archeologia „nie traktuje dyskursu jako dokumentu […]. Archeologia traktuje dyskurs, we właściwym jego kształcie, jako
zabytek. Nie jest dyscypliną interpretującą: nie szuka ‘innego
dyskursu’, lepiej ukrytego. Nie chce być ‘alegoryczna’”. Dla
mnie jazda konna to sprawa dysocjacji i abstrahowania, bo,
kiedy chcesz coś uzyskać, mierzysz się z faktem, że mówisz
innymi językiem (Rémy Héritier).
Mrug mrug (Jeremy Wade). Podążając za spojrzeniem Juren,
które rozciąga się po tej rozległej i pustej przestrzeni, dostrzegamy niezliczone materialne / niematerialne przestrzenie
i linie ruchu, które przecinają się i zachodzą na siebie. Nastawiony na konfrontację ruch Meg Stuart, w tę i z powrotem
w amfiladzie. Wyciągnięte w bok ramię Philippa Gehmachera,
ostrożnie „dotykające” ścieżki [po której porusza się] Stuart
i tym samym formalnie unieważniające dramatyzm, którym
performerka wizualnie nasyciła omawiany obszar – gest Gehmachera kieruje ten dramatyzm do wewnątrz. Fałda w podłodze, która stanowi pionowe przedłużenie wyciągniętego
ramienia, kończącego się w punkcie będącym jednocześnie
zaczątkiem kolistości wychodzonej na podłodze ósemki –
figury, w którą występująca zaraz po Gehmacherze Antonia
Baehr skondensowała tę przestrzeń. Kilka dni później Anne
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Juren podąża przez jakiś czas tą samą ścieżką, a następnie
przerywa pętlę, biorąc ją na stronę i tam rozwijając ją w wyobraźni w formie prostej, zbaczającej z drogi linii, która biegnie
po obrzeżach. To właśnie poruszając się po obrzeżach, Sioned
Huws obeszła salę dookoła, kręcąc się w koło przez kilka
minut. Mrug-mrug-mrug (Jeremy Wade).
Nigdy nie widzę pustej przestrzeni (Meg Stuart). Jakiego
rodzaju są to relacje? I gdzie one się właściwie znajdują,
gdzie wytwarzają same siebie – w przestrzeni, w ruchu,
w percepcji widza, który zbiera to, co właśnie widzi i co zobaczył przed chwilą w przestrzenną i czasową hybrydę – czy
też zawsze-już w pamięci widza? W jakiej relacji pozostają
do siebie jednostkowe odbicia ciała (-języka) i co robią ze
sobą nawzajem?

pusta przestrzeń
wyrównana spychaczem
ziemia i choreopolityczne
kształtowanie
nowoczesności

To, co – w odniesieniu do prac samego Gehmachera – nazwałam „przed-stawianiem”, ukazuje się jako relacyjna procedura
uprzestrzennienia – mówiąc inaczej, choreografia przybiera
konkretną formę jako międzyludzka sieć lokalizacji i czasowości pomiędzy poszczególnymi propozycjami. Przywołuję
tutaj Sioned Huws, która w swoim walk+talk zauważa, że,
jeśli chodzi o format, interesuje ją nie tyle podejście poszczególnych performerów i performerek, ile to, co ich postawy
„mówią o sobie nawzajem”. Ciekawy jest sposób przejścia
od tego, co zrobiłem przez przypadek, do tego, co mógłbym
zrobić temu, co zostało zrobione (Rémy Héritier). Każde wdrożenie odświeża pozostałe i jest przez nie odświeżane w procesie, który przybiera postać inną niż czasowa linearność
i przestrzenna konsekwencja.
To, co proponuje sposób instalacji wydarzeń z cyklu
walk+talk, to propozycję konkretnego ugruntowania ruchu
w przestrzeni teatralnej – a jednocześnie, na tej samej zasadzie, proponuje czasowość (wpisaną w cykliczny charakter
formatu) o określonym trwaniu, pozostającym w relacji do
historii ciała [ang. body-(hi)stories], które materializują się
nieustannie w przestrzeni, i jako przestrzeń. Myślenie o ograniczeniu jest ciekawe (Milli Bitterli). Koncepcji ugruntowania
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nie należy mylić z ideą rozumu – czy to pojmowaną ontologicznie, czy w znaczeniu wyraźnego, linearnego związku
przyczynowo-skutkowego – która w formułowanych mimochodem teoriach czasu (takich jak teorie Kanta czy Leibniza) umożliwia umiejscowienie zdarzenia wyłącznie jako
konkretnego „miejsca” w czasie – i, co za tym idzie, dopuszcza
wyłącznie linearny bieg czasu. Ugruntowanie zorientowane
jest w większym stopniu na „grunt” jako niezmiennie konkretny, materialny substrat każdego ruchu. Tu właśnie jestem
i tu zaczyna się świat (Philipp Gehmacher).
Poddając krytyce modernistyczne ideologie podmiotu
i ruchu, André Lepecki zauważa, że to właśnie wyabstrahowany, bezforemny grunt, wyrównany do płaskiej powierzchni,
w ogóle umożliwił choreopolityczne ukształtowanie epoki
nowoczesności: „ponieważ nowoczesność wyobraża sobie
swoją topografię jako już wyabstrahowaną od własnego
ugruntowania na terytorium zajmowanym poprzednio przez
inne ludzkie ciała, inne formy życia; wypełnionym inną dynamiką, gestami, krokami i czasowościami”. Przez wiele lat
próbowałam wstać z podłogi (Meg Stuart). Odwołując się do
Homiego Bhabhy, który wskazuje na nierozerwalny związek
między kolonializmem a nowoczesnością, Lepecki przypisuje
im obu zasadniczą „przestrzenną ślepotę (polegającą na
postrzeganiu każdej przestrzeni jako ’pustej’)”. „To wyrównywanie ziemi spychaczem – gest kolonialisty – jest zarazem
gestem, który pozwala reprezentacji dokonać się na pustym,
płaskim terenie – to zaś wytwarza, podtrzymuje i reprodukuje
podmiotowość, która postrzega swoją własną prawdę jako
samonapędzającą się ’machinę na rzecz wolnego ruchu’ […],
która toczy się po płaskim i nieruchomym terenie”.

niemożność bycia
w przestrzeni

Kto mu każe chodzić? (Antonia Baehr) Przedstawiony przez
Lepeckiego obraz ahistorycznej, wyrównanej spychaczem
rozległej połaci wyabstrahowanego gruntu, która stanowi
warunek wstępny wykształcenia się modernistycznej ontologii ruchu i podmiotu, można łączyć z koncepcjami przestrzeni, które Martina Löw odrzuca jako absolutystyczne
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2 Anordnung to po niemiecku
„układ” (w znaczeniu relacji
elementów względem siebie), ale
także „zarządzenie”, „polecenie”
– podobnie jak angielskie „order”
[przyp. tłum.].

w swoim zarysie „socjologii przestrzeni”. Oscylując między
obrazem a działaniem (Anne Juren). Löw sprzeciwia się
koncepcjom, które przyjmują, że przestrzeń jest zbiornikiem
na ciała, ludzi, działania – a zatem kategorią abstrakcyjną.
Zdecydowanie zaprzecza ona istnieniu przestrzeni jako
materialności, czyli substratu fizycznego. Zdaniem Löw,
człowiek nie znajduje się nigdy w przestrzeni – a do tego
jeszcze „pusta” przestrzeń jest niemożliwa do pomyślenia.
Ludzie są zawsze-już podwójnie włączeni w „budowę fizyczną” przestrzeni: „z jednej strony, mogą oni być częścią
składową elementów, które mają związki z różnymi rodzajami
przestrzeni; z drugiej strony, same te połączenia są związane
z aktywnością człowieka”.
Skręt kręgosłupa jest zawsze motorem „bycia ku” (Philipp
Gehmacher). W wyniku serii pozycjonowań, anatomie przestrzeni systematycznie opuszczają dane miejsca. Ze swojej
strony miejsca – i tylko one – pozwalają przestrzeni zaistnieć.
Dużo czasu spędzam, przyglądając się swoim dłoniom (Meg
Stuart). Takie rozumienie przestrzeni samo w sobie, w oderwaniu od kategorii terytorialności, prowadzi do materializacji
kilku przestrzeni w tym samym miejscu i czasie; jednakże
przestrzenie te mogą również jawić się jako zarazem stabilne materialnie i trudne do uchwycenia. Zbliżenie na dłoń
(Milli Bitterli). Jako „relacyjna zmiana porządku / układ relacyjny [ang. (re)order(ing)] (niem. An/Ordnung)”2, przestrzeń
zarazem ma strukturę i ją nadaje […] niewielka dłoń oderwana
od swojej codziennej funkcji […] ta ręka, która podnosi się
powyżej ramienia (Philipp Gehmacher). W istocie przestrzeń
powstaje procesualnie. Patrzę jak moja ręka pieści twoją
nogę (Anne Juren).
Löw rozróżnia dwa procesy, biegnące równolegle do codziennych działań: rozmieszczenie w przestrzeni i działanie
napędzane syntezą. Jeśli pojęcie rozmieszczenia opisuje
ustanowienie, skonstruowanie albo pozycjonowanie w charakterze ruchu – ku umiejscowieniu, w relacji do innych
umiejscowień – to działanie napędzane syntezą opisuje ruch
odwrotny, równie konieczny dla ukonstytuowania przestrzeni
jak ten pierwszy, w którym jednostki, a także dobra materialne i niematerialne łączą się w przestrzenie wyłącznie za
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sprawą procesów percepcji, wyobraźni czy pamięci. Löw
podkreśla aspekt percepcji, jak też fakt, że składa się na nią
o wiele więcej niż poziom wizualny dostrzegalnych układów.
Procesy percepcyjne nie tylko zapewniają „przyswajanie
zewnętrznych efektów, jakie wywierają inni ludzie oraz
zasoby społeczne, ale także dbają o to, żeby zasoby i jednostki wpływały na owe zewnętrzne efekty, nawet wtedy,
kiedy przedmioty pozostają niewidoczne”…. Ciężka praca
percepcji! (Oleg Solimenko)
Teatr, w którym odbywa się cykl, stanowi część społecznej
przestrzeni pewnego społeczeństwa. Możesz się odprężyć,
to nie jest występ (Sioned Huws). A jednak – określone rozumienie przestrzeni, takie, jakie często znajduje wyraz w podejściu do czarnego pudła wyłożonego antypoślizgową taneczną
podłogą (i w kontemplacji tego pudła), sytuuje się bardzo
blisko zarówno przestrzennej ślepoty, opisywanej przez André
Lepeckiego, jak i przestrzeni-zbiornika, którą odrzuca Martina Löw. W przestrzennej teorii teatru postdramatycznego
(którego przykładem może być twórczość Hansa-Thies Lehmanna), przestrzeń w zasadzie nadal wyposażona jest w funkcję zbiornika, chociaż nie jest już miejscem „dramatycznych
pokazów”. Rzecz jasna, postdramatyczna przestrzeń nie jest
już płaskim ekranem projekcyjnym albo (bo i tak się czasem
zdarza) obszarem innego, fikcyjnego miejsca. Mimo wszystko,
kiedy „proces teatralny staje się w istocie doświadczeniem
przestrzenno-wyobrażeniowym”, w podtekście wiąże się to ze
stworzeniem przestrzeni teatralnej jako naczynia na doświadczenie; zbiornika, który pozostaje zamknięty, i który nadal
mieści w sobie zdarzenia, pomimo że podejmują one kontrolowaną próbę przebicia Stoję dzisiaj przed wami – Żelazna
Dama świata Zachodu (Rémy Héritier).
Staje się to jasne zwłaszcza wtedy, gdy o danym teatrze,
który zajmuje się konkretnymi materialnościami przestrzennymi, który „wydobywa głos” z określonych miejsc, mówi się
jako o „teatrze w plenerze” – a zatem jako o teatrze poza
teatrem. Z drugiej strony, przestrzeń postdramatyczna w teatrze, która według Lehmanna nie powinna (czy też nie może)
obierać sobie miejsca, pobudza przede wszystkim „nieprzewidywalne” (wzajemne) powiązania w obrębie percepcji.
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Przeformułowany przez Martinę Löw proces konstytuowania się wielości różniących się od siebie przestrzeni w cyklu
walk+talk stymulowany jest ustrukturyzowanymi i strukturującymi percepcjami i połączeniami. Na scenie przestrzenie
te kultywują uwarstwioną, nieustannie nadbudowywaną
architekturę choreograficzną, która – sama konstytuowana
przez ciało, które również ustanawia siebie w chwili występu
– nie jest nigdy zamieszkiwana przez to jedno ustanawiające
ciało. Jak stać bez ruchu na scenie? (Milli Bitterli)

strategie łagodzenia
skłonności terytorialnych

Załóżmy, że odrzucilibyśmy scenę jako z góry określoną, domyślną powierzchnię projekcji – albo po prostu jako zbiornik,
w którym mieści się wyobraźnia. Znaczyłoby to, że przestrzeń
sceny trzeba negocjować za każdym razem na nowo, z każdym protagonistą (przy czym ustalenia z kolejnymi osobami
okazywałyby się wzajemnie niezgodne). Jeśli to nie wystarczy,
możesz próbować zniszczyć tę przestrzeń (Boris Charmatz).
Do owych „protagonistów” należą zarówno choreografki
i choreografowie – autorzy kolejnych walk+talk – jak i widzowie. Żadnej z tych grup – i tutaj mieści się kolejna strategia
łagodzenia skłonności terytorialnych wobec przestrzeni – nie
sposób precyzyjnie oddzielić od drugiej.
Artyści biorący udział w cyklu otrzymali zaproszenie na cały
tydzień kuratorskich działań pt. Still Moving. Większość
z nich odnajdywała innych uczestników projektu na widowni
– zarówno przed, jak i po ich własnym walk+talk. Podejście
uczestników do każdej z propozycji ewoluowało na dwóch
poziomach: pod względem ich własnego pomysłu na performatywne wykorzystanie struktury instalacji – a także pod
kątem doszukiwania się w tej przestrzeni innych, możliwych
przestrzeni. Chciałabym przy tym, żebyśmy pamiętali, że możliwości percepcyjne takiej „obserwacji” nie obejmują wyłącznie tego, co w danej chwili jest widzialne.
Przekraczanie granicy między sceną a widownią inicjowano
również ze sceny – najbardziej radykalna okazała się pod tym
względem Sioned Huws. Nie udało mi się zrealizować tego
przedsięwzięcia tak, jak widziałby je Philipp (Sioned Huws).
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Po długim okresie obserwowania w milczeniu pustej sceny
artystka prosi widzów, by weszli na nią zamiast niej. Niemal
wszyscy przyjmują zaproszenie.
Stoją, siedzą, przechadzają się po białym parkiecie w pojedynkę i w grupach. Oglądają sceniczną maszynerię, a niektórzy koniecznie chcą odwiedzić miejsca, które nie zostały
zaznaczone przez konkretnych choreografów. Patrzę na
ciebie. Nie widzę cię, nie wiem, kim jesteś, ale czuję na sobie
spojrzenie (Philipp Gehmacher). Dla odmiany siwego mężczyznę w niebieskiej koszulce i czarnej marynarce o wiele
bardziej interesuje miejsce, które zajmował jeszcze przed
chwilą. Stoi on nieruchomo w środku pozostającej w ruchu
grupy i przygląda się opustoszałej widowni. Stoi i patrzy,
nawet wówczas, gdy po chwili widzowie zaczynają stopniowo
wracać na swoje miejsca. Wreszcie i on siada – na samym
środku sceny. Chcę sobie wyobrazić, że mogłabym usiąść
wewnątrz ruchu (Milli Bitterli). Co do pytania, kto tu przed kim
występuje i kto się przy tym komu przygląda – przez chwilę
ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta. Zejdźcie ze sceny!
(Antonia Baehr) Ludzie na widowni się śmieją. Mężczyzna
na scenie patrzy uważnie – aż wreszcie, po długiej chwili,
dwie kobiety wstają i wracają na scenę. Jedna z nich podąża
śladem linii wytyczonej przez Meg Stuart na środku sceny,
mija mężczyznę i dociera aż do drzwi na końcu absydy. Huws
podąża za nią wkrótce potem: wcześniej zajmowała miejsce
na widowni, a teraz opuszcza tę przestrzeń. Ludzie klaszczą, zjawia się Huws i również klaszcze. Wszyscy biją brawo
wszystkim. Taki sztuczny gest! (Anne Juren)

„polityczny aspekt
działania leży w sieci,
którą owo działanie
powołuje do życia; nie
kształtuje tego aspektu
miejsce, w którym
dochodzi do takiego
powołania”

W Dzieleniu postrzegalnego Jacques Rancière opisuje to,
co postrzegalne [a także odczuwalne, fr./ang. sensible –
przyp. red.] jako przestrzeń możliwości, która, jako podzielona
przestrzeń, w pierwszej kolejności nadaje strukturę temu,
czego nie widać i co nie może zostać wypowiedziane. Nie
będę w tym miejscu zgłębiać faktu, że przestrzeń taka, jak
ją rozumie Rancière, nosi pewne znamiona zbiornika – ogranicza ją bowiem mechanizm dzielenia [ang. distribution],
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który z konieczności czerpie z „rezerw” przestrzennych,
jednocześnie obdzielając sobą terytorium, które samo
z siebie jest ograniczone. Kiedy coś tłumaczysz, natychmiast
ustanawiasz granicę (Boris Charmatz). Chciałabym przywołać koncepcję polityczności Rancière’a – polityczności
rozumianej jako możliwość pojawienia się tego, co zawsze
pozostaje wykluczone z porządku, okopanego na wojskową
modłę. Według francuskiego myśliciela, „politycznymi mogą
być nazwane te działania, które przenoszą ciało z przypisanego miejsca; które zakłócają jakąś funkcję; polityka polega
na wprowadzaniu nowych podmiotów i przedmiotów, uwidacznianiu tego, co nie było widoczne oraz ujmowaniu jako
istoty mówiące tych, którzy byli postrzegani jako hałaśliwe
zwierzęta”. Jednakże w chwili, w której hałas zaczyna być odbierany, przestaje być hałasem, a staje się częścią dzielenia
postrzegalnego. Kiedy zaczęłam tańczyć, łatwo się rozpraszałam (Meg Stuart).
Polityczność, która u swego źródła sprowadza się do założenia, że wszyscy ludzie są równi, sama nie może sobie
owej równości wyobrazić, ponieważ to, co wydarza się za
sprawą procesu włączania i wykluczania, zachodzącego
gdy to, co postrzegalne, jest na nowo dzielone, jest tylko
ciągłym stwarzaniem nowych nierówności. „Akt polityczny
ustala proporcje pomiędzy egalitarnym zapisem i nierówną
dystrybucją – a zarazem ukazuje nierówność wpisaną
w dzielenie ciał i przestrzeni społecznych oraz unaocznia, że
mówiące istoty są obdarzone równymi zdolnościami”. Czy
mogliby Państwo śmiać się przez siedem minut? (Antonia
Baehr) „Akt polityczny jednocześnie wytwarza nowe zapisy
o równości i sfery widzialności, w których mogą być pokazywane kolejne rzeczy i zjawiska. Mówiąc inaczej, nie istnieje
miejsce czy działanie, które byłoby właściwe polityczności.
Polityczny aspekt działania leży w sieci, którą owo działanie powołuje do życia; nie kształtuje tego aspektu miejsce,
w którym dochodzi do takiego powołania”. Powiedziałabym, że wątpliwości, niezdecydowanie i problemy, z jakimi
wiąże się dokonywanie wyborów – są częścią tego procesu
(Meg Stuart).
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percepcja jako
praca pamięci

Jeśli wytwarzanie przestrzeni jest procesualne, jest ono
również w istotny sposób czasowe. Zarówno Hans-Thies Lehmann i André Lepecki wychodzą w swojej krytyce paradygmatu dramatyczności i ruchu od przeformułowania koncepcji
czasu, a nie przestrzeni. Obaj przywołują Bergsonowską ideę
trwania (durée), rozróżniając między nią a czasem (temps)
– celem Lehmanna jest określenie czasu teatralnego jako
subiektywnie doświadczanego odpowiednika czasu, który
daje się obiektywnie zmierzyć. Lepecki z kolei dąży do tego,
żeby – poprzez redefinicję jednego z dwóch definiujących
parametrów ruchu, to jest „czasu” i „przestrzeni” – wskazać
temu ruchowi możliwą alternatywę wobec jego brzemiennych w skutki związków z nowoczesnością jako „bytowaniem
ku ruchowi” (Peter Sloterdijk). Mam tu historię bycia tutaj
i bycia tam; mam też możliwość bycia tam. Co mam począć
z tą historią? (Oleg Solimenko)
Bergson postrzega czas jako nieoczywistą mieszankę trwania i przestrzeni. W eseju Materia i pamięć filozof zauważa,
że teraźniejszość istnieje wyłącznie jako abstrakcja, ponieważ każda percepcja wymaga „jakiegoś wysiłku pamięci,
która przedłuża wielość jednych momentów w drugich”.
Robiłam kiedyś pracę, w której… (Milli Bitterli). „Arbitralnie
określacie teraźniejszość jako to, co jest [podkr. Bergsona],
podczas gdy teraźniejszość jest tylko tym, co się dzieje. (…)
Prawdę mówiąc, każda percepcja jest już pamięcią. Faktycznie postrzegamy jedynie przeszłość, ponieważ czysta
teraźniejszość jest nieuchwytnym rozwojem przeszłości
drążącym przyszłość”.
To właśnie bezzasadne uprzestrzennienie czasu i towarzyszące mu założenie o postępowej, linearnej czasowości prowadzi do przekonania, że przeszłość dobiegła końca. Bergson
wyraźnie widzi tutaj (problematyczną) przestrzeń podobną do
zbiornika: „Zapominamy, że relacja zawierającego do zawieranego bierze swą jasność i swą pozorną uniwersalność z konieczności, w której się znajdujemy, by zawsze otwierać przed
nami przestrzeń i zawsze zamykać za nami trwanie”. To koniec
(Antonia Baehr). Zdaniem Bergsona, jednorodna przestrzeń
i jednorodny czas nie są, na dobrą sprawę, ani cechami
rzeczy, ani też podstawowymi kategoriami naszych zdolności
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poznawczych – jest raczej tak, że „wyrażają one, w abstrakcyjnej formie, podwójną pracę konsolidowania oraz dzielenia,
której dokonujemy na poruszającej się ciągłości tego, co
rzeczywiste, by w niej zapewnić nam punkty oparcia, by w niej
ustalić dla nas ośrodki działania, by wreszcie wprowadzić tam
rzeczywiste zmiany, są to schematy naszego działania [podkr.
Bergsona] na materię”.

historiografie

Zamiast szukać tej otwartości, możesz sięgnąć po bliskość.
Możesz się posłużyć bliskością różnych swoich myśli i artykulacji organów… (Boris Charmatz) W sali G większość uczestników walk+talk mierzy się także z konkretną, subiektywną
historią, rozumianą jako warstwy ich fizycznego doświadczenia. Albo prezentowali tu oni swoje własne prace albo
występowali jako tancerze dla innych artystów. Podoba mi się
myśl o byciu złapanym w historię. Nie mam na myśli złapania
w pułapkę, tylko całkowite, pełne nadziei zaangażowanie
w to, co się dzieje wokół (Rémy Héritier). Artyści raz po raz
wracają do miejsc i ruchów, znanych im już z wcześniejszych
występów… wyobrażanie sobie, że moje ciało… albo linia,
którą zakreślam mogłaby… mogłaby rozszerzyć… (Philipp
Gehmacher) Prowadząc narrację w zawrotnym tempie, Milli
Bitterli dokonuje rekapitulacji działań, które przeprowadziła
w swoich wcześniejszych pracach. Chodzi przy tym w tę
i z powrotem, jak gdyby śledziła i obserwowała samą siebie,
jak gdyby bała się stracić kontakt z samą sobą. Będą cię
obserwować (Anne Juren). Krzycząc głośno: „Patrzcie!”, Meg
Stuart wykonuje ruch otwierający No One is Watching, jakby
był samą puentą, której nie towarzyszy skecz. Kilkakrotnie,
raz po raz, Rémy Héritier powtarza frazę, którą kiedyś tańczył.
W tych wersjach jednego ruchu artysta umiejscawia zmieniające się przestrzenie performansu, z których każda inaczej
zapisała się w ruchu. Héritier oddaje te przestrzenie sali G, jak
gdyby dawał informację zwrotną. Myślę o ruchu, w którym są
różne możliwości (Milli Bitterli).
Być może Philipp Gehmacher pozostaje najbliżej stawianych
w punkcie wyjścia pytań o to, jak i gdzie zarówno językowa,
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jak i fizyczna artykulacja otwierają się na siebie i stają się
zdolne do przenikania się nawzajem; a także – w którym
miejscu sposoby, w jakie odbijają się one w sobie nawzajem,
wpadają w siebie tak nagle, że urywają się na wpół wypowiedziane zdania, bo ruch nie może nadążyć za słowami albo
uwaga jest zmuszona kierować się gdzieś indziej. Kiedy to
przejście staje się widoczne? (Anne Juren)
Gehmacher sięga też po materiał ze swoich prac choreograficznych – materiał, który zajmuje już określone miejsce
w jego praktyce i w sali G. A jednak, w walk+talk nie mamy do
czynienia z prostym odwzorowaniem tego miejsca: na samym
początku artysta wyraźnie (ale i nie bez wahania) wycofuje
się ze swojego „ja”. Podejdź bliżej (Oleg Solimenko). Odwrócony plecami do publiczności, Gehmacher robi kilka kroków
wstecz, a potem dłuższą chwilę przygląda się progowi małej
absydy, o który opierał się zaledwie chwilę wcześniej.
To tak, jakby dokonywał projekcji samego siebie na swoją
przyjętą zaledwie przed chwilą pozę – i na samego siebie
– tego siebie, który też trafił do przeszłości zaledwie przed
chwilą. Podobnie jak u Bergsona, artysta robi to, żeby z różnych elementów złożyć teraźniejszość, która nie musi być
mniej udaną wersją samej siebie; teraźniejszość, dzięki
której pamięć i sytuacja pozostaną ze sobą w kontakcie. Nie
powinna doznać uszczerbku z tego powodu, że – podobnie
jak przestrzeń, która powstaje wraz z nią – nigdy nie jest
tylko istnieniem. Taka teraźniejszość mogłaby – podobnie jak
ta przestrzeń – pozwolić sobie na przydarzenie się. Spuść
wzrok i spójrz w lewo. Spuść wzrok i spójrz w prawo. Wzrok do
centrum i na prawo. Wzrok do centrum. Spójrz w górę. Spójrz
w dół. Uśmiechnij się (Antonia Baehr).

Powyższy tekst został po raz
pierwszy opublikowany w języku
angielskim w 2010 roku na stronie
philippgehmacher.net.
Z niemieckiego przełożyli William
Wheeler, David Westacott. Z tej
angielskiej wersji na język polski
przełożyła Joanna Błachnio.

Wszystkie fragmenty pisane kursywą i kończące się (imionami i nazwiskami choreografek i choreografów) pochodzą z moich notatek ze spektakli oraz z nagrań wideo
walk+talk#1–10.
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Praktyka alice chauchat, która
obejmuje taniec, choreografię,
nauczanie, wspieranie rówieśników
w wymyślaniu ram dla wspólnego bycia
i działania, aż po pisanie, zawsze skupia
się na praktycznej refleksji nad polityką
i etyką wspólnoty, zarówno w tanecznym studio, jak i poza nim. W latach
2010–2012 Alice współkierowała
Laboratoires d’Aubervilliers, w latach
2017–2020 była gościnną profesorką
w HZT, Berlin.

273		

choreografia: strategie

nie-wiedza:
mobilność
jako stan
niepokoju
alice chauchat
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1 W powyższych przykładach
siły mechaniczne to grawitacja
i podparcie kręgosłupa, natomiast siły psychosomatyczne
to procesy sensoryczne/afektywne/imaginatywne, których
doświadcza tancerka. Z kolei
siły poetyckie to wpływ obrazów
językowych na użycie ciała przez
tancerkę.
2 Por. technika Alexandra,
metoda Feldenkraisa, Skinner
Releasing Technique, itp.
3 Wywiad dla Audiostage z Janą
Perkovic i Bethany Atkinson-Quinton z 30 kwietnia 2016: http://
audiostage.guerrillasemiotics.
com/chrysa-parkinson-the-value-of-dance-as-practice/ (dostęp
26.10.2021).

alice chauchat

Ruch jest tu stale obecny. Jest przepływem, w który
można się zanurzyć, a tych możliwości zanurzania się jest
wiele: puszczasz muzykę i tańczysz. Stoisz z zamkniętymi
oczami i obserwujesz każdą korektę postawy, gdy oddech
i ciężar ciała zmieniają ułożenie twoich kości w Small Dance
Steve’a Paxtona. Wciąż z zamkniętymi oczami obserwujesz
i odpowiadasz ruchem na spontaniczne impulsy, które wypływają z wnętrza ciebie w Authentic Movement, technice
opracowanej m.in. przez Mary Whitehouse i Janet Adler – albo
kiedy pozwalasz, by na dźwięk słów obcej osoby twe kości
stawały się morskimi gąbkami, jak w Releasing Technique Joan
Skinner. To zaledwie kilka z wielu rozwiązań wymyślonych
przez tancerzy i tancerki, by osiągnąć nieokreślony przepływ
ruchu. Każde z nich ustala pewne właściwości ruchu, który
inicjuje: artykulacyjne, ekspresyjne, bezwysiłkowe...
Czy ruch jest wynikiem działających na ciebie sił fizycznych, czy języka? Czy jest wyrazem tego, co tkwi w twoim wnętrzu? Czy ujawnia wpływ sił zewnętrznych? Tak czy inaczej,
bez względu na to, czy jest mechaniczny, psychosomatyczny
czy poetycki1, każdy jego rodzaj zaprasza do całkiem innego
rozumienia i wykorzystania naszego ja, ujawniając tym samym
inne pojmowanie tego, czym w ogóle może być to „ja”. Każdy
z rodzajów ruchu kładzie nacisk na inne rozumienie natury
ruchu, a tym samym na inne rozumienie tego, czym jest osoba,
która się porusza. Każda sformalizowana praktyka ujawnia
własną ideologię, a konsekwentne jej stosowanie może
wpłynąć na to, jak postrzegamy samych siebie. Może zmienić
naszą podmiotowość.
Wiele treningów tańca współczesnego i ruchu koncentruje się
na wyswobodzeniu tancerki z zakorzenionych wzorców fizycznych. Edukacja i nawykowe używanie ciała są rozumiane jako
wstępnie determinujące i ograniczające możliwości ruchowe2.
To właśnie dlatego opracowuje się techniki mające na celu
uwolnienie od tych predeterminacji. Techniki te nakierowane
są na poprawę: przezwyciężenie ograniczeń, zdobycie kontroli, po to, aby móc świadomie skorzystać z możliwości, które
pojawiają się w danym momencie. Tancerka i nauczycielka
Chrysa Parkinson mówi o „umiejętności poruszania się po
pewnych schematach”3.
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W tym tekście chciałabym przyjrzeć się praktykom ruchowym, które afirmują niepewność jako możliwość inicjacji
ruchu i które traktują niewiedzę jako doznanie fizyczne. Takie
praktyki kłócą się z chęcią tancerzy uzyskania natychmiastowości i niezmąconej łatwości w relacji z ruchem, a promują
wahanie i poszukiwanie możliwości jednoczesnego zanurzenia i zatrzymania. Rodzaje tańca, które zaprezentuję, wynikają
z partytur tanecznych [scores], które uruchamiają w tancerzu
procesy odczyniania [un-doing], wspierając niestabilną, procesualną, a nawet pozbawioną własności lub wyalienowaną
podmiotowość. Odzwierciedlają chęć znalezienia alternatywy
dla nowoczesnej idei podmiotu, który byłby samoistny, spójny
i autonomiczny. Z drugiej strony, nie mogę nie zauważyć, że
taka podmiotowość jest również typowa dla współczesnych
warunków, w których od jednostek wymaga się coraz większej elastyczności, zdolności adaptacyjnych i reaktywności,
kosztem więzi społecznych. W porównaniu z poczuciem
samotności indywidualnych pracowników poddawanych
ciągłej konkurencji, praktyki taneczne, które analizuję, są
też praktykami społecznymi. Poprzez oddzielenie tancerki
od tańca pozwalają na eksperymentowanie z relacjami
w praktyce „solowej”. Praktykowane wspólnie, dają szansę na
zaobserwowanie, jakie sposoby bycia ze sobą i jakie warunki
społeczne umożliwiają każdej jednostce podjęcie ryzyka
zmiany własnego „ja”, bez ryzyka jego rozpadu. Mając na uwadze sprzeczność powyższych wniosków, chciałabym zweryfikować rolę, jaką te rodzaje tańca przypisują inności [alterity]
i przypadkowości [contingency], a także wywołanym przez nie
stanom zwątpienia i niepewności, aby zastanowić się, w jaki
sposób nasze badania nad ruchem mogą stać się szansą na
przeanalizowanie systemów wartości i wymogów niepewności w dzisiejszych czasach.

taniec to ... / przeszkoda

W 2011 roku pochodzące ze Sztokholmu tancerki i choreografki Zoë Poluch i Stina Nyberg zaczęły rozwijać praktykę
zwaną Dancing is… [Taniec to…]. Polega ona na tańczeniu
przez z góry określony czas, przy uwzględnieniu, że „tańczenie nie jest ani trenowaniem, ani występowaniem, ani
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choreografowaniem”. Powyższe przeczenia zapisuje się na
kartkach papieru rozłożonych na podłodze. Po zakończeniu etapu tańczenia każdy z uczestników wpisuje własną
definicję tańca, zaczynając od słów: „Taniec to...”. Definicja
ma być oparta na bezpośrednim doświadczeniu każdego
z tancerzy, którzy wiedzą, że będzie to definicja tymczasowa i specyficzna dla danego doświadczenia. Uczestnicy
i uczestniczki zbierają się następnie w mniejszych grupach,
aby na podstawie szkiców wszystkich osób sformułować
wspólną propozycję tego, czym może być taniec. Następuje
kolejna runda, w której wszyscy ćwiczą zgodnie z tymczasową definicją.
Kiedy po raz pierwszy praktykowałam tę partyturę, wszyscy
obecni – po odsłuchaniu muzyki – zgodzili się, że można
tańczyć do niej „jak na imprezie”: wspólnym mianownikiem
były energiczne ruchy w rytm muzyki, powtarzalne i przeważnie proste sekwencje czy zmysłowe zapętlenia. A jednak te konwencjonalne ruchy były ciągle blokowane przez
trzy zakazane słowa: „trening”, „występowanie” i „choreografowanie”. Zaczęłam obserwować własną aktywność, ciągle
ją oceniając i przekierowując. Jak mogę mieć pewność,
że nie trenuję? Co to znaczy trenować? Może trenowanie
oznacza ćwiczenie w celu poprawy jakiejś umiejętności,
a w tym przypadku trzeba jednak uważać, aby nie starać się
wykonać jakiegoś ruchu bardzo dobrze albo starać się go
nie powtórzyć, aby nie zrobić postępu? Czym jest występowanie? Może jest to ćwiczenie świadomości tego, jak
może być odbierana nasza aktywność, a trudno tego nie
robić, gdy zależy nam na jak najdokładniejszym jej odbiorze. Czy można skupić się na tańcu, ignorując możliwy jego
odbiór przez widza z zewnątrz? Jak wielka jest przepaść
pomiędzy tymi dwiema perspektywami? Co to znaczy
choreografować? Czy jest to czynność polegająca na
podejmowaniu decyzji dotyczących kompozycji ruchu? Czy
choreografowanie zaczyna się wtedy, gdy podejmujemy
decyzje kompozycyjne według innych parametrów niż
natychmiastowa satysfakcja?...
Zadanie to wymaga jednoczesnego wejścia w przebieg
tańca i obserwowania tego przebiegu tak, aby skierować go
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z dala od pewnych ścieżek. Taniec wykonywany jest często
w sytuacji trenowania, występowania, choreografowania. Ale
czym on jest, jeśli nie jest żadnym z tych aspektów? Trzy proste przeszkody wywołują stan niepokoju, ponieważ zmuszają
tancerkę do oddzielenia tańca od czynności nawykowo z nim
związanych. Prowadzą do zwątpienia i eksperymentowania,
uruchamiając proces, który można porównać do procesu
hamowania F.M. Alexandra (por. The Use of the Self, 1932),
gdzie zachowania nawykowe zostają świadomie zawieszone,
po to, aby móc odkrywać inne ścieżki. „Ustalenia”, choć
sformułowane w trybie twierdzącym, mają pozostać prowizoryczne i subiektywne, a uważność utrzymywana jest w ruchu
– w stanie niepokoju.

taniec towarzyszenia /
dez-identyfikacja

Dance of companionship [Taniec towarzyszenia ] to praktyka, którą rozwijam, tańczę i poprzez którą prowadzę ludzi
od 2014 roku. Jest to również praktyka improwizacyjna,
ujęta w ramy prostych propozycji towarzyszenia (tancerka
– taniec, doznanie – taniec lub forma – taniec, ...) oraz
poetyckich obrazów informujących o możliwych relacjach
(takich jak na przykład relacja pomiędzy pielęgniarką na
nocnym dyżurze a śpiącym pacjentem, małymi dziećmi
zaangażowanymi w zabawę czy milczącymi wędrowcami).
Nazwany na cześć starodawnego zajęcia dam do towarzystwa dla arystokratek, taniec ten jest treningiem uczestnictwa w tańcu improwizowanym, bez identyfikowania się
z nim. Podstawowym założeniem jest tańczenie w celu
dotrzymania sobie towarzystwa i dotrzymania towarzystwa
tańcowi. Poprzez obserwację symbiozy pomiędzy tańcem
a doznaniami tancerki (dotykowymi, kinetycznymi, wzrokowymi, słuchowymi), tańcem a myślami tancerki oraz tańcem
a formalnymi właściwościami ruchu, partytura taneczna
stopniowo rozbija spójność pomiędzy tańcem a każdym
elementem, który znamy jako jego część lub jako część
doświadczenia tańczenia. Stawia to szereg pytań: jeśli taniec
nie jest tym, co postrzegamy, ani tym, jak się poruszamy,
ani też tym, co wyobrażamy sobie za pomocą swojego ciała,
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to czym faktycznie jest? Proces ten przekierowuje uwagę
tancerki na różnorodne wrażenia, które składają się na jej aktywność, a jednocześnie ustanawia dystans pomiędzy tymi
elementami a tańcem. W miarę jak tancerka coraz bardziej
skupia się na swoim doświadczeniu, taniec – towarzysz tego
doświadczenia – stale oddala się, będąc tym, co wykracza
poza aktywność tancerki. Taniec jest horyzontem i towarzyszem; partnerem, który pozostaje niepoznany i którego
niepoznawalność zobowiązuje i przemieszcza.
Taniec towarzyszenia, podobnie jak Taniec to..., polega na
podwójnym ruchu zanurzenia i oderwania się od tańczenia, które ma właśnie miejsce. Podczas gdy w poprzednim
przykładzie tancerka obserwowała własną aktywność, aby
dowiedzieć się, czym ta aktywność może być, tutaj jej uwaga
zostaje zwrócona na relację z tańczeniem, które się wydarza.
Będąc metaforą relacji tancerki i tańca, który aktywnie wykorzystuje jej umiejętności uważności, reakcji i dystansu, postać
damy do towarzystwa podkreśla pracę tancerki jako aktywność polegającą na uważności, percepcji i wchodzeniu w tryb
relacyjny, w którym niezbędnym wysiłkiem staje się niewiedza
i ślepa bliskość. Taka relacja z tańcem jest niepewna (prekarna) i taką właśnie musi pozostać, aby taniec mógł zaistnieć. Oznacza to oddzielenie od tańca, przepaść, której nigdy
nie da się zasypać. Znane elementy, takie jak wyczucie czasu,
waga i układ, są znów określane jako odrębne od „tańca”.
Postawienie dystansu pomiędzy tańcem a tym, co często
postrzegane jest jako jeden z jego elementów głównych (i na
co mamy zwracać uwagę jako tancerki i tancerze), oznacza
odcięcie naszej percepcji od tańca. Zakłócenie analogii
pomiędzy aktywną percepcją a tańcem wymaga zwiększonej
uwagi na percepcję, przy jednoczesnej utracie intymności
z tańcem. Im bardziej wiem, co robię, tym mniej wiem, czym
jest taniec. Jednocześnie, z góry założona relacja oddziela
wszystkie percepcje. Stają się one jedynie symptomami tańca
i naszego zaangażowania w taniec. W miarę jak tożsamość
tańca odchodzi w nieznane, wszystkie nad-zdarzenia, w których uczestniczymy, będą nadal wydarzać się w zmiennej
relacji do tego znikającego punktu.
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interludium / podziw

4 Luce Irigaray, An Ethics of
Sexual Difference, Cornell University Press, Ithaca 1993.
5

Tamże, s. 77.

„Zachwyt jest siłą napędową mobilności we
wszystkich jej wymiarach”4.
W Ethics of Sexual Difference Luce Irigaray analizuje kartezjańskie pojęcie zachwytu. Jako jedyna pasja, która nie
wiąże się z osądem, a właściwie jako pasja porzucająca osąd,
zachwyt powstaje w zetknięciu się z innym (przedmiotem,
osobą, ...). Ta inność otwiera tożsamość podziwiającego.
Wbrew istniejącym systemom kategoryzacji i oceny, które potwierdzałyby nasze sposoby odnoszenia się do świata („przed
i po aktach sprzeciwu”5), rzecz, którą się zachwycamy, wywołuje ruch w swoim kierunku, przyciąganie, które nie ma jeszcze
celu. Dopóki ruch ten pozostaje nieokreślony, dopóki nie
jest rozwiązany w geście zrozumienia lub przywłaszczenia,
dopóki niedozwolone jest przechwytywanie lub kradzież,
osoba zachwycająca się i obiekt zachwytu mogą poruszać się
nieustannie, utrzymując między sobą pole magnetyczne polegające na bezkierunkowej mobilności.
Praktyki Taniec to... i Taniec towarzyszenia wymagają od
tancerza odrzucenia dotychczasowej wiedzy o tańcu, aby
wprowadzić zwrotny tryb ucieleśnienia, nadając tańcowi
postać cielesną i oddając mu swoje ciało, a jednocześnie
ciesząc się możliwością, że nigdy do końca się go nie pozna. Przyglądając się własnemu doświadczeniu, zwracając
uwagę na naturę swojej aktywności, tancerka angażuje się
w proces rozróżniania: analizuje to, co się dzieje i porównuje
z wcześniejszymi koncepcjami. Jednak sama aktywność
wymaga od tancerki zaangażowania całej zdolności odczuwania, wyczucia i myślenia w działaniu. Zanurzania się
i rozbierania na części, kierowania ruchem i podążania za
nim. Obie praktyki rozpoczynają się zaproszeniem do tańca,
tak jakby było to coś oczywistego, coś, co każdy umie robić.
Ktoś mówi „tańcz” i tancerz zaczyna się poruszać. Nakaz
ten zawiera nieskończony zestaw sposobów, które zostały
wcześniej przekazane.
W podziale pomiędzy wiedzą (włączeniem ruchu jako
dostępnego) i niewiedzą (dez-identyfikacją tańca i dez-identyfikacją od tańca, celowym niezachowywaniem się tak,
jakby się taniec znało lub z nim łączyło) otwiera się
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przestrzeń. Bliskość i dal, oparte na miarach, wchodzą
w dynamiczną interakcję.
Tańczenie jest wówczas procesem przybliżania: byciem obecnym tak blisko, jak to tylko możliwe, bez zamykania luki pomiędzy uwagą a przedmiotem uwagi. Pracę tancerki można
więc wyraźnie określić jako uważność utrzymywaną w czasie.
Co więcej, wraz z odchodzeniem od stabilnej identyfikacji
tancerka odchodzi również od postawy poznania czy opanowania tańca, dopuszczając możliwość, by taniec wyłonił się
z jej percepcyjnego niepokoju.

w obliczu niepewności /
spekulacji

6 Performer la recherche: 5 séances sur Deborah Hay, Les Laboratoires
d’Aubervilles, 2017.
7 Deborah Hay, How do I recognize my choreography?, 2007,
www.deborahhay.com (dostęp
26.10.2021).

Tancerz i choreograf Laurent Pichaud rozpoczął pierwszy
z serii zeszłorocznych wykładów poświęconych twórczości
Deborah Hay6 od przywołania sytuacji tancerza, który nie
wie, co taniec oznacza. Przedstawił tę sytuację jako utratę
(mistrzostwa), ale i przyspieszenie odpowiedzialności tancerza, sytuację, która rodzi obowiązek inwestowania w taniec
własnej kreatywności, a nie zamiaru jego zrozumienia, „otrzymania” go. Interpretacja (która w języku francuskim oznacza
tyleż wykonanie, co czytanie) staje się miejscem fabulacji
i spekulacji. Fabulacji, kiedy znaczenia, które tworzymy,
przekraczają logikę lub prawdopodobieństwo. Spekulacji, gdy
wyciąga się konsekwencje z niepewnych pojęć. Pozbawiony
możliwości zdobycia „wiedzy na pewno”, tancerz wkracza na
grząski teren, który nie oferuje stabilnych współrzędnych,
lecz zbiór horyzontów, ku którym można się poruszać – pole
magnetyczne o wielu różnych biegunach. Znamiennym w tym
przypadku jest to, że Pichaud określił odrzucenie zrozumienia
jako wstęp do pracy Deborah Hay.
Choreografie Hay składają się z instrukcji słownych i zadań
na spostrzegawczość, które mają wprowadzić tancerza
w stan ucieleśnionego zwątpienia i spekulacji. Łamigłówki
te w formie pytań typu „co by było, gdyby”, zaproponowane
jako narzędzia do pracy z partyturą, są jak podręcznik użytkownika po instrukcjach. Hay opisuje je jako: „1) niemożliwe
do odpowiedzenia, 2) niemożliwe do pełnego zrozumienia,
a jednocześnie 3) przejmująco bezpośrednie”7. Te wyraźne
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8

Tamże.

9 Opis ten jest spójny z teorią
indywiduacji Gilberta Simondona, według której jednostka
jest meta-stabilnym bytem,
ciągłym procesem stawania się
poprzez destabilizację na skutek
relacji, których jest częścią.

niemożliwości mają jasno sprecyzowaną funkcję, którą Hay
nazywa procesem od-choreografowania, czyli wysiłkiem
zmierzającym do „wykorzenienia zachowań, które gromadzimy poprzez eksperymentowanie i/lub doświadczanie”8,
otwierając percepcję tancerki na więcej możliwości w każdym momencie tańczenia. Proces otwierania w istocie
otwiera lukę, a pytania zawieszają zwykłe rozumienie.
Rozluźniają postrzeganie jako relację mentalną i zmysłową
(utrzymania i stabilizacji), wprowadzając tancerza w stan
zachwytu, w którym jedynym możliwym podejściem jest zbliżenie, to jest podejście „bliżej” do tajemniczego zadania, bez
jasności (co do jego prawdziwego znaczenia) lub możliwej do
oceny dokładności.
Przeciwieństwem do oczekiwań Hay związanych z występem
tancerki jest „niezwykle spójne wychoreografowane ciało”.
Poddając się wymogom partytury, pozwalając manipulować
swoją uwagą aż do dez-identyfikacji, tancerka powinna
jawić się jako byt, który nieustannie się formuje, jest niestabilny i w procesie9.
Narzędzia wykorzystywane przez Hay, podobnie jak dyfrakcyjne procedury Tańca towarzyszenia czy wstrzymywane praktyki Taniec to..., są wezwaniem do nieustannego
i wielokrotnego ćwiczenia percepcji tańca: spekulowania na
temat możliwości, które przekraczałyby nasze zdobyte doświadczenie, lub otwierania przestrzeni dla niezmierzonego
nadmiaru podczas chwytania tańca w miarę jego rozwoju.
We wszystkich trzech przypadkach „nadmiar” wskazuje
na niemożność określenia tańca, plasując go na oddalającym się horyzoncie, podczas gdy wysiłek tancerki, by się do
niego zbliżyć, utrzymuje ją w ruchu. Praktyki te wymagają
zaangażowania i dyscypliny, pozostawania tu i teraz, a nie
antycypacji: rozluźnienia przeszłych i przyszłych wymagań
(w formie tendencji nawykowych i kompozycyjnych), oporu
przed wtłoczeniem w ramy lub pomniejszaniem czegoś,
co trudno wyodrębnić, do czegoś o twardych konturach.
Wymagają, by tancerka pozwoliła tańcowi wykraczać poza
choreograficzne ramy.
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teachback / odczynianie
– uczenie się i nauczanie
w ciemności

Chciałabym teraz przedstawić sytuację, której celem było
podważenie stabilnej pozycji nauczycielki/autorki wobec
estetyki prekarności tworzonej przez takie właśnie rodzaje
tańca. TTT, prowadzone przez Jennifer Lacey w ImPulsTanz
w Wiedniu w latach 2009–2016 (od 2013 roku, odkąd dołączyłam do Lacey w utrzymywaniu tej przestrzeni, znane
jako Teachback), było „pierwotnie pomyślane jako miejsce,
w którym artyści, którzy odnajdują się w roli nauczyciela,
mogliby spotkać się i zbadać kontekst twórczy zajęć oraz
stale ewoluującą relację uczeń – nauczyciel w kontekście
studiowania i tworzenia tańca współczesnego”10. Każdego
lata Lacey zapraszała na tygodniowy warsztat około dziesięciu osób w zbliżonym wieku, aby „skupić się na nauczaniu jako na praktyce artystycznej i formie badań, a nie na
przekazywaniu wcześniej istniejącej wiedzy”11. Badania
w tym ujęciu oznaczały powstrzymanie się od używania
ulubionych narzędzi, porzucenie wyuczonych i opracowanych przez nas samych metod oraz wspólne poszukiwanie
innych sposobów rozumienia tańca i nauczania. Rodziło to
dość naiwne pytanie: (jakim sposobem) tańczenie jest formą
poznania? I w jaki sposób tworzy się to poznanie: czy należy
je przekazywać, objaśniać, czy nim zarażać ...? Wrażliwości
i obawy uczestników sprawiły, że w procesie badawczym
na pierwszy plan wysunęły się intuicyjne, pośrednie i ulotne
sposoby działania.
Korelatem programu TTT/Teachback było podważanie
postaw autorytatywnych, jakie mogą towarzyszyć pozycji
pedagoga. Kiedy nauczyciel przychodzi i szczerze mówi: „Nie
wiem” w kontekście artystycznym, uczenie się jako gromadzenie określonych informacji jest wykluczone, ponieważ
tak naprawdę nie ma nic do odkrycia. Ani nauczyciel, ani
uczeń nie wiedzą, czego trzeba się nauczyć, ani czy w ogóle
czegoś się nauczą. Mogą jedynie zaangażować się wspólnie,
gdy dostrzegą szansę na nauczenie się czegoś, co niesie ze
sobą ta propozycja. Rolą nauczycielki, podobnie jak i artystki,
jest znajdowanie sytuacji wokół luki, a nie wypełnianie jej
gotowymi rozwiązaniami12.

10 Jennifer Lacey, zaproszenie,
2011, http://www.jardindeurope.
eu/index.php?id=60 (dostęp:
26.10.2021).
11 Jennifer Lacey i Alice Chauchat, zaproszenie, http://www.
lifelongburning.eu/projects/
events/e/teachback-vienna-2013.
html (dostęp: 26.10.2021).
12 Podczas zajęć, które
prowadziłam latem 2014 roku,
jeden z uczestników zapytał: „Czy można nauczyć się
czegoś bez narzucania i bez
wiedzy o tym, czego chcemy się
nauczyć?”. Pytanie to pozostaje
nadal otwarte.
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słaba metoda / praktyka
prekarności

13 Amish Cinema, podczas festiwalu ImPulsTanz, Wiedeń 2017,
http://www.impulstanz.com/en/
archive/workshops/2017/id3504/
(dostęp 26.10.2021).

TTT/Teachback było miejscem eksploracji oddziaływania
pomiędzy praktykami tworzenia sztuki i nauczania. Lacey –
jako gospodyni tego miejsca – wniosła tu własną poetykę,
która nadawała koloryt większości tego, co wydarzało się
w tej przestrzeni. Jej praca, zarówno jako twórczyni sztuki, jak
i nauczycielki, jest nieustannym balansowaniem pomiędzy
obecnością a definicją.
Dla przykładu, na początku warsztatu, który prowadziłyśmy
razem tego lata13, Lacey zaproponowała, że będziemy czytać
na głos teksty, a uczestnicy będą robić to, co chcą, na przykład kłaść się jeden na drugim, koncentrując się na swoim
ciele i ciałach innych osób w trakcie masażu i tym podobnych
czynności, w które byli zaangażowani. Sytuacja miała trwać
tak długo, jak długo uczestnicy byli w stanie słuchać, a kończyć się w momencie, gdy każdy znalazł sobie coś innego do
roboty. Zadanie wydawało się więc dość proste, ale przyniosło szereg wątpliwości: jakie teksty czytać? Jak upewnić się,
że dla każdego znajdzie się coś nowego do roboty? Wymagałoby to podejmowania decyzji przez wszystkich, a sposób podejmowania tych decyzji pozostawał otwarty. Taka partytura
jest dość typowa dla twórczości Lacey. Począwszy od jasno
opisanej, ale zbyt otwartej struktury po materialną rzeczywistość jej wykonania – różnorodność wyborów tymczasowych
i warunkowych, które ją budują, wykracza poza wykonanie zadania. Struktura jest po to, aby wspierać i chronić możliwość
angażowania się w najbardziej ulotną obecność i działanie.
Niedopowiedzenia są wezwaniem do intuicyjnych odpowiedzi, do badania przestrzeni granicznych pomiędzy „czymś”
a „niczym”, lub też do zgody na poświęcenie pełnej uwagi
temu, co prawie nigdy nie jest brane pod uwagę.
Złożoność procedur choreograficznych Lacey jest niejasna,
a ich związek z reakcją estetyczną publiczności (lub studentów) w większości pośredni (są to z pewnością cechy
wspólne z Hay). Z kolei jej zaangażowanie w utrzymanie
tajemnicy w sztuce może być postrzegane jako kultywowanie zachwytu, w rozumieniu Irigaray: zadziwienia tym, co nie
jest znane, bez natychmiastowej próby umieszczenia tego
w miejscu możliwym do opanowania oraz jako aktywny opór
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wobec uprzedmiotowienia. Pod koniec sesji w 2014 roku,
podczas wspólnej próby nazwania rodzaju procedur, które
tworzyliśmy w kontekście Teachback, padło określenie „słaba
metoda”. Jennifer podchwyciła je i w kolejnym roku poprowadziła warsztat pod tym tytułem. Powyższa formuła jest oksymoronem. Chociaż metoda obiecuje pewną skuteczność,
uporządkowany zestaw procedur, to jednak słabość wycofuje
tę obietnicę. Być może skuteczność tej metody polega na sabotażu (skuteczność negatywna), poprzez utrudnianie oceny
postępów czy osiągnięć. Powołując się na autorytet metodologii, wykuwa ona przestrzeń dla tego, co nieuchwytne, aby
mogło zostać docenione. Nie rezygnując z precyzji, angażuje przekrojowe tryby myślenia, wykraczające poza język,
intuicję i doznania. Nie da się jej wyjaśnić ani odtworzyć,
ale można ją przekazać poprzez wspólne działanie. Jest to
kultura, nie technika. I jest to praktyka społeczna angażująca
podmioty niestabilne.

... nieustanne zapadanie
się w pustkę? / wspólne
od-dzielenie

Przykłady, które tu zaproponowałam, traktują taniec jako
praktykę uważności, zaangażowania i dez-identyfikacji – praktykę, która artykułuje zwielokrotnioną świadomość i reakcję
na wydarzenie, w ciągłym odchodzeniu od indywidualnej
stabilności: praktykę prekarnej podmiotowości.
Zamiast umacniać tancerza i/lub taniec, przykłady te tworzą
estetykę niepewności, faworyzując to, co ulotne, niejasne,
niepewne, nierozstrzygnięte. I choć bardzo lubię te cechy,
zastanawiam się, co mogłoby uchronić prekarność przed
zamianą w katastrofę.
Pisząc, że jej praca wymaga „katastrofalnej utraty” wyuczonych zachowań, Hay w żaden sposób nie przesadza. W dekonstrukcji własnych wzorców tkwi przemoc; niosą one ze
sobą systemy wartości, wokół których konstruujemy swoje
ja, konceptualne kotwice i fizyczne podpory. Jakie rusztowanie możemy zbudować, aby je zastąpić? Czy powinniśmy je zastępować? A jeśli nie, to czego potrzebujemy, by
móc tańczyć?
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14 Pierwotnie: zależny od
woli lub przyjemności drugiego
człowieka, https://www.merriam-webster.com/dictionary/precarious (dostęp 26.10.2021).

Słaba metoda Lacey, jak zauważył jeden z uczestników jej
warsztatów, „opiera się na intymności i zaufaniu”. Bazuje
również na porzuceniu niewiary, zaangażowaniu się w poezję jej instrukcji, dzięki którym można wejść w dane role bez
konieczności negocjowania rygorystycznego konsensusu
dotyczącego zarysu zabawy. Zrozumienie, że wszyscy biorą
udział w niepewności, powoduje, że traci ona na znaczeniu.
Nie mając mistrza, który przejąłby określoną wiedzę i odpowiadałby za jej przekazanie, wszyscy mogą porzucić (choćby
na chwilę) pragnienie mistrzostwa. Razem, ramię w ramię,
eksperymentujemy z zaangażowaniem w to, co nieokreślone,
takim właśnie je utrzymując.
Postać damy do towarzystwa, na której opiera się Taniec
towarzyszenia, jest dosłownie prekarna14. W osiemnastoi dziewiętnastowiecznej Anglii pozycję tę zajmowały głównie pozbawione środków do życia arystokratki, które były
wynajmowane przez bogatsze damy do wspólnego mieszkania i towarzyszenia. Życie damy do towarzystwa zależało
od czyjejś życzliwości, którą otrzymywała, jeśli relacje były
zarówno bliskie, ale też na tyle dalekie, że pozwalały na
wspólną prywatność.
Praktyki te tworzą z natury formy wspólnoty, których wymagają. Wykonywanie lub uczestniczenie w wykonywaniu tych
partytur oznacza poświęcenie uwagi temu, co niestabilne,
słabe i niespokojne. Będąc praktykami studyjnymi, praktyki te
są tylko w połowie publiczne: studio jako przestrzeń, w której
wszyscy występują, wyklucza „publiczność” jako oddzielną
widownię. Jest to przestrzeń spotkania i wspólnego wysiłku;
osób, które niekoniecznie mają ze sobą coś wspólnego poza
konkretną aktywnością i które tworzą i zamieszkują wspólnie
w pewnych warunkach określonych za pomocą modalności sztuki. Jako przestrzeń sztuki jest to również przestrzeń
chroniona, taka, która umożliwia eksperymentowanie ze
sztucznymi układami w celu sprawdzenia, które z nich będą
na tyle wytrzymałe, by nie zostać wykorzystanymi dla dobra
silniejszej jednostki.
Każda praktyka jest jak miejsce tymczasowe, gdzie
można eksperymentować ze sposobami wspólnego życia
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w zwątpieniu, niepewności i bez weryfikacji, gdzie nawykową
potrzebę stabilnego centrum, spójnej i silnej tożsamości
można zastąpić mobilną uważnością w kontekście, w którym
ćwiczy się również zaufanie, troskę i solidarność, gdzie fantazje o centralności, ugruntowaniu i wewnętrzności można
zastąpić przyjemnością wielostronnej zależności, powiązań
i odpowiedzialności za coś więcej, niż jesteśmy w stanie
określić, i gdzie uczymy się przyjmować to, co dziwne i inne
w nas samych, w sobie nawzajem i w miejscach, które nie
mają nazwy.

Tłumaczenie:
Monika Rokicka
Tekst ukazał się pierwotnie
w „Movement Research Performance Journal” nr #51/2018.

288		
choreografia: strategie

anna królica jest krytyczką, kuratorką
i badaczką tańca oraz prezeską Fundacji Performa. Ukończyła teatrologię
oraz rusycystykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także podyplomowe
studia „Zarządzanie kulturą”. Jest
autorką książek Sztuka do odkrycia.

joanna leśnierowska jest kuratorką

Szkice o polskim tańcu (2011),

choreografii, dramaturżką wizualną

Pokolenie Solo. Choreografowie w roz-

i twórczynią spektakli. W latach

mowie z Anną Królicą (2013), kuratorką

2004–2020 prowadziła pierwszą

i redaktorką albumu Nienasycenie

w Polsce regularną przestrzeń tańca/

spojrzenia. Fotografia tańca (2017).

ośrodek rozwoju choreografii

Do jej najważniejszych projektów

w ramach Art Stations Foundation by

kuratorskich należą: Maszyna

Grażyna Kulczyk. W latach 2011–14 była

choreograficzna (2013–2016) – i jego

członkinią rady doradczej Instytutu

druga część – Schlemmer. Analogie

Muzyki i Tańca w Warszawie. Od 2018

(2015–2016), Archiwum ciała (2013),

roku jest kuratorką „poszerzania pola” –

Z perspektywy żaby. „Róbmy miłość,

programu produkcji choreograficznych

a nie wojnę” (2017), Piąta strona

w Nowym Teatrze w Warszawie. Od

świata (2018). Stypendystka MKiDN

2019 roku Joanna kuratoruje także

(2012, 2020) i Miasta Kraków.

program Acziun w Muzeum Susch

Od 2017 prowadzi gościnnie cykl

(CH) dedykowany choreograficznej

o kuratorowaniu projektów tanecznych

refleksji i poszerzonej choreografii.

w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów na

Równolegle do pracy kuratorskiej od

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

2003 roku Joanna praktykuje także

Pracuje nad pracą doktorską dotyczącą

dramaturgię wizualną oraz tworzy

Tadeusza Kantora i Piny Bausch.

własne projekty i spektakle.
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tricksterka
autorefleksja nadpisana na fragmentach rozmowy
anny królicy z joanną leśnierowską
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W 2012 roku krytyczka i kuratorka tańca Anna Królica rozmawiała ze mną o moich twórczych strategiach na potrzeby
książki POKOLENIE SOLO. Na potrzeby książki CHOREOGRAFIA. STRATEGIE, poproszona przez współredaktorkę,
kuratorkę i dramaturżkę Martę Keil, na nowo odczytuję
swoje dawne myśli i słowa z pytaniem, czy się w nich odnajdę ponownie w 2021 roku. Poniższy tekst to spotkanie
mnie poszukującej (dla) siebie miejsca w twórczym świecie
(fragmenty oryginalnej rozmowy) ze mną samą blisko dekadę
później (tekst wytłuszczoną czcionką) wciąż próbującą
zobaczyć, a więc także zrozumieć, swoje miejsce w sztuce.
Choć nie jest to auto-wywiad per se, to jednak zdecydowanie tekst poniższy pozostaje rodzajem dialogu, w którym
wciąż (z ulgą) rozpoznaję przede wszystkim siebie.
Joanna Leśnierowska

(…) jeszcze nie zaczęłyśmy na dobre rozmawiać, a już muszę
wyznać swoje zakłopotanie. Bierze się ono głównie z faktu,
że będziesz mi zaraz zadawać różne (pewnie także trudne)
pytania, a ja tymczasem obawiam się, że mogę nie mieć
na nie odpowiedzi. Coraz bardziej świadomie uciekam od
jednoznacznego definiowania rzeczy. Także siebie. Usilne
nadawanie imion, przywiązanie do formuł, kreowanie coraz to
błyskotliwszych (auto)teorii, wydaje mi się naiwną (i na swój
sposób także unikającą otwartej konfrontacji) próbą oswajania rzeczywistości, podporządkowywania jej sobie – iluzją
przejmowania nad nią kontroli. Tymczasem pozostawanie
w sferze nienazwanej i do pewnego stopnia nienazywalnej,
jest być może o wiele trudniejsze, ale także o wiele bardziej
ekscytujące i twórcze. Od formułowania odpowiedzi o wiele
bardziej interesuje mnie dziś przede wszystkim stawianie
pytań… (…) trwałe zachwianie wiary w magiczną moc zaklęć
(definicji i teorii) na rzecz konsekwentnego zagłębiania się
w sferę wątpliwości stanowi tak naprawdę koło napędowe
mojego-chciałam powiedzieć – rozwoju – ale chyba lepiej
będzie powiedzieć – mojej ewolucji (dojrzewania?) zarówno
jako teoretyka, jak i praktyka.
Coraz bardziej świadomie pielęgnuję swój szczególny
permanentny kryzys tożsamości. Zamiast usilnie próbować
zrozumieć, a słowami innych: „zdecydować się wreszcie”
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i oznajmić jednoznacznie światu, kim jestem – krytyczką,
kuratorką, programatorką, dramaturżką, autorką, reżyserką
światła, choregrafką, performerką, opiekunką artystyczną,
matką i ojcem dużej części tanecznego środowiska, promotorką polskiej choreografii w świecie, i… – niniejszym
odmawiam dalszego szamotania się – przeciwnie, pielęgnuję
swoje czasem męczące, czasem ekscytujące zwielokrotnienie jaźni, moje proteuszowe bycie, przeczuwając, że może
to tu właśnie, w płynnej przestrzeni pomiędzy praktykami,
rolami i perspektywami, znajduje się moja (nie-tymczasowa)
autonomiczna zona i operacyjne pole. Przestrzeń, w której
nie czuję się także osamotniona…
Anna Królica

JL

1 Katarzyna Fazan, Projekty
intymnego teatru śmierci.
Wyspiański, Leśmian, Kantor,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

(…) Ostatnio dużo myślałam o twoich pracach w kontekście
idei teatru intymnego Jeana Sarrazaca, które Katarzyna
Fazan wprowadziła do polskiej humanistyki, analizując twórczość Leśmiana, Wyspiańskiego i Kantora1. A czy tematyka
śmierci, końca, odchodzenia, znajduje się w twoim polu
zainteresowań?
(…) uświadomiłam sobie, że chociaż nigdy wprost nie rozpracowywałam tak im bliskiego tematu śmierci, to jednak lubię
przyglądać się (także jako odbiorca sztuki) sytuacjom końca,
sytuacjom zawieszenia, rozsunięcia, sytuacjom poza czasem.
Bliskie mi są przestrzenie odosobnienia, wyalienowania,
pustki (także pozornej czy – jak w buddyzmie, który studiowałam à propos Nic (2009) – pustki nomen omen, w kontekście
ważnej części mojej praktyki jako reżyserki świateł – świetlistej). W Rekonstrukcji (2011) bezpośrednio dokonuję opisywanego przez Sarrazaca gestu introspekcji i oczywiście ważne
jest dla mnie (w większości projektów, nad którymi pracuję)
postawione przez niego pytanie: jak uzewnętrznić na scenie
to, co wewnętrzne; jaka przestrzeń na scenie pozwoli zajrzeć
do środka myśli?
Niezmiennie interesuje mnie poetyckie rozumienie krajobrazu jako intymnego pejzażu wewnętrznego złożonego ze
skrawków obrazów, gestów i dźwięków i odwoływanie się
do już istniejących oraz poszukiwanie nowych fizycznych i wizualnych reprezentacji stanów, które nierzadko
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wymykają się werbalnemu ujęciu. Jak w dedykowanym
wszystkiemu, co hopperowskie we współczesnej kulturze,
trio rooms by the sea z cyklu Ćwiczenia w patrzeniu (2014)
czy kontynuującym ten cykl spektaklu blur (2017) zafascynowanym intencjonalnym gestem rozmazywania obrazów
i eksplorującym możliwość „rozmazania” w kontekście
ciała i choreografii.
AK

A jak przebiega twój proces tworzenia? Czy masz swoją
metodę?

JL

Przede wszystkim powstawanie spektaklu rozpisane jest na
bardzo długi czas.
Najczęściej punkt wyjścia dla nowego spektaklu jest swego
rodzaju „produktem ubocznym” ostatniego etapu pracy nad
poprzednim – fragmentem materiału, myślą, obrazem, dla
którego nie było już miejsca we właśnie powstającej pracy
(na ostatnim etapie pracuję metodą redukcji – odcinania
nadmiaru materiału, pozbywania się swego rodzaju balastu);
czasem jest to także jakaś myśl, która pojawia się, nie wiedzieć skąd i dlaczego, bo z pozoru wydaje się niezwiązana
z aktualnym tematem. Intrygują mnie takie „niespodzianki”,
nie przechodzę obok nich obojętnie, często paradoksalnie ich
pojawienie się pomaga mi też domknąć pracę nad najbliższą
premierą, zdystansować się do aktualnego procesu i wygenerowanego z czułością materiału, co jest konieczne przy podejmowaniu ostatecznych, często radykalnych, decyzji. Jest
po prostu sygnałem gotowości na nową pracę. Jednocześnie
więc „wydanie na świat” spektaklu jest także dla mnie także
jego symboliczną… śmiercią, albo – by użyć mniej turpistycznego porównania – gestem wysłania go w świat z pełną
świadomością, że zaczyna on swoje własne, oderwane już
ode mnie, życie, które mogę co najwyżej obserwować z dystansu… Teraz jest on już bardziej każdego widza z osobna,
pomnażany przez jego odbiór. Koniec procesu i premiera to
domknięcie jednych i otwarcie kolejnych drzwi, czy raczej:
ponowne szerokie otwarcie okna i powrót do praktyki
wytężonego, uważnego obserwowania, zanurzenia w świecie,
zachłystywania się powietrzem i światłem, i – nasłuchiwania:
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odnajdywania w tym, co wokół, kolejnego tematu, który domagać się będzie reakcji, dialogu, formy.
(…) Czuję się prawie zawsze dosłownie i w przenośni w środku
jakiegoś procesu. Miesiącami przyglądam się pomysłom, pozwalam im żyć własnym życiem, sprawdzam, na ile są trwałe,
na ile zdolne generować ciekawe pytania i myśli. Tematy,
które mnie „prześladują”, często stają się filtrem, przez który
zaczynam obserwować otaczającą mnie rzeczywistość (także
sztukę), dobierać lektury, uwrażliwiać się na wcześniej niedostrzegane szczegóły, paralele, sensy. Czasem pomysły mnie
opuszczają, czasem powracają w zupełnie nieoczekiwanym
momencie i w zupełnie innej formie, czasem ich po prostu
(jeszcze) nie rozumiem. To jedyna sfera mojego zawodowego
życia, w której świadomie pozwalam sobie jak najdłużej nie
wiedzieć i pozostawać w tym pozornie biernym stanie zawieszenia – obserwacji, „wysiadywania” – dokładnie tak długo, ile
wymaga tego konkretny proces.
Coraz częściej też jednym z głównych narzędzi decyzji
staje się nieodparte i nie zawsze krystalicznie jasne przeczucie… Dopuszczam do głosu na pełnych prawach intuicję,
której nota bene łaciński rdzeń „intueri” oznacza ni mniej, ni
więcej tylko „przyglądać się, obserwować”. Intuicji nazywanej często wiedzą milczącą, utajoną – wiedzą, która „wie,
jak”, w odróżnieniu od wiedzy jawnej, która „wie, że”.
Wierzę, że zarówno formę spektaklu, jak i formę pracy nad
nim kształtuje obrany temat – w odpowiednim momencie
zaczyna domagać się swojej własnej formy, podpowiadać
zwrotnie lub wręcz podsuwać konkretne rozwiązania. Często ten dialog z materiałem trwa do ostatniej minuty przed
premierą. Jednym z pierwszych zwrotnych punktów w procesie jest moment, w którym na bazie nagromadzonych
informacji mój mózg zaczyna generować sam lub odnajdywać
(w pamięci? z rzeczywistości wokół?) obrazy, a właściwie
ich skrawki, migawki, fragmenty i, co ciekawe – atakują mnie
one jakby w całokształcie, dopadają niczym (nomen omen)
déjà vu, niczym kadry z filmu, w którym jednocześnie widzę
i słyszę wszystkie jego warstwy (ruch, światło, dźwięk), łącznie z trudną do uchwycenia w słowach emocjonalną energią
– atmosferą spektaklu. To jest moment, w którym zaczyna się
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proces dojrzewania do pracy w studio i w którym również dojrzewa (ciągle w głowie!) wizualna strona spektaklu – zaczyna
klarować się pożądana jakość obrazów, przestrzeń spektaklu,
jego poetyka, struktura, a także pomysły na jakości ruchowe.
Kulminacją procesu jest wejście do studia. To, zwłaszcza na
samym początku, dość traumatyczny moment pierwszego
zderzenia koncepcji i wizji, których jeszcze nie musiałam dotąd werbalizować, zderzenia z zewnętrznym światem – moimi
współpracownikami. To w pewnym sensie także przedsmak
spotkania z publicznością. Próby (…) są w dużej mierze niepozbawionym nagłych zwrotów akcji, mniejszych i większych
iluminacji i ślepych zaułków kolektywnym poszukiwaniem
sposobów na przetłumaczenie na scenę tego, co w mojej
głowie… (…) W tym kontekście postrzegam zespół jak drużynę
superbohaterów w zainicjowanej przeze mnie, ale jednak
wspólnej, misji – osobno każdy z nas posiada pewne umiejętności, ale tylko przez połączenie naszych potencjałów jesteśmy w stanie skutecznie osiągnąć obrany przez nas cel.
Ten pierwszy, bardzo w stosunku do prób długi okres pracy
nad spektaklem (miesiące mojego noszenia w sobie tematu,
dojrzewania pomysłu i klarowania się jego formy) kojarzy
mi się z odosobnioną pracą piszącego powieść. Pisanie
powieści daje autorowi prawo i przywilej decydowania
o wszystkich jej elementach – zaczynając od imion i biografii
bohaterów, poprzez wybór przytrafiających się im zdarzeń,
targających nimi emocji i myśli, przez decyzje o wyglądzie
pokoju, w którym właśnie siedzą, świetle wpadającym przez
okno i roztaczającym się za oknem krajobrazie (rozumianym
też – co dla mnie bardzo ważne – jako pejzaż wewnętrzny),
aż do decyzji o sposobie narracji, języku opowieści, tytule
i nierzadko (jak w moim przypadku) dyskutowaniu także
o okładce książki. Finałowa praca w studio jest w tym kontekście gestem adaptacji – przeniesienia powieści na scenę
– procesem koniecznej kondensacji, przetłumaczenia na
obrazy, wreszcie dosłownie – ucieleśniania jej w przestrzeni
i czasie. Odwołania do pisania nie pojawiają się tu zapewne
przypadkiem (i nie tylko dlatego, że to mój pierwszy zawód).
Wpisane jest to już nomen omen w sam źródłosłów choreografii, którą możemy tłumaczyć jako ruchu pisanie, ale
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także, i ta praktyka jest mi zdecydowanie bliższa, jako pisanie
ruchem – ruchem ciał, ale i przedmiotów, dźwięków, obrazów,
skojarzeń i wspomnień… W mojej pracy wszystkie te elementy
kreowanego świata odgrywają równie ważną rolę, stąd nie
do końca dobrze czuję się, gdy próbuje się je określać jako
spektakle tańca i nazywać choreografiami w potocznym,
tradycyjnym tego słowa ujęciu. Wydaje mi się, że ze swej natury wymykają się one jednoznacznym klasyfikacjom i może
nawet wcale się ich nie domagają, gatunkowa tożsamość
nie jest ich centralnym problemem. I podobnie ja próbuję się
bronić przed jednoznacznym i na swój sposób ograniczającym określaniem siebie. Zdecydowanie czuję się przede
wszystkim i po prostu ich autorem – zarówno reżyserem, jak
i dramaturgiem, a jeśli choreografem, to zdecydowanie i tylko
w rozumieniu „organizatora ruchu (wielu składowych elementów) w czasie i przestrzeni”.

2 Bojana Cvejić, The Ignorant Dramaturg, „Maska”
nr 131–132/2010.

AK

A twoja praktyka dramaturgiczna? Na czym polega praca
dramaturga specjalizującego się w tańcu?

JL

(…) najbliższa jest mi propozycja Jana Ritsemy (rozwinięta
potem przez Bojanę Cvejić), by rozumieć dramaturga jako pełnoprawnego członka artystycznego zespołu towarzyszącego
procesowi w całej jego rozciągłości i na każdym zakręcie – od
momentu narodzin i dyskutowania początkowej koncepcji,
przez poszukiwanie sposobów jej implementacji (research/
próby), aż do momentu pochylania się nad sposobami,
w jakie dzieło ma zderzyć się z zewnętrznym światem, także
razem z optymalną możliwością towarzyszenia mu podczas
każdych kolejnych zderzeń (prezentacji, dyskusji, publikacji).
Dramaturg staje się w tym ujęciu „najbliższym przyjacielem
problemu”2 – współmyślącym i współkreującym towarzyszem w podróży, której punkt wyjścia leży w obopólnej
niewiedzy o punkcie dojścia – mającym powstać spektaklu,
który tak naprawdę trzeba dopiero napisać – jak książkę…
Pracować z dramaturgiem to mieć w procesie owszem,
trzecie oko, ale przede wszystkim drugi – powiedziałabym:
kompatybilny, ale i krytyczny – mózg. A wraz z nim – obie jego
półkule, a nie jak w tradycyjnym ujęciu jedynie dodatkowe
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lewostronne zasoby konkretnych umiejętności i wiedzy. (…)
Osobnym przypadkiem w mojej praktyce jest dbanie o dramaturgię moich własnych spektakli. Kiedy zastanawiam się nad
tym, zawsze przypomina mi się niezwykle użyteczna metafora
„przybrudzonej szyby” ukuta przez świetną amerykańską reżyserkę Annie Dorsen. Kiedy szyba w oknie jest czysta, staje się
całkowicie transparentna – w ogóle jej nie widać, koncentrujemy się na tym, co poza nią; gdy jest z kolei zbyt brudna,
widać tylko ten brud i nic poza nim. Szybka lekko przybrudzona pozwala tymczasem oku (widza) postrzegać – czy na
przemian, czy to jednocześnie – zarówno samo okno (ramę,
strukturę spektaklu), jak i krajobraz, który rozpościera się za
nim. W ten sposób zarówno pożądana treść, jak i jej forma,
pozostają zawsze w polu naszego widzenia i w bezpośredniej
ze sobą relacji – teatralna iluzja zostaje rozmazana (żeby
pozostać w poetyce naszej metafory). Teatralność z kolei –
rozumiana jako swego rodzaju sztuczność – konstrukcja –
przywrócona świadomości widza wraz z „przybrudzeniem
okna”, podobnie jak przywrócona zostaje również świadomość i waga samego patrzenia (wpisanego zresztą w grecki
rdzeń słowa teatr – theátron oznacza nie mniej nie więcej
jak „miejsce, w którym się patrzy”). W ten sposób motywem
przewodnim mojej pracy (niezależnie od tematu spektaklu
czy roli, jaką przyjmuję) jest także zawsze zagadnienie samej
percepcji – praktyka uważności – ćwiczenie widzenia więcej.
Zastanawiam się także, czy takie spojrzenie nie tłumaczy
też trochę faktu, że w obręb swej praktyki dramaturgicznej i choreograficznej (pozwolisz, że powtórzę – dramaturgicznej i choreograficznej) konsekwentnie włączam także
reżyserię świateł. W tym kontekście myślę o sobie teraz
przede wszystkim jako o wizualnej aktywistce (w rozumieniu
ustanowionym przez badaczy współczesnej kultury wizualnej). Za Jeffem Wallem powtarzam, że nie wierzę, by sztuka
mogła zmienić świat; jestem jednak przekonana, że może
zmienić patrzącego i jego/jej relację ze światem.
Dziś, spoglądając na swój „permanentny kryzys tożsamości”, nieustannie ćwiczę się w czułym postrzeganiu go nie
tyle w kategorii problemu, ile zasobu. Powiedziałabym, że
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w obszarze mojej praktyki najbliższa i zarazem najbardziej
uwalniająca jest dla mnie przestrzeń transdyscyplinarności (w ujęciu postulowanym przez Mieke Bal). To mój dom
i operacyjne pole. Tutaj nie czuję się wyobcowana i samotna.
Zanurzając się w niej, krok po kroku odnajduję ślady Innych
nieustannie migrujących między obszarami, metodologiami
i praktykami. Podziwiam umiejętności zderzania ze sobą
zdawałoby się odległych światów, gestów, tradycji i myśli
i czasem ekwilibrystyczne, ale zawsze krytyczne, balansowanie między dziedzinami. I odwagę płynięcia jednocześnie pod prąd oraz w poprzek – także w poprzek oczekiwań
innych – za to zawsze w zgodzie ze sobą.
Choreografowanie jako podróż przez krajobraz(y).
Organizacja w czasie i przestrzeni i/lub czynienie widzianym
i widzialnym – możliwym do postrzeżenia – ruchu (ciał ludzkich i nie-ludzkich, obiektów, dźwięków, obrazów, widoków
i powidoków, marzeń i idei).
Nieprzerwany proces wyostrzania uwagi, obnażania zastanych lub narzucanych nam, oraz od-widzania i kontr-wizualizowania porządku/ów.
Fizyczne przejawy i formy praktyk jako kwestia wyboru i/lub
produkt uboczny procesu.
Transdyscyplinarność jako permanentna
autonomiczna zona.
Sposób świadomego bycia w płynnej rzeczywistości.
Pisząca ruchem.
Nomadka.
Tricksterka.

Oryginalna wersja rozmowy
została opublikowana pod
tytułem Przede wszystkim jestem
autorem w książce POKOLENIE
SOLO: Choreografowie w rozmowie z Anną Królicą, red. Anna
Królica, Cricoteka, Kraków 2013,
s. 401–422.
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in terms of perfromance (IToP) /
shannon jackson, szefowa Cyrus and
Michelle Hadidi in the Humanities
na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Berkeley, gdzie jest także profesorem
retoryki oraz teatru, tańca i performatyki. Badania Jackson koncentrują się
na współpracy pomiędzy wizualnymi,
performatywnymi i medialnymi
formami sztuki oraz na roli sztuki
w instytucjach społecznych i zmianie
społecznej. / paula marincola od
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Z jakimi artystami i osobami zajmującymi się sztuką najlepiej
ci się rozmawia? I z drugiej strony, czyj język w największym
stopniu cię drażni, albo wydaje ci się obcy?
Kiedy słucham krytyków teatralnych i dramatopisarzy, zawsze
przypomina mi się coś, co Anthony Hopkins podobno powiedział kiedyś swojemu koledze, aktorowi teatralnemu: „Nadal
krzyczysz w nocy?”. Kiedyś często chodziłam oglądać sztuki,
ale teatr naturalistyczny, często uprawiany przez reżyserów,
przestał mnie interesować. Kiedy widzę naturalistyczne
granie w filmach, mogę je przyjąć – pod warunkiem, że stoją
za nim dobre intencje i dobre rzemiosło. Kinu mogę pozwolić się pochłonąć; mogę się utożsamić z bohaterami. W teatrze to nie działa. Wychowałam się na Becketcie, Ionesce i do
pewnego stopnia na Brechcie – cała trójka świadomie kwestionowała u publiczności [Coleridge’owskie] „zawieszenie
niedowierzania”. Możliwe, że odziedziczyłam po tych teatralnych buntownikach pewną tendencję do dosłownego myślenia, a [bliski mi] minimalizm w sztukach wizualnych jeszcze
ją pogłębił. Oba czynniki podsycają moją nieufność wobec
nasyconych psychologizmem dialogów i spójnej narracji w teatrze. Bardziej odpowiada mi język tańca – jego materialność
i bezpośredniość. Jeśli chodzi o język filmu, konwencjonalne
techniki narracji filmowej same z siebie zanurzają widza
w diegezie i jakiekolwiek starania o „zawieszenie” przestają
być potrzebne.
Porozmawiajmy przez chwilę o konkretnym aspekcie języka
– o słowach; o tym, jak znaczenia mogą się zmieniać, przepływać albo zmieniać wartość, jeśli przenieść je z jednego
kontekstu w inny. Nawet [samo] słowo performans znaczy co
innego dla reprezentantów różnych dziedzin.
Oczywiście, oba terminy – „performans” i „język” znaczą
co innego w teatrze, a co innego w dziedzinie tańca. Powinnam też dodać, że w tej chwili używam języka bardzo często.
Jest on dla mnie narzędziem dystansowania się. Tego, co
mówię, nie mam na własność; czytam słowa pisane przez
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innych i daję je moim tancerzom. Taka strategia biegnie
równolegle do ruchów tanecznych, a jednocześnie jest czymś
całkiem oddzielnym.
IToP
	YR

IToP

	YR
IToP

Skąd czerpiesz język?
Zewsząd. Od filozofii, przez krytykę literacką po wszystko, co
akurat czytam. Od kiepskich dowcipów do napisów na murach w islamskim skrzydle Metropolitan Museum. Wszędzie
mnie pełno.
A czy są jakieś obszary języka, z których niczego byś nie
zapożyczyła?
Naturalistyczne dialogi.
Jaśniej tego ująć nie mogłaś. Co do znajomości różnych
dyscyplin, co dla artysty znaczy być „obeznanym / obeznaną” z dyscyplinami, które wykorzystuje w swojej praktyce? Jakie korzyści można czerpać z braku biegłości
w niektórych dyscyplinach?

	YR

Niektóre z tych zagadnień wypływają dzisiaj przy okazji pokazywania tańca w muzeach. Zbyt wielu jest historyków sztuki,
którzy nie mają pojęcia o historii tańca. Kiedy w 1972 roku
zmieniłam dziedzinę z tańca na film, wiedziałam już dużo
o tym drugim. Byłam na bieżąco z nowym kinem amerykańskim i europejskim lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Od wczesnego dzieciństwa chodziłam na zagraniczne filmy.

IToP

Czy wchodząc w tę sferę, nie czułaś, że coś utrudnia ci pracę
– ze wszystkimi tego zaletami i wadami?

	YR

Na pewno utrudnieniem było niedostateczne przygotowanie techniczne. Nawet teraz, kiedy mam na swoim koncie
siedem filmów, wciąż twierdzę, że noga ze mnie, jeśli chodzi
o technikę oświetlenia czy operowania kamerą. Ludzie, którzy
posiedli taką wiedzę, byli mi niezbędni – chociaż oczywiście
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cały czas toczyła się dyskusja o tym, czego chcę, jak to
sobie wyobrażam, a moi współpracownicy mieli za zadanie
zrealizować to, co miałam w głowie. Zawsze podziwiałam
moich rówieśników filmowców, którzy sami chwytali za
kamerę. Ostatecznie udało mi się świetnie opanować sztukę
montażu na aerografie Steenbeck. Nauczyłam się tego już
w trakcie pracy.
IToP

Czy kiedykolwiek zdarzyło się, by twoja praca ucierpiała
z powodu nieporozumienia, albo przeciwnie – skorzystała na
nim? Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że twoje zamiary zostały
opacznie zrozumiane na skutek przejścia od jednego kontekstu artystycznego w drugi?

	YR

W latach 60. pewien krytyk tańca napisał, że „kiedyś podczas
spektaklu Yvonne Rainer naprawdę dojdzie do morderstwa”.
Kiedy zajęłam się filmem, niektórzy filmowcy utyskiwali, że
nie mam „zmysłu wizualnego”. Według innych, moim filmom
brakowało „napędu narracyjnego”. To przedziwne, że takie
przytyki mają bardzo długie życie, a przychylne i życzliwe
komentarze blakną z czasem, chociaż jest ich wiele.

IToP

Czy tego rodzaju krytyczne uwagi wpłynęły na to, jak myślałaś
o swojej pracy?

	YR

Nie. To wszystko jest częścią zwykłej, codziennej pracy.
Niektórym to, co robisz, się podoba, a innym nie. A jeśli chodzi o zmysł wizualny, to myślę, że był akurat pewien aspekt
robienia filmów, na który mój zmysł wizualny był szczególnie
wyczulony. Mianowicie: kadrowanie. To jest całkiem osobny,
niezależny język. A napęd narracyjny? Świadomie tworzyłam
narracje nieciągłe. To one mnie właśnie interesowały. Ci,
którzy nie dostrzegli w tym spójnej i konsekwentnej strategii narracyjnej, mieli po prostu pecha. Rzecz naprawdę
sprowadzała się do rozróżnienia między narracją tradycyjną
a eksperymentalną. Nigdy nie oczekiwałam, że to, co robię,
przyciągnie dużą publiczność. Nie zależało mi nawet na publiczności, która chodzi do kin studyjnych, nie mówiąc już o tej,
która wybiera multipleksy.
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	YR

IToP

	YR

IToP

Na które słowa we współczesnym świecie sztuki i performansu reagujesz najsilniej? Które budzą wątpliwości
albo irytują?
W dziale słów irytujących mieści się „iteracja”. Nagle wszyscy zaczęli go używać – a znaczy ono po prostu uczenie się
przez powtarzanie, inną wersję czegoś. Wydaje mi się to
pretensjonalne. Irytuje mnie też słowo „zanurzenie”. Opisuje
ono typ relacji z widzami, która nie jest dla mnie w ogóle
ciekawa: ich uczestnictwo. Oczekuję, że publiczność zostanie
na swoich miejscach. Kiedy idziesz do cyrku oglądać spacer
po linie i akrobacje na trapezie, obsługa prosi cię o ciszę
i uwagę. Masz nie robić hałasu. O takie właśnie skupienie
proszę ludzi, kiedy znajdą się oko w oko z moimi pracami.
Tego oczekuję. Nie chodzi mi w ogóle o to, by doświadczyć
jakiegokolwiek zanurzenia.
A jeśli chodzi o język, na który reaguję najsilniej: staram się
podchodzić do swoich prac wyłącznie opisowo i unikać
uduchowionych, mistycznych czy społecznie postępowych
interpretacji. Czasem jednak utrzymywanie, że przyświeca
nam jakiś „wyższy” cel, okazuje się konieczne – na przykład
wtedy, gdy staramy się o pieniądze.
To, co mówiłaś o uczestnictwie publiczności, pod pewnymi
względami wiąże się z ideą zdystansowania, o której wspomniałaś wcześniej, i odsyła do niej.
Do swoich późniejszych filmów angażowałam aktorów, którzy
grali konkretne postacie, ale ci aktorzy byli mi potrzebni po
to, by publiczność poczuła się zaabsorbowana i zaangażowana. A gdy już udało się to osiągnąć, celowo zakłócałam ten
stan. Na przykład: publiczność ogląda sekwencję, w której
słychać głos z offu – i nagle ten głos zmienia się w śródtytuł,
który mają przeczytać. Wciągałam widzów w swoje filmy, ale
ostatecznie ich odpychałam.
Z łatwością poruszasz się po różnych mediach. Jak podchodzisz do takich terminów jak „interdyscyplinarny” czy
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„intermedialny” w kontekście swojej pracy? Czy mają one dla
ciebie konkretne znaczenie i wartość?
	YR

IToP

	YR

Nie wiem, jak szeroko definiujesz interdyscyplinarność. Zrobiłam kiedyś wersję Święta wiosny, w której pięćdziesięcioro
protestujących wtargnęło w środku spektaklu na scenę i po
chwili ją opuściło. Z belek kazałam spuszczać transparenty,
na których widniały słowa odnoszące się do historii tego
tańca. To była całkiem skomplikowana struktura – pracowałam wtedy ze scenografem, a wszystko działo się w teatrze,
na tradycyjnej scenie, z proscenium.
Czy można powiedzieć zatem, że było to przedsięwzięcie
teatralne?
Teatralne, zgoda. Ale swojej pracy nie uważam już za interdyscyplinarną – na pewno nie na tym etapie. Składa się na nią
pochodzący z różnych źródeł ruch, występy zawodowych tancerzy, czytanie albo recytacje na żywo, czasami też rekwizyty,
ale to jeszcze samo w sobie nie uzasadnia określenia mojej
pracy mianem interdyscyplinarnej czy intermedialnej. Myślę,
że rzeczy, które teraz robię, są prostsze i bardziej intymne;
trochę komplikuje je użycie tekstów, ale nic poza tym.

IToP

Czy twoje odejście od konwencji teatralnych można przypisać dyskomfortowi w operowaniu teatralnymi narzędziami,
czy przeciwnie – swobodzie w ich angażowaniu?

	YR

Wszystkim rządzą raczej względy praktyczne. Kiedy jesteś
w trasie, szczególnie po Europie, chcesz uniknąć taszczenia ze sobą mnóstwa rzeczy. Nie mam na to pieniędzy ani
odpowiedniego wsparcia. Więc im prościej, tym lepiej. To,
czego potrzebujemy, nosimy na plecach. Kiedy Rauschenberg pracował jako scenograf dla Cunninghama, wchodzili
do teatru – do garderoby albo rekwizytorni – i zbierali to, co
tam znaleźli.

IToP

Czy umiejętność czerpania z różnych dyscyplin ułatwia ci
przekazywanie różnych treści i pomysłów? Czy pozwala ci na
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większą swobodę, na zabawę podczas tworzenia? Czy użycie
pewnych mediów ułatwia zgłębianie konkretnych treści
albo idei?
	YR

IToP

	YR

IToP

	YR

W 1972 roku zwróciłam się w stronę filmu, bo w tamtym czasie
wydawał się on bardziej odpowiednim narzędziem, by zmierzyć się z konkretnymi zagadnieniami politycznymi i społecznymi. Choreografie, które tworzyłam, nie były metaforyczne;
nie nawiązywały też do życia społecznego. Jeśli moje tańce
w ogóle można było nazwać „społecznymi”, ten termin miał
zastosowanie tylko w ramach historii tańca – a to, moim zdaniem, było dosyć wąskie pole. W medium filmowym znalazłam
miejsce dla mojego kształtującego się wtedy feminizmu i dla
(szerzej zakrojonej) polityki.
W jaki sposób? Czy wpłynął na to dyskurs wokół filmu, czy
raczej charakter samego medium?
Decydujący był charakter filmu jako takiego. W filmie znajdowało się miejsce dla języka jako śródtytułu, napisu, zsynchronizowanego dźwięku, głosu z offu – a język złożony ze słów
miał szansę zespolić się z tym wizualnym. W tańcu nie dostrzegałam takich możliwości. Nie tworzyłam narracyjnego,
metaforycznego ruchu. Nie opowiadałam ciałem żadnych
historii. Jeśli chodzi o treść, film oferował o wiele szersze
spektrum możliwości – dużo więcej niż tradycyjne aktorstwo
i tworzenie postaci. Kiedy później wróciłam do tańca, uzmysłowiłam sobie, że język złożony ze słów jest także zdolny
udźwignąć ciężar wypowiedzi na tematy społeczne, niezależnie od ruchu, choreografii, które [sama] tworzyłam. Te dwie
trajektorie mogły istnieć równolegle.
Czy możliwość wprowadzenia języka do tańca otworzyła się
przed tobą dlatego, że to taniec się zmienił – czy dlatego,
że oczekiwania publiczności były inne niż we wczesnych
latach 70.?
Nie, to nie ma nic wspólnego z oczekiwaniami publiczności. Po prostu interesuję się dwiema zupełnie różnymi
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dziedzinami. Zawsze ciekawiło mnie zestawianie ze sobą
rzeczy, które do siebie nie pasują.
A od publiczności wymagam śledzenia ruchu – fizycznego
aspektu dzieła – i równoczesnego wsłuchiwania się w materiał, z którym ruch nie ma bezpośredniego związku. To
wszystko mieści się w tej [samej] tradycji – postmodernistycznej tradycji, którą Susan Sontag określała mianem radykalnego zestawienia.
IToP

Czy istnieją konteksty, o których możesz powiedzieć, że są ci
przyjaźniejsze, oferują ci dobre warunki do pracy?

	YR

Trudno powiedzieć. Moją choreografię najbardziej docenia
publiczność, która wywodzi się ze świata sztuk wizualnych,
środowisk akademickich, tańca i kręgów poetyckich. Pewnie
w mniejszym stopniu ta filmowa. Największe przeszkody, z jakimi muszą się mierzyć dzisiejsi choreografowie (mówię też
o sobie, choć mam 80 lat), dotyczą tego, czy uda się znaleźć
czas, przestrzeń i tancerzy, którzy będą dysponować czasem
na codzienne próby. Jeśli nie stałeś się instytucją, i nie stoi
za tobą „kompania” – twój własny artystyczny zespół, zarząd,
osoba od pozyskiwania funduszy, menedżer itd. – to masz
bardzo ograniczone możliwości prezentowania swojej pracy.
W latach mojej młodości takim „kontekstem, który stwarzał
dobre warunki” była sala gimnastyczna w kościele Judson,
gdzie regularnie (i za darmo!) pozwalano nam bawić się,
wygłupiać, i pokazywać spektakle tylko wtedy, kiedy byliśmy
na to gotowi. Z oczywistych powodów, dzisiaj jest o wiele za
mało okazji, żeby zaznać takiego rodzaju wspólnotowości.

IToP

	YR

W jakich sytuacjach twoja praca jest ograniczona ramami
„tańca” czy „muzeum”, a kiedy te ramy ją otwierają?
Ludzie, którzy przychodzą zobaczyć moje prace, wiedzą,
czego się spodziewać. Ujmę to tak: nie myślę o tym, by je
dostosowywać do konkretnej publiczności. Chyba nigdy
nie zdarzyło się jeszcze, by ograniczała mnie myśl o jakimś
szczególnym rodzaju publiczności, która przyjdzie oglądać
moje prace. Oczywiście bywało, że wpadałam z tego powodu
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w tarapaty. Na początku, kiedy zaczynałam choreografować,
miałam wsparcie rówieśników. Uważam się za szczęściarę.
Weszłam w artystyczny świat w bardzo specyficznym czasie –
Nowy Jork aż buzował wtedy od różnego rodzaju buntów. My
też chcieliśmy narobić zamieszania – i faktycznie, pamiętam,
jak pewnego razu ludzie wychodzili ostentacyjnie z mojego
wspólnego występu ze Steve’em Paxtonem i Davidem Gordonem. Wyjście z kościoła Judson wymagało odwagi, bo
żeby się stamtąd wydostać, trzeba było przejść przez sam
środek przestrzeni, w której występowaliśmy. Więc owszem,
takie historie się zdarzały – po tamtej z Davidem i Steve’em
czułam się przybita. Recenzje zawsze mnie napędzały, bez
względu na to, czy były dobre, czy złe, pozytywne czy negatywne. Myślę, że ani publiczność, ani reakcje krytyków nie
miały żadnego wpływu na to, co chciałam robić. Bardziej
oddziaływało na mnie to, co obserwowałam w sztuce: to, co
robili współcześni mi artyści i to, co się działo w moim najbliższym otoczeniu.
A co do ram, które wyznacza muzeum – ograniczenia, jakie
niesie ze sobą ta forma, mają według mnie związek z brakiem
szacunku wobec artystów, ich potrzeb i ich pracy. Doczekaliśmy wreszcie czasów, kiedy muzea takie jak Whitney czy
moMA uwzględniają w planach rozbudowy przestrzenie teatralne. Mają świadomość, że zmiana jest konieczna, jeśli mają
zamiar pokazywać spektakle taneczne. Podłogi sprężynujące? Prysznice i garderoby? My, skromni, wdzięczni tancerze,
jesteśmy jak najdalsi od tego, by gryźć rękę, która nas karmi
– nawet jeśli pożywienie, które dostajemy, jest marne i skąpe.
Kiedy tańczyłam w Whitney na początku lat 70., w ogóle
o takich sprawach nie myślałam. Moje poczucie frustracji ma
pewnie związek z wiekiem.
Miałam dziś spotkanie z grupą kuratorów z moMA – omawialiśmy zbliżający się cykl moich performansów. Po wyjściu z gabinetu, gdy szłam korytarzem, zauważyłam zdjęcie
Steve’a Paxtona z występu w ogrodzie moMA pod koniec
lat 60., czy na początku 70. Na zdjęciu Steve jest cały przekrzywiony i wykonuje brawurowe stanie na głowie. Kiedy patrzyłam na tę fotografię, dwa szczegóły przykuły moją uwagę.
Po pierwsze, Steve dotykał głową kamiennego podłoża
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w plenerze – i po drugie, jego nazwisko nie jest wymienione
w podpisie do zdjęcia.
IToP

	YR

IToP

	YR

Niektóre z twoich performansów powstają we współpracy
[z innymi artystami]. Jak nazwałabyś swoją rolę w takich
przedsięwzięciach?
Wolałabym nie nazywać wpływu, jaki mają na mnie moi
tancerze (i interakcji z nimi) „współpracą”. To samo dotyczy
pracy ze scenografem czy kostiumografem. Na współpracy
opierała się grupa Grand Union, która wyrosła z Continuous
Project – Altered Daily [Projekt ciągły – codziennie zmieniany]
jednego z ostatnich projektów tanecznych, jakie zrealizowałam na początku lat 60. Z czasem ten projekt ewoluował –
[od pewnego momentu] każdy wnosił do niego swoje własne
materiały. Powstawał z tego performans, który faktycznie
opierał się na współpracy. Przed premierą nie mieliśmy
wspólnych prób ani nie pracowaliśmy razem – po prostu spotykaliśmy się w określonym miejscu i wchodziliśmy w relacje,
w system wzajemnych odniesień; w czasie spektaklu rozwijaliśmy interakcje. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o znaczenie
współpracy w mojej twórczości. W tym, co robię teraz, ostatnie słowo niewątpliwie należy do mnie, nawet jeśli zapraszam
tancerzy do kontrybucji. Praca, którą teraz pokazuję – The
Concept of Dust, or How do you look when there’s nothing left
to move [Koncepcja kurzu, albo jak patrzeć, gdy nie ma już
nic do poruszenia] – ma niedookreśloną strukturę. Przez cały
spektakl tancerze mają możliwość inicjowania i wykonywania
materiału wedle własnego uznania. Czy na tym jednak polega
współpraca? Z pobudek egoistycznych wolę kategorycznie
twierdzić, że nie mam zwyczaju współpracować.
Czy mogłabyś powiedzieć parę słów o roli partytur w twojej
praktyce?
Pisałam najróżniejsze partytury: listy materiałów albo spisy
zasad, zgodnie z którymi mają być wykorzystywane. Zdarzyło
mi się też pisać partytury graficzne. Wiem, że dla Lucindy
Childs tego rodzaju partytury stanowią podstawę pracy, ja
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też stworzyłam ich kilka, szczególnie dla dużych prac grupowych. Opisywałam nimi sekwencje [ruchów] i ich trajektorie
na podłodze.
IToP

Czy postrzegasz te partytury tylko jako narzędzie w momencie komponowania tańca – czy też mają się one przydać
później, podczas rekonstrukcji prac?

	YR

Niekiedy partytura powstawała jeszcze przed rozpoczęciem
prób – była więc czymś, co można było pożyczyć, czymś,
z czego miał bezpośrednio powstać taniec. Po zakończeniu
pracy pisałam też różne eseje, które miały mi pomóc wyklarować, czego dotyczyły spektakle.

IToP

Jaka byłaby rola partytury w ponownym wykonaniu spektaklu
albo jego rekonstrukcji?

	YR

IToP

	YR

Partytura jest niezbędna. Niektóre z moich prac przetrwały tylko dzięki partyturom. Część partytur jest zupełnie nieczytelna – ale inne pozwalają odtworzyć tańce
całkiem dokładnie.
Czy masz wyrobione zdanie na temat rekonstrukcji
swoich prac?
W takich sprawach nie mam zdania do tego stopnia, że chyba
najlepiej będzie, jeśli odpowiem na to pytanie, nawiązując
do Trio A, które, szczęśliwie lub nie, wciąż pozostaje moim
„firmowym” tańcem. Trio A jest niesione w świat przez pięcioro tancerzy, których upoważniłam do uczenia go innych.
Nie pozwalam uczyć się tego tańca z dokumentacji wideo –
z nagrania mojego własnego, bardzo niedoskonałego, wykonania z 1978 roku. Nikomu nie wolno wykonywać ani uczyć
Trio A bez mojej zgody. A ci, którzy uczą się go od upoważnionych osób, muszą podpisać oświadczenie, że nie będą uczyć
tej choreografii innych. Jeśli chodzi o moje pełnowymiarowe
spektakle, to z tych z lat 1960–1975 ocalało bardzo niewiele:
sola Three Satie Spoons [Trzy łyżki Satie], Three Seascapes
[Trzy morskie pejzaże] i Talking Solos [Sola mówione], a także
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prace grupowe: We Shall Run [Pobiegniemy], Diagonal i Chair
Pillow [Krzesło Poduszka]. Te ostatnie były wykonywane przez
członków mojej aktualnej grupy i nagrywane przy różnych
okazjach. Od roku 2000, kiedy wróciłam do tańca, staram się
nagrywać wszystko, co robię.
IToP
	YR

IToP

	YR

IToP

	YR

Nagranie wideo służy wyłącznie dokumentacji?
Na ogół tak. Jednak znów, w przypadku Trio A nagrywaliśmy
je jedną kamerą. Tymczasem ta choreografia kreśli bardzo
konkretne wzory na podłodze. [Na nagraniu] trudno stwierdzić, ile przestrzeni zajmują kolejne kroki albo jaki dokładnie
kierunek – i jaką trajektorię – ma w tej przestrzeni wędrujący
ruch. Tego jednego tańca nie sposób zrekonstruować na
podstawie wideo. A innych nagrań nie mamy.
Czy dbasz o to, by nigdy nie zabrakło tancerzy, którzy będą
w stanie odtworzyć twoje prace?
Nie. W przypadku Trio A wszystko jest w rękach pięciu upoważnionych przeze mnie osób. To one zadecydują, kiedy nadszedł już moment, by nauczyć [tego tańca] innych. W mojej
pierwszej książce, zatytułowanej Work in 1961–73 [Praca w latach 1961–73], udzielam zgody na wykorzystanie zebranych
w tej książce zapisków do odtworzenia tańców. Kiedy robiłam
te zapiski, wydawały mi się obszerne i czytelne, ale dziś dużej
części z nich sama nie potrafię odcyfrować. Zazwyczaj więc
już tylko udzielam zgody i proszę o umieszczenie mojego
nazwiska w programie.
Jesteś nauczycielką i mentorką wielu artystów. Jak myślisz,
jakie umiejętności i jakie cechy są dziś potrzebne twoim
uczniom, jakie idee chciałabyś im przekazać? A jakie kompetencje powinny mieć instytucje, które kiedyś być może będą
ich wspierać w pracy?
Artystom potrzeba wiele odwagi i wytrwałości. Kuratorom także – i dodatkowo jeszcze wrażliwości. A instytucje
muszą słuchać.
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IToP

	YR

W twoim (słynnym dziś) No Manifesto z roku 1965, odrzuciłaś
pojęcia spektaklu i wirtuozerii. Jaki masz dzisiaj stosunek
do tych pojęć – i do terminów przeciwstawnych, takich jak
codzienność czy amatorstwo?
Zrewidowałam swoje No Manifesto w 2008 roku.

NO MANIFESTO1 PRZEMYŚLANE
Yvonne Rainer, Serpentine Gallery, Londyn 2008

1 Pierwsze polskie tłumaczenie NO MANIFESTO ukazało się
w przekładzie Jadwigi Majewskiej
i Artura Grabowskiego w: Sally
Banes, Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern, PWM,
Warszawa 2013, s. 47. W niniejszej
publikacji korzystamy z tłumaczenia autorki przekładu całej
rozmowy.

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio
Rozmowa została przeprowadzona na potrzeby platformy
In Terms of Performance
i tam opublikowana: http://www.
intermsofper- formance.site
(dostęp: 4.11.2021).

1965 [2008]
Nie dla spektaklu [Unikać, jeśli to w ogóle możliwe.]
Nie dla wirtuozerii [Jest dopuszczalna
w niewielkich dawkach.]
Nie dla przemian, magii i zmyśleń [Magia odpada; dwie pozostałe rzeczy bywają dopuszczalne.]
Nie dla blichtru i transcendencji, jakie towarzyszą wizerunkowi gwiazdy [Są dopuszczalne, ale tylko
w charakterze cytatu].
Nie dla tego, co heroiczne [Tancerze są z definicji heroiczni.]
Nie dla anty-heroizmu [Z tym się nie zgadzam.]
Nie dla tandetnych obrazów [Tego nie rozumiem.]
Nie dla zaangażowania artysty czy widza [Widzowie zostańcie
na swoich miejscach.]
Nie dla stylu [Styl jest nieunikniony.]
Nie dla kampu [Skromnymi środkami można wiele zdziałać.]
Nie dla uwodzenia widza sztuczkami artysty
[To nieuniknione.]
Nie dla ekscentryczności [Jeśli masz na myśli „nieprzewidywalność”, to na niej się wszystko opiera.]
Nie dla ruchu i bycia poruszonym [To nieuniknione.]
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jule flierl potrafi latać w swoich snach.
Tego uczucia poszukuje w trakcie
tańczenia i śpiewania. Zadaje sobie
pytanie, jak barokowy głos Bel-Canto
zamieszkałby w gestach romantycznego baletu (Operacja Orfeusz 2016),
jak brzmiałyby antypropagandowe
taneczne tony Valeski Gert w Republice
Weimarskiej (Störlaut 2018) i jak
choreograficznie oddzielić obraz ciała
i wokalny dźwięk awangardowych
performansów Katalin Ladik podczas
zimnej wojny (U.F.O. 2021). Fascynuje
ją, jak koncepcje ciała zmieniają się
w czasie i to, że głos jako technologia jaźni zawsze znajduje nowe
relacje z ciałem.
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wywiad
z samą sobą.
5 kwietnia
2021
jule flierl
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Niedawno rozmawiałam z artystkami i artystami, którzy
wzięli udział w „Aerosol Lab”1. Wywiady wspólnie ze mną przeprowadziła Mika Hayashi Ebbesen, a ja nauczyłam się wiele
o tym, jak w czasie rozmów przy pomocy głosu tworzy się rzeczywistość. Teraz chciałabym przenieść praktykę wyniesioną
z zadawania pytań osobom, które podziwiam i których twórczość chciałam poznać bliżej, na wywiad samej ze sobą.
Zadam pytania, jakbym była inną osobą, bo część mnie
samej nie ma pojęcia, dlaczego robię to, co robię. Wywiad jest
eksperymentem wypytywania siebie o siebie samą, rodzajem
gry fabularnej, w której zamieniam się miejscami, odgrywając
rolę wywiadowczyni i wywiadowanej.

1 Performatywne wydarzenie
online, część serii From Breath
to Matter (5–6 marca 2021).
Zespół kuratorski: Mika Hayashi
Ebbesen, Jule Flierl. Zapis
wydarzenia w formie podcastu
dostępny jest na stronie frombreathtomatter.com.

P

Chciałabym rozpocząć wywiad od pytania, które odnosi się
do listy skompilowanej przez Yvonne Rainer w 1960 roku.
Choreografka i tancerka sporządziła listę części ciała, które
mogłyby stać się częścią choreografii – wymienia własne
ramiona, nogi, głowę, ramiona i głos. Czy zgodzisz się z Rainer, że głos jest częścią ciała, czy może też sądzisz, że jest
czymś innym?

O

Hmmm. (pauza) Myślę, że możemy wybrać inne narracje
wokół tego, czym jest głos i to wpłynie na to, co głos może
zrobić. (przytakuje) Gdybym się zgodziła i uznała, że mój głos
jest częścią ciała i użyła go w choreografii, wówczas byłby na
równych prawach z nogami, ramionami, stopą… Ten rodzaj
pracy pozwoliłby na konkretniejsze uchwycenie głosu, bez
zajmowania się relacją między nim a ciałem, i na obdarzenie
głosu funkcją obiektu akustycznego.
Gdybym się nie zgodziła, powiedziałabym, że ciało inicjuje
głos, że głos pochodzi z ciała i jest czymś, co do ciała wraca
– na zasadzie sprzężenia zwrotnego. I że ma to wiele wspólnego z moją praktyką. Wydaję bardzo proste dźwięki w jednej
tonacji i ćwiczę wsłuchiwanie w ciało, by nauczyć się tego, co
ono mi mówi i skąd konkretnie dochodzi to, co słyszę.
Myślę, że stwierdzenie Yvonne Rainer, że głos jest częścią
ciała, elementem pośród elementów współtworzących ciało,
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jest możliwą, akceptowalną definicją, która może doprowadzić do praktyki choreograficznej z głosem. (oblizuje usta) Dla
mnie ważna jest jeszcze kwestia śmiertelnej współzależności
pomiędzy ciałem a głosem.
P

To akurat przybliża mnie do jeszcze innej kwestii. Jak opisałabyś biografię własnego głosu? Gdyby głos był autonomiczną
osobą, przez jakie etapy życia by przeszedł? Czy możesz je
nam przybliżyć?

O

Tak. (śmiech) Hm, uważam się za eksperymentalną artystkę
głosową pracującą w domenie tańca. Myślę o tym, jak mój
głos był ukształtowany przez doświadczenie niemożliwości
komunikacji z moim ojcem, którego mózg uległ w 1990 roku
ciężkiemu uszkodzeniu. Obydwa ośrodki odpowiedzialne za
mowę zostały zniszczone w wyniku wypadku samochodowego, w którym brał udział. Komunikowanie się z moim ojcem
za pomocą języka zawsze było niezwyczajne. Nie powiedziałabym, że było niemożliwe, ale rola języka oraz rozmowy
z nim zmusiły mnie do zakwestionowania tego, czym głos
jest w sytuacji braku pewności, czy druga osoba jest w stanie
zrozumieć to, co mówisz, ale też, gdy samemu nie wie się, co
druga osoba chce przekazać. Ojciec posługuje się kilkoma
słowami, które są pozostałościami po jego straconej umiejętności językowej. Wiele z tych ocalałych słów to przekleństwa.
To, co mówi za pomocą tych słów, nie jest nigdy właściwą
odpowiedzią, ale pozostaje próbą reakcji. To, co ważne, to
energia naszej wymiany, ton jego głosu i fakt, że prowadzimy
dialog, a nie to, co jest akurat powiedziane.
Zrozumiałam (wydech), że to doświadczenie ma coś wspólnego z moją pracą nad eksperymentalnymi formami wokalizacji w tańcu, jak wtedy, gdy wykonałam moją choreografię
solową Happiness is a war… m gun na berlińskim Festiwalu
Tanztage w 2009 roku. Na jej potrzebę zaprojektowałam ciało,
które uniemożliwia śpiew. Wykonanie piosenki wiąże się
z wysiłkiem, a taniec zawsze przeszkadza śpiewaniu. W mojej
choreografii ciało wydaje niepokojący, monstrualny głos.
Teraz mogę powiedzieć, że dokonałam manipulacji fizycznych
mojej tekstury wokalnej. A gdy na widowni w trakcie mojego
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występu była matka z bratem, to zrozumiałam, że wydaję
odgłos podobny do głosu mojego ojca, i że połączyłam tę
wymykającą się kontroli barwę i pewną dramaturgię w moim
głosie z doświadczeniem słuchania ojca. I sądzę z pełnym
przekonaniem, że właśnie to doświadczenie stanowi znaczną
część biografii mojego głosu.
Zrobiłam więc kilka eksperymentów taneczno-wokalnych
i wspaniale było osobiście poznać Alessio Castellacciego2,
pierwszą znaną mi osobę, którą interesowało, co głos i ruch
mogą wspólnie zrobić. Później, pracując przy This Variation
Tino Sehgala, poznałam Irenę Z. Tomazin3, która także była
częścią zespołu artystycznego. Otworzyła przede mną nowe
podejścia intelektualne, zasugerowała lektury – dzięki niej
mogłam rozwinąć moje rozumienie i artykulację filozofii
głosu. Wspaniale było znaleźć takich towarzyszy podróży.

2 Muzyk, nauczyciel, tancerz,
pomysłodawca platformy
warsztatowej The World is Sound
(ang. świat jest dźwiękiem; TWIS),
http://www.the-world-is-sound.
com (dostęp: 26.10.2021).
3 Filozofka, nauczycielka,
piosenkarka, tancerka: http://
www.centralala.si/en/musicians-database-irena-z-tomazin/
(dostęp: 26.10.2021).
4 Słowo „panini” zastępuje
słowo „pandemii”.
5 Breathing Live – 3 temporalities, https://vimeo.
com/413759497 (dostęp:
26.10.2021).

P

Co ciekawe w kontekście podróżowania, znalazłyśmy się teraz w globalnym panini4. Jak toczy się dalej biografia twojego
głosu? Co ten moment zmienia w twojej praktyce?

O

No tak, to prawda (potakuje). Nie dotarłam jeszcze do
panini, a ty chcesz żebym kontynuowała. (pauza) Jestem
zmartwiona tym, że oddychanie, coś, co jest konieczne dla
naszego przeżycia, stało się czymś, co oznacza rozprzestrzenianie choroby, a głos nawet bardziej jest postrzegany
jako wydłużony w czasie sposób oddychania – wydychania
powietrza w przestrzeń.
Na początku panini zdarzyła się grupowa transmisja wirusa
podczas próby chóru – wystarczyła jedna zarażona osoba.
Wszystkie osoby zanurzone były nawzajem w swoich głosach,
co jest przyjemną praktyką, uspokaja system nerwowy i ma
właściwości zdrowotne, ale teraz grupowe śpiewanie w pomieszczeniach stało się niestety nieodpowiedzialną czynnością. W czasie panini wygłosiłam online kilka wykładów
performatywnych5 o wspólnym oddychaniu. Rozmawiamy
o oddychaniu przeważnie w podejściu mechanistycznym.
Moim celem jest nakierowanie konwersacji na tory ciekawości sensorycznej i opowiadanie o oddychaniu i wąchaniu jako o procesie, który mówi nam o otaczającym nas
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świecie. Relacja węchowa z tym, co nas otacza, ma niemal
erotyczny charakter.

6 https://pact-zollverein.de/
en/journal/residencyinsights-35
(dostęp: 26.10.2021).
7 Artystka performatywna
i poetka, aktywna zawodowo
od lat 60. XX wieku. W przeszłości związana z Nowym
Sadem (Jugosławia), a obecnie
z Budapesztem.

P

Jak twoja praktyka modeluje twoje codzienne życie? Czy to
jedna wspólna praktyka – głos, oddech, taniec, czy też trzy
osobne? Jak wcielasz to w swoje życie?

O

Skoro zdecydowałam się pracować z tańcem i głosem jako
z dwoma różnymi bytami – a nie są jednym i tym samym –
ten rodzaj narracji skutkuje większą ilością pracy. (śmiech)
Pracuję z głosem i tańcem osobno, a potem staram się je
połączyć w choreografię, trochę jak w procesie montażu.
Chcę sprawdzić, jak jedność mojego ciała poradzi sobie
z koordynacją i co się stanie z jego wyglądem. Całość pod
względem zarządzania czasem jest szalenie wymagająca, bo
ponadto zajmuję się pracą produkcyjną i tak dalej. (uśmiech)
A w tym roku mam jeszcze ogromną przyjemność rozpocząć
współpracę z Ireną Z. Tomazin przy naszym nowym projekcie
U.F.O. – Hommage dla Katalin Ladik6.

P

Rozmawiamy o twojej pracy z Ireną Z. Tomazin, która jest
bardzo oddana produkcji projektów choreograficznych
wokół głosu, więc zastanawiam się, jak wasze spotkanie
wyeksponowało różnice w waszych sposobach pracy? Zastanawiam się też, czy może coś stało się łatwiejsze wskutek
pracy razem?

O

Tak, również się nad tym zastanawiam, ponieważ oczywiście nie potrzebujemy nauczać się nawzajem, mamy różne
i złożone sposoby sterowania naszymi ciałami jako instrumentami tańca i wokalizacji. W czasie spotkania chcemy
zdecydowanie uczyć się od siebie. W naszym procesie uczestniczy jeszcze jedna osoba, Katalin Ladik7, artystka sztuki
performans z byłej Jugosławii, która ma bardzo ciekawy
dorobek z zakresu poezji dźwiękowej. To na niej w naszej
pracy skupiamy się tematycznie. Jest też dla nas wspólnym
punktem odniesienia.
Gdy pracujemy, spotykamy się z postacią, która nie jest
fizycznie obecna. Dla przykładu, Ladik wymyśliła termin
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„działanie foniczne”. Jeszcze nie udało się nam znaleźć jego
trafnej definicji. Niektórzy badacze spekulowali, co do jego
istoty, ale dla nas „działanie foniczne” jest obecnie na tyle interesujące, by pokusić się o doprecyzowanie własnej definicji.
Jak nasze przypuszczenia dotyczące „działania fonicznego”
mogą wpływać na naszą pracę choreograficzną i na nasze
podejście do tego, co robimy z naszymi głosami?

8 Niemiecka tancerka i aktorka żydowskiego pochodzenia.
W latach 20. i 30. XX w. aktywna
na scenie artystycznej Berlina.
Związana z awangardą artystyczną i nurtem groteski.
Właścicielka kabaretów-restauracji w Nowym Jorku, Berlinie
i Kampen (Holandia).
9 Więcej informacji o metodzie:
https://www.lichtenberger-institut.de (dostęp: 26.10.2021).

P

Nie pierwszy raz zaprosiłaś inne artystki i oddałaś im
głos w swojej pracy. Czy możesz opowiedzieć o tym, jak
odkryłaś dla siebie TonTanz i jak ta koncepcja zmieniła
twoją praktykę?

O

Autorką koncepcji TonTanz jest Valeska Gert8, która rozszerzyła rozumienie tańca już pod koniec lat 20. XX wieku.
Postawiła pytanie, jak można sprawić, by głos tańczył. Uznała,
że głos jako taniec wydałby coś na kształt „Naturlaut”, naturalnego dźwięku, jak go sama nazywała. Irena rozmawiała
ze mną o terminologii: początkowo przetłumaczyłam termin
Gert jako „SoundDance”, ale przekonała mnie, że „ToneDance”
będzie trafniejszym wyborem. Od 2017 roku pracowałam
z materiałami archiwalnymi: czytałam manifesty Gert, natrafiłam na taśmy z nagraniami TonTänze w jej wykonaniu, które
rzeczywiście były wysoce eksperymentalnymi wokalizacjami.
Próbowałam je wykonać i mój głos stał się jednocześnie
muzyką eksperymentalną i głosem roztańczonym – głosem
w tańcu. Był też formą mowy, emocjonalnym fizycznym aktem
mowy. Stworzyłam Störlaut (2018), solową pracę o TonTänze
Gert. Towarzyszyła mi Valeska, z którą rozmawiałam i która
mówiła poprzez mnie – to był interesujący dialog.

P

Chciałabym teraz zadać ci pytanie, którego autorką jest
Gisela Rohmert, twórczyni metody Lichtenbergera [Lichtenberger Methode]9. Po niemiecku pytanie brzmi następująco:
„Wer spricht durch meine Stimme zu mir?”, czyli „Kto mówi do
mnie moim głosem?”.

O

Gdy pierwszy raz usłyszałam to pytanie, od razu je zapisałam. Jest takie symboliczne. Metoda Lichtenbergera
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sprowadza się do zadawania pytań, które pobudzają zgłębianie własnego ciała jako czegoś nieprzejrzystego, czegoś
wymykającego się poznaniu. Rozwija się relację z własnym
„ja”, która nie kończy się na wiedzy i aktywnościach, ale
rozszerza także na wsłuchiwanie się. Moja własna edukacja taneczna opierała się mocno na zwracaniu uwagi na
pracę kości i mięśni w ruchu. Przenosząc punkt nacisku na
system nerwowy, wybrałam narzędzie, które de facto decyduje, jak rozmawiam z moim ciałem i jakie narracje mam
do zaoferowania.
Kto poprzez mnie do mnie mówi? Po zaakceptowaniu faktu,
że mój głos żyje własnym życiem, nie jest łatwo pracować
z taką koncepcją ciała w tańcu. Zamiast pokazywać, co
wiem o ciele i co twierdzę na jego temat, jak mogę rozpisać
partyturę choreograficzną, która umożliwiłaby mojemu ciału
pokazać to, jaka mogę być, w sposób zaskakujący zarówno
mnie, jak i publiczność?
P

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik

Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za to, że znalazłaś czas na
udzielenie odpowiedzi na pytania, które zadałam tobie,
sama sobie.
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joanna haigood od 1980 roku
tworzy prace, w których wykorzystuje
naturalne, architektoniczne i kulturowe
środowiska jako punkty wyjścia do
eksploracji ruchu i narracji. Jej scenami
były już m.in. terminale zbożowe, wieża
zegarowa, pałac papieski, forty wojskowe, a także kilometr miejskich ulic
w południowym Bronksie. Jej prace były
zamawiane m.in. przez Dancing in the
Streets, Jacob’s Pillow Dance Festival,
Walker Arts Center i Festival d’Avignon.
Została uhonorowana wieloma
stypendiami i nagrodami. Joanna miała
również zaszczyt być mentorką wielu
niezwykłych młodych artystów – m.in.
w National École des Arts du Cirque
we Francji, Trinity Laban Conservatoire
of Music and Dance w Anglii oraz na
Uniwersytecie Stanforda.
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Większość z was od dawna zaangażowana jest w aktywizm,
niektóre z was zainspirowały moją aktywność, więc nie jestem pewna, czy mogę zaoferować wam coś „pouczającego”
czy odkrywczego, ale możliwe, że w ten sposób zapewnię
nam wszystkim odrobinę oparcia i połączymy się w momencie niepewności – a mówiąc otwarcie – w momencie wstrząsu
społecznego i chaosu.
Ostatnie tygodnie były trudne, a złożoność moich uczuć nie
jest tu żadną przesadą. Wiele z nich to, według mojej wiedzy,
dogłębny smutek przekazywany z pokolenia na pokolenie,
któremu kształt nadało długie i niepohamowane okrucieństwo oraz bigoteria, która jest zarówno odczłowieczająca,
jak i wyniszczająca.
Właśnie teraz znajdujemy się w momencie opisanym przez
dra Martina Luthera Kinga jako „gwałtowna potrzeba chwili”.
King stwierdził, że „w rozgrywającej się właśnie zagadce życia
i historii łatwo o spóźnienie nie do nadrobienia. To nie czas na
apatię lub samozadowolenie. To czas na energiczne i konkretne działania”.
Takie właśnie poczucie pilnej potrzeby wrzuciło mnie z impetem w sam środek protestów, które wprowadziły moje
ciało, moje czarne ciało, w przestrzeń współdzieloną z innymi osobami domagającymi się sprawiedliwości i zmian
strukturalnych w USA. Nie był to dla mnie żaden wybór, ale
walka o przetrwanie. A także sposób uhonorowania moich
przodków i przodkiń, walczących i ginących, by zapewnić mi
miejsce przy tym wirtualnym stole.
Dzisiejszy świat ogarnęła walka – od przemocy policji, przez
homofobię, mizoginię, ksenofobię, rasizm, klasizm, faszyzm,
ludobójstwo, ubóstwo, zmianę klimatu, wymieranie gatunków, aż po śmiercionośną pandemię. Jest tak wiele do zrobienia, tak wiele do pokonania, że jest to przytłaczające
a czasami nawet osłabiające.
Co zatem możemy zrobić? Co możemy zaoferować jako
artyści, artystki i osoby zajmujące się sztuką? Co wymiernie
przyczyniłoby się do zmiany społeczno-politycznej?
Wiemy, że tworzenie sztuki nie sprowadza się wyłącznie do
wytworzenia produktu, tańca czy wydarzenia. To proces,
poprzez który poznajemy i rozumiemy siebie oraz otaczający
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nas świat. Ale to także proces przemiany koncepcji w doświadczenia ucieleśnione, które nasza publiczność może
poczuć i w które może się wczuć. Ta chwila wymiany
i współdzielenia doświadczenia z innymi, z (intencjonalnie)
zebraną społecznością, ma potencjał przemiany osobistych
i kolektywnych punktów widzenia i wywołania zmiany,
trwałej zmiany.
Mobilizowanie ludzi, by razem podjęli działania w kierunku
społeczno-politycznej zmiany, leży u podstaw aktywizmu.
Sztuka ma zdolność humanizowania spraw, aktywizm
przekłada ważką kwestię w konkretne działania, które
zmieniają politykę i zachowania społeczne. Razem są
ogromną siłą.
Idea bycia aktywistką zawsze mnie przerażała. Nie mogłam poradzić sobie z myślą o olbrzymiej odpowiedzialności związanej z organizacją kampanii, spotkaniami
z kierownictwem politycznym, pisaniem programów
i utratą prywatności.
Ale jak tylko zrozumiałam, że zmiana społeczna wymaga
utrzymania niesłabnącego zaangażowania (sądzę, że przez
całe życie) i że skala moich działań może być zmienna, odkryłam przed sobą wiele możliwości.

oto kilka przykładów:

Współpracuję z innymi.
Od dekady regularnie współpracuję z kancelarią specjalizującą się w prawach człowieka, która działa na rzecz
zmian legislacyjnych i prowadzi ważne dla mnie sprawy.
Tam, gdzie kancelaria zapewnia strategie prawne, których
celem jest kres dyskryminacji i nierówności, ciało oraz
praktyka artystyczna stanowią poetycką soczewkę, przez
którą można spojrzeć na ważne kwestie i rozumieć je z empatią. Moc oddziaływania tych połączonych sił przewyższa
skuteczność jakiejkolwiek prezentacji w Powerpoincie.
Oferuje alternatywny sposób słuchania, by przywołać to, co
Lisa Nelson mówiła dzisiaj o swojej praktyce Tuning Score
[Partytura zestrajania].
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Staram się wytworzyć wokół występu wnikliwsze i rozłożone w czasie zaangażowanie publiczności.
W lutym 2020 roku zaprezentowałam moją pracę opartą
na książce W.E.B. Du Bois The Souls of Black Folk w Great
Barrington, Massachusetts, rodzinnej miejscowości autora.
Jego książka nad wyraz wymownie opowiada o dylemacie
podwójnej tożsamości, który my – jako Afroamerykanki
i Afroamerykanie – musimy rozstrzygać w USA i o tragicznych
konsekwencjach, które za sobą pociąga, szczególnie w przypadku czarnych ciał. We współpracy z szeregiem organizacji
(Jacob’s Pillow, The DuBois Center, lokalną filią National
Association for the Advancement of Colored People, Multicultural Bridge) poprzez dystrybucję wśród społeczności
Great Barrington 200 egzemplarzy książki Du Bois przed datą
planowanej prezentacji udało się wytworzyć wokół występu
zaangażowanie publiczności. Książkę czytano, kopie puszczano w obieg, dzielono się lekturą. Jak się okazało, większość naszej publiczności przeczytała książkę, omawiano ją
szeroko w małych grupach, które z kolei – już po występie
– doprowadziły do pogłębionych dyskusji na temat rasy w lokalnej społeczności.
Nie muszę przenosić gór. Aktywizm może być mały, a nadal być donośny i mieć potężną siłę rażenia. Nasze ciała
mogą być terenem naszego aktywizmu.
Jestem mentorką kilkunastu młodych, pięknych kobiet,
którym przyszło dorastać w tych szaleńczych czasach.
Wspólnie tańczymy, omawiamy bieżące wyzwania, czerpiemy
wsparcie i potrzebną perspektywę z własnych doświadczeń
i historii. Chodzimy na spacery pośród przyrody i pamiętamy,
że jesteśmy zwierzętami. Uczymy się, jak odzyskać oddech
skradziony nam przez stres. Z wnikliwością przyglądamy się,
jak nasze ciała angażują się w nasze osobiste historie, reagują
na nie i je zapisują. Zastanawiamy się, jakie wzorce ruchowe
przekazano nam z pokolenia na pokolenie. Skupiamy się na
uśmierzaniu bólu naszych ciał obciążonych brzemieniem
400 lat ucisku.
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Jest wiele sposobów bycia aktywistką.
Najlepiej odnaleźć w sobie słuszne przekonanie i kierować się
nim we wszystkim, co robisz. Dołącz do innych osób aktywistycznych, bo nie brakuje dowodów, że w grupie siła.
W ramach praktyki codziennego aktywizmu, otrzymasz ode
mnie małe zadanie:
Zadaj sobie pytanie, jak – jako jednostki, jako artystki, jako
społeczność instytucji artystycznych – bierzemy udział,
wspieramy lub korzystamy z białej supremacji, kapitalistycznych struktur opartych na ucisku, wygodnictwa naszej
własnej ignorancji (lub ślepych plamek), który utrzymują nas
w stanie samozadowolenia.
Jak powyższe przekłada się na twój sposób poruszania,
na to, jak przemierzasz świat i jak poruszasz się wśród społeczności lokalnej.
Pomyśl o tym, napisz o tym, porozmawiaj o tym z innymi, wprowadzajcie zmiany i zmieniajcie kurs wedle
waszego uznania.
Zakończę cytatem autorstwa Du Bois. Poniższy fragment
pochodzi z ostatniego rozdziału The Souls of Black Folk zatytułowanego The Sorrow Songs:

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
Tekst został po raz pierwszy
wygłoszony online, 20 czerwca
2020 roku, w trakcie inauguracyjnego spotkania projektu Grand
re Union.

W całym smutku pieśni smutku da się wyczuć nadzieję – nadzieję na ostateczną sprawiedliwość. Minorowe kadencje rozpaczy
często zmieniają się w tryumf i niezmąconą
pewność. Czasami jest to wiara w życie, czasami wiara w śmierć, czasami przekonanie
o bezgranicznej sprawiedliwości w innym
sprawiedliwszym świecie. Co by to nie było,
przekaz jest zawsze jasny: że kiedyś, gdzieś
człowiek będzie oceniać człowieka miarą ducha a nie skóry.
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anna majewska jest kuratorką

magdalena ptasznik jest choreografką

agata siniarska pracuje w obszarze

i badaczką sztuk performatywnych,

i performerką. Przez ostatnie lata

poszerzonej choreografii. Swoją

mieszka w Krakowie. Jest

skupiała się na tych kontekstach

praktykę sytuuje pomiędzy tym, jak

współzałożycielką i członkinią

praktyki, które pozwalają tworzyć

myślimy o świecie, a tym, jak się w nim

Pracowni Kuratorskiej – kolektywu

wspólne przestrzenie i doświadcze-

poruszamy. Jest to miejsce, w którym

pięciu niezależnych badaczy/ek

nia – ucząc, współpracując i tworząc

przenikają się somatyczność i poli-

i kuratorów/ek tworzących projekty

spektakle dla ograniczonej publiczności

tyka – przestrzeń, w którym percepcja

łączące sztukę, aktywizm, nową hu-

(Mikroklimaty I i II, Zachęta 2018–2019,

ciała spotyka się z zaangażowaniem

manistykę i naukę. Jej obecne badania

Cli-Fi w Galerii BWA Wrocław 2019).

społecznym – pomiędzy somatycznymi

i praktyka kuratorska obejmują obszary

Obecne badania zapisuje w tekstach,

i środowiskowymi krajobrazami, po-

feministycznego nowego materializmu,

w których eksperymentuje z formą

między ludzkimi i nie-ludzkimi ciałami.

posthumanizmu, teorii afektywnej

partytury – językowego narzędzia

Obecne badania Agaty poświęcone

i krytyki instytucjonalnej.

choreograficznego. Magdalena jest

są archiwom wielogatunkowym

członkinią warszawskiego kolektywu

w czasach wymierania.

Poszerzona praktyka choreograficzna

Centrum w Ruchu. Ukończyła a.pass

ani nowak traktuje wrażliwość

(Advanced Performance and Sceno-

magda szpecht jest reżyserką teatralną,

i pożądanie jako sposoby sprawdzania

graphy Studies), School for New Dance

autorką wielu instalacji i performansów.

na nowo, co mogą ciało i język. Nowak

Development (SNDO) oraz socjologię

Interesuje ją tworzenie sztuki multidy-

pracuje w obszarach performansu

na Uniwersytecie Warszawskim

scyplinarnej, która jest jednocześnie

na żywo, performansu wideo, wystaw

(mgr). Od 2015 roku wraz z Marią

intensywna i intymna, balansująca na

performatywnych i tekstu. Bada

Stokłosą i Renatą Piotrowską rozwija

przecięciu realnego doświadczenia

polityczny wymiar zarówno material-

program edukacyjny Choreografia

emocjonalnego i surrealistycznego,

ności ciała, jak i jego niematerialnych

w Ruchu: Kurs Choreografii Ekspe-

abstrakcyjnego świata, często przy tym

elementów (afektów, uczuć i intuicji),

rymentalnej (Warszawa). Laureatka

bada perspektywy inne-niż-ludzkie oraz

by pomyśleć na nowo o ucieleśnionych

Stypendium Badawczego Grażyny

nieoczywiste sposoby opisu rzeczy-

praktykach troski i współbycia.

Kulczyk 2020. Mieszka w Warszawie

wistości. W swojej praktyce teatralnej

Temu ostatniemu zagadnieniu

i Amsterdamie.

łączy elementy współczesnych ekspe-

przygląda się poprzez doświadczenia

rymentów choreograficznych, pracy

seksualności, choroby i żałoby oraz

ida ślęzak jest doktorantką

filmowej, materiałów dokumentalnych

poprzez etykę przyjemności w czasach

kulturoznawstwa na Uniwersytecie

i muzyki. Jej spektakle odbywają się

kryzysu klimatycznego i politycznego.

Warszawskim. Studiowała filozofię

w przestrzeni, która łączy publiczność

Prace Nowak prezentowano w HAU

i kulturoznawstwo. W pracy badawczej

z wykonawczyniami i wykonawcami.

Hebbel am Ufer, Berlinische Galerie

zajmuje się teatrem i sztukami perfor-

Magda współpracuje z wieloma arty-

i Sophiensaele w Berlinie; Nowym

matywnymi. Obecnie realizuje grant

stami z innych dziedzin sztuki i ucieka

Teatrze w Warszawie; CAC Vilnius,

badawczy poświęcony nieantropocen-

od tradycyjnego teatru dramatycznego,

MHKA Antwerpia i ICK Amsterdam a.o.

trycznym perspektywom w sztukach

często włączając do swojej pracy

Mieszka i pracuje w Berlinie.

performatywnych.

elementy sztuk wizualnych.
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poszerzać
pole tego, co
możliwe
rozmowa anny majewskiej, ani nowak, magdaleny ptasznik,
agaty siniarskiej, magdy szpecht i idy ślęzak
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Anna Majewska

Zacznę od problemu, który był dla nas punktem wyjścia do
myślenia o praktykach spekulatywnych – od kryzysu wyobraźni. Wiąże się on z dwoma zjawiskami. Pierwsze z nich
to realizm kapitalistyczny – jak Mark Fisher określa zbiór
fantazmatów produkowanych przez neoliberalny kapitalizm, sprawiających, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić
sobie alternatyw dla systemu, w którym żyjemy. Drugie
zjawisko wiąże się z ugruntowanym w europejskiej kulturze
antropocentryzmem. Jego konsekwencją jest niezdolność
do wyciągania wniosków ze złożoności naszych relacji
z nie-ludźmi i konceptualizowania takich sposobów życia
w środowisku, które uwzględniałyby jego naturokulturowy
charakter. W czasach masowego wymierania gatunków nasza
wyobraźnia stała się bezradna również wobec mnogości skal
przestrzennych i czasowych, w jakich zachodzą zmiany na
Ziemi. Utrudnia to myślenie o sprawczości i odpowiedzialności, jaką ponosimy wobec kryzysu ekologicznego, oraz
blokuje zdolność dostrzegania możliwości przyszłego życia
z konsekwencjami antropogenicznych zmian środowiska
naturokulturowego.
Wobec tych problemów coraz ważniejsze staje się poszukiwanie różnorodnych strategii odmrażania wyobraźni
i wzmacnianie praktyk, które do tego dążą. Mamy poczucie,
że każda z was – na różne sposoby – uruchamia w swojej
pracy potencjalności i możliwości, których nie dostrzegamy.
W jaki sposób myślicie o swoich praktykach i o sytuacji sztuk
performatywnych w kontekście kryzysu wyobraźni?

Ania Nowak

W tym roku wyjątkowo dotkliwie odczuwam kryzys wyobraźni ze względu na pandemię, która wymusza na artystkach
odpowiedź na pytanie: jaka będzie sztuka po Covidzie? Cały
czas balansujemy pomiędzy „zgodą na streaming”, który nie
jest idealną formą uprawiania naszej dziedziny sztuk żywych, a koniecznością wyobrażenia sobie, jak można w tych
warunkach pracować, dbać o innych, pozostawać w relacji ze
środowiskiem naturalnym (zakładając, że jest nim wszystko).
Jednocześnie to na nas – twórczyniach, które rozwijają praktyki queerowe i feministyczne, a także działania artystyczne
związane z aktywnością materii oraz relacją między ludzkim
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i nie-ludzkim – spada odpowiedzialność pokazywania innego
sposobu myślenia i bycia w świecie, innych modeli relacji.
W mojej praktyce realizacja tej odpowiedzialności wiąże się
z szukaniem odpowiedzi na pytanie o granice między troską, czułością, erotyką i porno. To ważne dla mnie tematy,
jednak równie ważny jest sposób pracy nad nimi. Robiąc
prace, spekuluję o tym, co to znaczy pracować feministycznie
i queerowo. W sztukach performatywnych wciąż brakuje tego
namysłu. Musimy wyobrazić sobie bycie w queerowo-feministycznych wspólnotach tak, aby nie reprodukować heteronormatywnych, patriarchalnych, biało-suprematywnych
struktur i hierarchii. To trudne, bo wszyscy specjalizujemy się
w mikroagresjach i mikrokrzywdach. Zastanawiam się, czy na
tym etapie wystarczy nam tylko pokazywanie alternatywnych
sposobów tworzenia relacji, żeby uwidocznić je ludziom, którzy na co dzień się nad tym nie zastanawiają. Może pilniejsze
jest to, żebyśmy już teraz, pracując ze sobą, zaczęły wykonywać trudną pracę empatii. Nasze artystyczne środowisko jest
niszowe i stanowi mniejszość. Możemy wykonywać jedynie
niewielkie kroki w stronę ugruntowania alternatywnych
praktyk pracy, więc byłoby świetnie, gdyby nasze myślenie
przeszło do mainstreamu.
Agata Siniarska

Kryzys wyobraźni jest związany z potrzebą nazywania wszystkiego, co widzimy. Klasyfikacja daje nam mylne poczucie
bezpieczeństwa. To, co nazwane, wydaje się nam oswojone
i bezpieczne. Myślę, że praca z wyobraźnią jest konfrontowaniem się z czymś obcym, nieznanym i niedającym się nazwać.
Razem z Anią Majewską zastanawiałyśmy się, co znaczy
bycie z hiperobiektem, którego nigdy nie uda nam się uchwycić i sklasyfikować, a do którego wciąż usiłujemy się zbliżyć
i który wciąż siedzi nam na karku. Jak być-z nim, pracować-z
nim mimo tego, że nie da się go w pełni zrozumieć? Jak stanąć naprzeciwko topniejącego lodowca, pozwalając sobie na
poczucie całkowitej obcości, i skonfrontować się z afektami,
które powstają w wyniku takiego spotkania? Uważam, że
zdolność do zmierzenia się z obcością nie-ludzkich istot i zjawisk przekraczających naszą percepcję ma szansę otworzyć
naszą wyobraźnię na inne wspólnoty i relacje.
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Magda Szpecht

Jeśli chodzi o teatr, wyobraźnia to dla mnie kluczowa kategoria. Jest niezbędna zarówno twórcom, jak i odbiorcom
sztuki. W swojej pracy staram się tworzyć przestrzeń dla wielu
sposobów nawiązywania relacji z przedstawieniem. Chcę,
żeby odbiorcy mieli wolność samodzielnego wytwarzania
znaczeń. Sztuka – rozumiana zarówno jako dzieło, jak i proces
jego tworzenia – może rozszerzać nasze myślenie o możliwej
wspólnocie jako obszarze różnorodności.
Praktyki teatralne, w których widz jest traktowany jak osoba
zdolna do dostrzegania różnorodnych sposobów życia
i nieoczekiwanych możliwości, są potrzebne zwłaszcza dziś,
gdy jesteśmy stawiani wobec konieczności dokonywania
binarnych wyborów, które zostały z góry dla nas zaprogramowane. Duży wpływ mają na to media społecznościowe, które
zmieniły nasz sposób komunikacji, skłaniając do formułowania jednoznacznej opinii na każdy temat. Zanim odbiorca
otrzyma komunikat, musi już mieć na niego odpowiedź.
Żyjemy w bańkach, które konstruujemy w ten sposób, żeby
było w nich tylko to, z czym się zgadzamy. Dlatego tak ważne
wydają mi się praktyki poszerzania pola możliwych stanowisk
i punktów widzenia, które mogą nam pomóc w przezwyciężeniu kryzysu wyobraźni.

AS

Kiedy mówiłaś o mediach społecznościowych, które wykorzystują przede wszystkim bodźce wizualne, pomyślałam, że
w samo słowo „wyobraźnia” wpisany jest „obraz”. A przecież
wyobraźnia działa również za sprawą innych zmysłów. Może
trzeba poszukać innego słowa, które pozwoliłoby dowartościować w procesie wyobrażania zapach, dotyk, smak, słuch?
Nie chodzi nam przecież wyłącznie o projektowanie obrazów
przyszłości, ale o tworzenie z nimi relacji zbudowanej ze złożonej materii.

Magdalena Ptasznik

Dla mnie podstawowe pytanie brzmi: jak mogę sytuować
swoją pracę wobec kryzysu wyobraźni, nie dokonując zupełnego wycofania się z systemu kapitalistycznego. Teraz, kiedy
na nowo zaczęłam studiować, mam przywilej pracy, która nie
podlega w pełni przymusowi nieustannej produkcji kolejnych
projektów. Realizuję projekt Przyszłość Materii, który nie
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zakończy się spektaklem – koncentruję się na procesie pracy,
na rozwoju metod eksploracji tematyki, a nie na produkcie rozumianym jako efekt końcowy, mającym zawczasu określony
format i sposób prezentacji. To jednak tylko tymczasowy luksus. Dlatego tak istotne jest, jakie tworzymy warunki pracy.
Podobnie jak Ania, uważam, że to, w jaki sposób powstaje
praca artystyczna, jest ważniejsze od sensów, które przekazuje deklaratywnie.
Podczas gdy kapitalizm nakłada na nas presję nieustannego
zajmowania stanowisk i produkowania artystycznych wizji wyjścia z kryzysu ekologicznego, chciałabym pracować
z kryzysem wyobraźni, starając się oswoić związaną z nim
kondycję niewiedzy, w sytuacji jeszcze-nie posiadania rozwiązań. Kapitalizm, jeśli już pozwala nam myśleć o przyszłości, sprawia, że nasza wyobraźnia staje się powierzchowna
i niecierpliwa – wciąż szukamy mocnych wizji tego, co się
wydarzy. Miałam moment fascynacji literaturą climate fiction,
która trochę mnie rozczarowała, bo okazało się, że dominują
w niej dystopijne fikcje. Miałam wrażenie, że funkcjonuje
często jak literatura grozy, przedstawiając społeczny i materialny świat chaosu po katastrofie. W climate fiction było dużo
pobudzających do myślenia wątków, ale miałam poczucie, że
przedstawia sytuację, w której świat, jaki znamy, jest jedynym
systemem odniesienia. Mimo że był on krytykowany, doprowadzał do katastrofy, po jego rozpadzie nie następowały zmiany
w relacjach między ludźmi i nie-ludźmi. Oczywiście jest to opinia oparta na kilku przykładach, które mnie zastanowiły, nie
jestem znawczynią climate fiction. Podobnie, kiedy śledziłam
projekty poświęcone kryzysowi ekologicznemu w sztukach
wizualnych, zauważyłam, że wyobrażenia krążą często wokół
kilku powtarzających się wątków. Jednym z nich jest „future
fossil”, przyszłe skamieliny, i materializowanie ich wyobrażeń.
Z jednej strony jest to fascynujące spekulować, jak to, co
wytworzyliśmy, zostanie zintegrowanie przez Ziemię, z drugiej,
miałam wrażenie, że chcemy od razu stworzyć dokładny obraz
nowego świata – jak zauważyła Agata. Dla mnie kluczowe jest
skupienie się na wytwarzaniu i przekształcaniu relacji, w jakie się wikłamy i jakie budujemy z myślą o tym, co nadejdzie,
zamiast szukać jedynie reprezentacji przyszłości.
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AM

Kiedy zauważyłaś, że zamiast nawiązywać relację z przyszłością, nie tracąc kontaktu z problemami teraźniejszości,
tworzymy eskapistyczne obrazy katastrofy albo raju, zaczęłam się zastanawiać nad relacją między utopią i dystopią
a spekulacją. Podczas gdy utopie i dystopie można postrzegać jako fantastyczne „obrazy przyszłości”, które nie są usytuowane w naszym „teraz”, postulowana przez ciebie praca nad
tworzeniem i przekształcaniem relacji może być rozumiana
jako praktyka spekulatywna, która pozostaje z problemami
teraźniejszości i właśnie dzięki temu może nawiązać w sprawczy sposób relację z przyszłością. Proponuję to rozróżnienie
prowizorycznie i tylko po to, żeby wyostrzyć problem poprzestawania na tworzeniu „obrazów przyszłości” pozbawionych
łączności z Ziemią. Ostatecznie wydaje mi się, że fałszywe
jest sformułowanie twardego rozróżnienia pomiędzy utopią,
dystopią i spekulacją – granica pomiędzy tymi kategoriami,
które przenikają się nawzajem, jest płynna.

Ida Ślęzak

Ten problem prowadzi nas do pytania o czasowość spekulacji. Można działać na rzecz przyszłości lub z myślą o przyszłości, nie opowiadając o niej wcale bezpośrednio. Relację
z przyszłością można nawiązywać także za pośrednictwem
teraźniejszości i przeszłości. Może się ona wiązać z obecnymi
i dawnymi praktykami lub zdarzeniami, które mogą nam
pomóc w szukaniu przyszłości. Czy i w jaki sposób chciałybyście tworzyć relacje z przyszłością? Nie chcemy tu zakładać,
interesujecie się przyszłością w swoich działaniach, raczej
ciekawi nas, jak myślicie o czasie. Czy bliskie są wam praktyki
rekonfigurujące przeszłość i teraźniejszość w celu wytwarzania przyszłości? A może bardziej przekonuje was myślenie
o przyszłości jako utopii, która może się zrealizować w oddalonej przyszłości i do której dążycie?

MS

Myślę o przyszłości w trzech aspektach. Pierwszym z nich
jest kwestia tradycji teatru dramatycznego jako medium
służącego aktualizacji motywów i dzieł z przeszłości. Jego
podstawową strategią jest reinterpretacja lub dekonstrukcja
dziedzictwa teatralnego. Choć z tego względu jest uwięziony w przeszłości, nadaje sobie wysoki status, pielęgnując
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praktyki, które go ograniczają. Za to przyszłością polski teatr
nigdy się za bardzo nie interesował i o niej nie opowiadał. Nie
znaczy to jednak, że w teatrze o przyszłości opowiedzieć się
nie da. W ostatnich latach pojawiały się pomysły, żeby
zmienić wektor czasowy – nie wałkować dłużej tożsamości
narodowej, ale skupić się na teraźniejszości i spróbować
wskoczyć w przyszłość.
Inny wymiar czasowości, który ma istotne konsekwencje dla
mojej pracy, wiąże się z ukształtowaną w przeszłości hierarchicznością teatru, wciąż wpływającą na dzisiejsze warunki
pracy twórczej i relacje władzy. Reżyser odpowiedzialny za
koncepcję spektaklu ma dużo lepszy status niż rzemieślnik
teatralny, często wyzyskiwany przez artystów, którego warsztat, mający duże znaczenie dla teatru, jest niedoceniony.
Mam wrażenie, że wiele się już zmieniło dzięki wpływowi
akcji #MeToo i formułowaniu równościowych postulatów
(między innymi przez Gildię Polskich Reżyserów i Reżyserek
i osoby zaangażowane w działania mające doprowadzić do
zmiany strukturalnej w akademiach teatralnych). Nabyliśmy
narzędzia do prowadzenia procesu artystycznego w sposób
bardziej etyczny. Chociaż różnorodne dyscypliny środowiskowe, jakie tworzą relacje władzy, są uwewnętrzniane przez
wszystkich uczestników procesu artystycznego, a struktura
teatru nadal jest hierarchiczna, to dziś przyzwolenie na
lekceważące zachowania jest dużo mniejsze. Zatrzymywanie
działań przemocowych czy naznaczonych wyzyskiem wobec
osób, które w wyniku hierarchii zajmują słabszą pozycję, jest
teraz możliwe, choć jeszcze kilka lat temu wydawało mi się
nieprawdopodobne. To dopiero początek trudnej drogi ku
przyszłemu modelowi teatru. Wydaje się jednak, że pierwszy
krok ku emancypacji realizuje się dzięki akcji #MeToo przede
wszystkim przez zmianę relacji między reżyserem/reżyserką
i aktorem/aktorkami. Mam nadzieję, że te działania zostaną
poszerzone, obejmując interesy wszystkich osób niezajmujących silnej pozycji w strukturach teatru. Cieszę się, że żyję
w czasie, kiedy ten proces się odbywa, choć czasem wolałabym żyć w przyszłości, w której się już dokona.
Trzeci interesujący mnie aspekt myślenia o czasie w teatrze
to refleksja nad tym, czym jest czas wedle jego współczesnej
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definicji związanej z teorią Einsteina i fizyką kwantową. Ciekawi mnie wprowadzenie do teatru refleksji nad możliwością
istnienia wielu wymiarów. Teatr jako medium, które wytwarza się poprzez powtarzanie, pozwala dotknąć tej koncepcji.
To, co jest powtarzane, pojawia się za każdym razem na nowo
i w zmienionej wersji. Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu: kiedy próbujesz coś zrobić jeszcze raz, a przy okazji coś
małego zmieniasz – to jakby na moment zajrzeć w równoległą
rzeczywistość. Czas to w teatrze podstawowe zagadnienie,
coś niemal materialnego, co można odczuć w sposób fizyczny
i tym odczuwaniem manipulować. Dla mnie jednym z pierwszych zaskakujących doświadczeń w pracy reżyserskiej było
odkrycie, że kiedy ktoś robi coś przez minutę na scenie, to ma
bardzo dużo czasu. Masę czasu. Czasem nawet tyle, że osoby
patrzące zdążą się porządnie znudzić!
AN

Podczas gdy Magda mówi o ufundowaniu teatru dramatycznego w przeszłości, ja mam wrażenie, że w polu tańca zachodzi
odwrotne zjawisko; my – choreografki i tancerki, pracujemy
głównie z teraźniejszością i przyszłością. Kiedy pracowałam
nad spektaklem Języki przyszłości/Future Tongues w Nowym
Teatrze w Warszawie (odbywającym się w ramach projektu
„Teatr 2118” kuratorowanego przez Tomasza Platę), dostrzegłam, że w związku z samą przestrzenią i dyspozytywem teatru
dramatycznego jakoś niezmiennego przez stulecia ukazanie
estetyki przyszłości ostatecznie wygląda retro. Szukając wyjścia z tej pułapki, postanowiliśmy pokazać na scenie wycinek
z przeszłości. Nazwaliśmy go „skansenem czułości i erotyczności”. Ramy kuratorskie projektu opierały się na zadaniu:
wyobraź sobie teatr za sto lat. Nie jest to bardzo odległa
perspektywa, jednak w takim czasie mogą się dokonać istotne
zmiany. Postanowiliśmy wyobrazić sobie, że jesteśmy za sto
lat i pokazujemy sposoby bycia z przeszłości – na przykład
analogową intymność dotyku, które, prawdopodobnie w toku
rozwoju technologii komunikacyjnych (a także, jak się okazuje,
pandemii) zostaną utracone.
W ostatnich latach w mojej praktyce najistotniejsze były próby
uczenia się innej czasowości i akceptowania jej w sobie. Przełomowe było dla mnie zetknięcie się z pojęciem i praktyką „crip
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time’u”, czyli czasowością związaną z niepełnosprawnością
czy chorobą psychiczną. Praca z artystkami z niepełnosprawnościami wiąże się z ryzykiem, że zrealizowanie pierwotnych
założeń może się nie udać, bo – brutalnie mówiąc – ktoś może
po drodze „wysiąść”. Jeżeli cierpisz na zespół chronicznego
zmęczenia, czasem po prostu nie jesteś w stanie być na
próbie. W profesjonalnej sztuce normą jest forsowanie się
i przepracowywanie: od performerek oczekuje się, że będzie
można na nich polegać w każdej sytuacji. Natomiast „crip time”
zakłada, że godzisz się na to, że ludzie są zawodni i nie jest
to ich wina; że nie można oczekiwać od współpracowników
„zajechania się” dla „dobra” projektu. Jest to trudne dla instytucji – zawierasz z kimś kontrakt, a ta osoba może się nie pojawić.
Dodatkowo musisz zapewnić odpowiednie warunki pracy, żeby
osoby z nienormatywnym ciałem, odczuwaniem bólu i komfortu czuły się zaopiekowane. „Crip time” pozwala rozwijać
nową cierpliwość. Jest coś antykapitalistycznego w tym, że nie
dajesz rady. Może się to zmienić w manifest polityczny: w „nie
tylko nie mogę, ale też nie chcę móc”. „Crip time” kwestionuje
nasze myślenie o produkcji, obecności i pracy, pokazując konsekwencje spowolnienia działań i dowartościowania wzajemnej troski ponad neoliberalne „self-care”.
Myślę, że ważnym aspektem przyszłości będzie zmiana naszego myślenia o niepełnosprawności i pełnosprawności oraz
ableizmie. Środowiska artystów z niepełnosprawnościami mówią o tym otwarcie także w Polsce. Nie chodzi o to, żebyśmy
my byli inkluzywni, tylko żebyśmy się uczyli od tych społeczności o czasie, o empatii i intymności.
MP

Sposób, w jaki zajmuję się czasem w pracy, a więc praktykach
performatywnych, wiąże się z doświadczeniami, które mnie
kształtowały – edukacją taneczną i choreograficzną, w szczególnosci eksplorowaniem improwizacji i metod somatycznych. W praktykach twórczych, z którymi miałam do czynienia,
bycie obecnym, bycie tu i teraz, jest kluczową kategorią. Cenię
oparte na niej metodologie – to one rozwijają uważność i poszerzają możliwość afektu. Z drugiej strony jednak skupiają
uwagę na własnym doświadczeniu, dużą wagę dają temu, co
przeżywa i odczuwa subiektywne „ja”. Z czasem stałam się
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krytyczna wobec takiego podejścia, miałam wrażenie, że
w kontekście wspólnoty wytwarza to bańkę teraźniejszości, która celebruje indywidualne doświadczenie w swojej
zamkniętej czasoprzestrzeni oraz izoluje od myślenia o tym,
co wspólne w szerszym kontekście, wspólne nie tylko z obecnymi i nie tylko teraz.
W swojej praktyce zastanawiam się nad tym, jak posługiwać się technikami pracy z somatycznością, by służyły do
myślenia o doświadczeniu budowanym kolektywnie, które
może posłużyć do zrewidowania naszych historii albo wspólnego wytwarzania nowych. Czy możemy, myśląc o somatyce, myśleć o ciele, które nie jest zdeterminowane przez
„ja” i nie kończy się na naszej materialności, ale rozszerza
w czasie i przestrzeni?
Wyobrażenie sobie takiego działania z somatyką skierowało
mnie w stronę praktyk zmieniających pozycję widza. Interesuje mnie, czy jego uczestnictwo może się realizować przez
fizyczne zaangażowanie. Pracuję nad rozwijaniem scores
będących rodzajem tekstów, które zapraszają czytelników
do „spekulatywnego działania”. Można je potraktować jako
rzeczywistą instrukcję i podjąć akcję, a można je uznać za
tekst do czytania. Korzystam z wykorzystywanej w choreografii formy score’u-instrukcji, aby podjąć interakcję z wyobraźnią
odbiorcy w intymnej sytuacji bycia czytelnikiem. Eksperymentuję z tym, jak mogę stworzyć dla odbiorcy krajobraz
wyobraźni, którego częścią będzie on sam. W scores, pobudzając wyobraźnię, operuję obserwacją, uważnością nakierowaną na materialność ciała i nie-ludzkiego krajobrazu,
teraźniejszość i to, co nadchodzi. Myślenie o czasie jest dla
mnie równoznaczne z myśleniem o tym, jak somatyczność,
aktywowanie ciała wciąż na nowo konfrontuje nas z tym, co
inne czy różne, jak nas oswaja we współbyciu z nieznanym
w kontekście tego, co może nadejść. Interesuje mnie także,
jak uważność dana temu, co obce, wpływa na nasze postrzeganie i rozumienie tego, co znane.
AS

Nie możemy mówić o przyszłości bez opowiadania przeszłości, ponieważ wiele organizmów, materii i osób było i nadal
jest z niej wykluczanych. Osoby, które nie zostały zapisane
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w historii, a nawet nie mogły powiedzieć o sobie „ja”, wciąż nie
zyskały prawa do podmiotowości. Bez odzyskania ich historii
nie jesteśmy w stanie ani wyobrazić sobie, ani opowiedzieć
innej przyszłości. Musimy ciągle przepisywać przeszłość, żeby
móc przepisywać przyszłość. W tym kontekście myślę też
o wymieraniu gatunków. To ciche odchodzenie, któremu nie
stawiamy pomników. Pytanie, czy trzeba je stawiać?
Ostatnio pracuję nad wykształceniem sposobu postrzegania
archiwów jako czegoś, co nie tyle zatrzymuje zdarzenia w czasie, ile znajduje się w ciągłym ruchu. Może być opowieścią,
która nieustannie się przekształca, ale nie zmierza do konkretnego punktu wyznaczonego na linii czasu. Dostrzeżenie
tego jest ważne, jeśli chcemy myśleć o archiwum utworzonym
z materii, która zmienia się w czasie. Przygotowuję z Katarzyną
Słobodą wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi Prototypy 04:
Agata Siniarska. Osuwisko, gdzie dokonujemy recyclingu
muzealnych artefaktów. Wybrałyśmy rzeźby, z którymi staramy się spotkać, uwzględniając ich materialność i szukając
odpowiedzi na pytania o to, kiedy powstały, ile lat funkcjonują
w muzeum, jaki czas rozkładu w środowisku naturalnym mają
materiały tworzące dany obiekt. Poliester czy pianka poliuretanowa będą trwały, kiedy nas już nie będzie. To prowokuje
pytania o naszą teraźniejszość w relacji do teraźniejszości
rzeźby. Przedmiotowi, który uzyskał status dzieła sztuki, przypisuje się szczególną czasowość. Czy w pewnym momencie ją
straci i stanie się wyłącznie poliestrem? Jak różne czasowości
rzeźby i człowieka współistnieją ze sobą?
Rozmawiałam niedawno z Anią Majewską o tym, jak w naszą kulturę wpisane jest ostre rozróżnienie na życie i nie-życie. Potrzebujemy tego jednego momentu, kiedy człowiek
staje się już-nie-człowiekiem, więcej-niż-człowiekiem czy
mniej-niż-człowiekiem. Z punktu widzenia materii to jednak
nigdy nie jest jeden moment. Trudno powiedzieć, że „ja” –
człowiek – jestem tu i teraz, skoro większość tego, co mnie
buduje, nie należy do mnie, lecz jest nie-ludzkie. Granice mojego ciała są umowne. Nie wiem, kiedy kolejny wirus dokona
ingerencji w mój ekosystem ani kiedy mikroby przeniosą się
z mojego ciała na inne. Nasze ciało składa się z różnych materii o niejednorodnych czasowościach. Każda z nich w swoim
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tempie przekształca to, co nazywamy sobą i swoim ciałem,
w inne materie. To nie przejście z życia w nie-życie, ale z życia
w życie, w zoe, o którym pisze Braidotti, proponując afirmacyjną perspektywę myślenia o tym, co żywe.
AM

Agata poruszyła kwestię performatywnego archiwum, które
w procesie przekształceń ustanawia się wciąż na nowo,
wytwarzając różne rzeczywistości. Zastanawiam się, jak ty,
Magda, rozumiesz pracę z archiwum, tworząc projekt Przyszłość Materii. Czym jest archiwum, które otwiera się
na przyszłość?

MP

Moim działaniem kieruje pytanie: co znaczy być osobą? Jak
mogę ponownie odwiedzić swoją narrację o sobie? Jedną
z partytur działania, którą rozwijam, jest praktyka zbudowana wokół pojęcia biografii. Uczestniczące w niej osoby
opowiadają biografię swojej relacji z Ziemią. W tradycyjnym
rozumieniu biografia jest konwencją narracyjną, za sprawą
której mówimy o tym, kim jesteśmy i co czyni nas wyjątkowymi. Takie ujęcie nie pozwala jednak spojrzeć na biografię
jako opowieść o relacjach, w których bierzemy udział; o tym,
co nas ukształtowało i na co sami wpłynęliśmy. Chciałabym
myśleć o archiwum projektu jako o zbiorze rzeczy, które na
mnie wpływają, w które się angażuję. Badania artystyczne
organizuję wokół pytań o to, czego jestem częścią i w czym
uczestniczę. Tworzę archiwum poprzez kumulowanie nie tyle
moich dokonań, ile spotkań, wpływów i małych uczestnictw.
Mierzę się z pytaniem, jak pracować z perspektywy osobistego doświadczenia, nie skupiając się zarazem na indywidualistycznej perspektywie. Jak mogę tworzyć, odwołując się do
tego, co osobiste, podczas gdy granice mojego ciała i mojej
podmiotowości się rozpływają?

IŚ

Chciałybyśmy wiedzieć, w jaki sposób myślicie o medium,
z którym pracujecie. Z jednej strony wydaje się, że sztuki performatywne, które są silnie związane z ciałem, mają uprzywilejowaną relację z materialnością. Z drugiej strony, eksponują
one najczęściej sprawczość działającej performerki, więc
na poziomie reprezentacji są uwikłane w antropocentryzm.
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Czy medium, z którym pracujecie, daje wam szczególne
możliwości w zakresie poszerzania politycznej wyobraźni
i budowania relacji z przyszłością, czy raczej musicie się
z nim szarpać i coś w nim przekraczać? Czy sztuki performatywne mają potencjał przekraczania antropocentryzmu
i uwarunkowań rynkowych?
MP

Interesuje mnie, że w sztukach performatywnych, zwłaszcza
w obszarze choreografii, operujemy ucieleśnieniem. Umożliwia to proponowanie sytuacji spekulatywnych, które w specyficzny sposób angażują uczestników czy widzów (różnica
między tymi pozycjami zaciera się w praktyce spekulatywnej). Widzę w tym ogromny potencjał. Chciałabym mówić
o uczestnictwie, zamiast o oglądaniu. Choć pozycja widza
także jest ucieleśniona, to dowartościowanie fizycznego
uczestnictwa podkreśla materialny aspekt bycia częścią
wydarzenia. Bycie poprzez materialność ciała otwiera nas na
inne materialności i czasowości. Myślenie poprzez ciało jest
myśleniem poprzez materialność, a w konsekwencji poprzez
inne materialności. Taka perspektywa pozwala nam głębiej
zanurzać się w rzeczywistość.

AS

Zajmuję się choreografią poszerzoną – zakładam, że sytuacja
współbycia nie dzieje się wyłącznie na scenie, a publiczność
nie jest z niej wyłączona. Projekt artystyczny postrzegam jako
ekosystem, który zmienia się w wyniku spotkania z widownią
– każda osoba ustanawia z nim własną relację i przekształca
go, wnosząc do niego swój aparat myślowy i wyobraźnię.
Zmiana jednego elementu oznacza zmianę całego ekosystemu. W ramach projektu mogę zaproponować narzędzia do
pracy z wyobraźnią, ale nie jestem w stanie w pełni zaprojektować odbioru czy spotkania z moją pracą. Nie mogę zarysować szerokiego horyzontu możliwości, zdając się tylko na
siebie. Dlatego najbardziej ciekawi mnie, do czego dochodzi,
gdy manifestacja danego performansu staje się na oczach
widzów. Wtedy do akcji wkracza całe działające zrzeszenie.
W swojej pracy chcę współtworzyć bazę narzędzi, które
wskażą nowe możliwości i kierunki działania – także takie,
o których istnieniu sama nie wiem. Może się to nie udawać,
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ale wtedy zadaję sobie pytanie: co to znaczy, że się nie
udaje? Może po prostu działa inaczej?
Moje projekty dotyczą spotykania się, bycia w ruchu, wibrowania-z, pracowania-z, materializowania się-z. Chociaż
przypisuje mi się autorstwo (co jest warunkowane zasadami obowiązującymi na rynku sztuki), nigdy do końca nie
zrozumiem złożoności relacji, w wyniku których powstaje
projekt artystyczny. Pojęcie autorstwa trzeba przeformułować – w rzeczywistości jest ono współautorstwem. Zawsze
„myślimy-z”. Wspominam, że rozmawiałyśmy o czymś z Anią
Majewską albo Kasią Słobodą, właśnie po to, żeby ujawnić
ten proces myślenia-z.
Choreografię traktuję jako narzędzie służące do badania zależności i relacyjności ciał, które umożliwia zarówno dostrzeżenie istniejących powiązań i powinowactw, jak i budowanie
nowych w obrębie danego ekosystemu. Żyjemy w świecie
globalnym, co sprawia, że złożoność relacji, których jesteśmy częścią, przekracza naszą wyobraźnię. Nawet podczas
jednego performansu uczestniczę w licznych relacjach, które
co chwila się zmieniają i ustanawiają na nowo. Nie jestem
w stanie zauważyć wszystkich zmian i właśnie na tym opieram się w pracy. Gdyby możliwe było nazwanie wszystkich
relacji, wolałabym zająć się czymś innym.
W związku z tym, że performans dzieje się w wielu obszarach
i w relacjach z wieloma rzeczami, liczy się dla mnie również
sposób pracy – to, jakie organizmy czy osoby spotykam
w danym projekcie, kto i w jaki sposób jest zapraszany na
wydarzenie. To, co nazywamy premierą, wolałabym postrzegać jako chwilową manifestację danego projektu – wbrew
wymogom rynkowym narzucającym konieczność wykrystalizowania się trwałego efektu naszych działań. Interesuje mnie
pełna czasowość pracy artystycznej, co wiąże się z pytaniami: w jaki sposób performans pozostaje po premierze,
jak rezonuje.
AN

Nie tyle szarpię się z medium tańca, ile próbuję zrozumieć,
co ono mi mówi. W ostatnich latach pracowałam zarówno
w kontekście teatru, mniejszych formatów choreograficznych, jak i sztuk wizualnych. Te różne sytuacje powodują,
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że z narzędziami choreograficznymi pracuje się inaczej
i dostaje się inny rodzaj feedbacku. Moja perspektywa na
sytuacje jest antropocentryczna, czyli zawsze w dużym
stopniu ograniczona, a jednocześnie poprzez kontakt z innymi dochodzi do mnie, że wiele z tego, co ludzkie, jest mi
obce. Nigdy nie byłam przetrzymywana w obozie dla uchodźców ani nie przeżyłam ani jednego dnia jako osoba niebiała.
Myślę, że zajmując się choreograficznymi pytaniami o czas,
ruch, formę i etykę w różnych wspomnianych kontekstach,
próbujemy dać czas, miejsce i formę przepaściom między
nieprzystającymi doświadczeniami.
Ważna jest dla mnie praca z bliskością, chociaż nie idealizuję
jej – ze zbliżaniem się i oddalaniem; z pozwoleniem na dotyk.
W tym samym stopniu ciekawi mnie sytuacja performatywna
w teatrze lub galerii, co ekologia klubu, w którym tańczę.
Interesuje mnie, jak w różnych sytuacjach przebiegają relacje
między ludźmi, co to znaczy podjąć ryzyko bycia blisko,
polegać na afektach i intuicji, gdy chodzi o konsent, a kiedy
konieczny jest feedback, kiedy warto jest coś powiedzieć
a kiedy z kimś się spocić? Często przestrzeń i czasowość
sztuk wizualnych w sposób jeszcze bardziej bezpośredni niż
teatr pozwala tworzyć ryzykowne sytuacje wymiany doświadczeń i pożądania – można poczuć się bliżej, co wcale nie musi
być wygodne czy przyjemne; można także próbować odwrócić porządek, który czyni z nas – performerek – obiekt do
patrzenia, akt kobiecy, martwą naturę, etc.
Nie możemy pozwolić, żeby działalność artystyczna polegała
przede wszystkim na uwodzeniu sprzyjającemu zarabianiu
pieniędzy. Interesuje mnie przyjemność i erotyzm poza imperatywem sprzedaży i kupna. W kapitalizmie im skuteczniej
uwiedziesz, tym wyższa jest twoja pozycja na rynku. Zastanawiam się, co znaczy uwodzenie, gdy pracujemy z wrażliwymi
tematami czułości i seksualności. Z drugiej strony, często
też wykorzystuję konwencję odezwy, czy perorując do ludzi,
w rzeczywistości flirtuję z nimi, pragnąc akceptacji dla moich czasem niepopularnych poglądów? Jako choreografki
pracujemy z wrażeniem, doznaniem, przeżyciem – doświadczeniami, które trudno uchwycić, zaklasyfikować i zmonetyzować. Wrażliwość sensoryczna nie poddaje się łatwo
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dyskursywizacji. W ostatnich latach wyzwaniem w mojej
praktyce było znalezienie sposobu na pracę z językiem tak,
aby nie tylko opowiadać i opisywać, ale również wytwarzać
coś poza porządkiem binarności. Na razie to próby – zmiana
kartezjańskiego myślenia dualizmami jest zadaniem na wiele
lat, chociaż chcę wierzyć, że jest to możliwe i że rozluźnienie
binarności ma potencjał tworzenia ciekawszych i bardziej
egalitarnych relacji na scenie i poza nią, między ludźmi
i z nie-ludźmi.
MS

Wierzę, że teatr pozwala wytworzyć alternatywny porządek,
w którym na krótko, na czas prób i performansu, możemy się
uwolnić od kapitalistycznej logiki rzeczywistości. Dlatego
najważniejsze jest dla mnie budowanie grupy, z którą wspólnie przechodzimy pewną drogę. Zależy mi na prowadzeniu
procesu artystycznego w taki sposób, żeby wszyscy zaangażowani w niego artyści mogli w jego obrębie projektować
swoją relację z widzem. Wszystko, co się dzieje podczas
tworzenia spektaklu, rezonuje potem w relacjach z widzami.
Dbałość o ten proces zapewnia optymalne warunki pracy
twórcom i wpływa na doświadczenie odbiorców. Dlatego
walczę, żebyśmy redukowali stres i presję w czasie pracy. Odrzucam przekonanie, że trzeba się zaharować na śmierć, żeby
coś osiągnąć i unikam myślenia konsumpcyjnego o sztuce
teatru. W moich spektaklach opowiadam o wartościach,
które nie są przeliczane na pieniądze. Zaproszenie do wspólnego myślenia w obrębie wspólnoty, która tworzy się między
wszystkimi uczestnikami wydarzenia teatralnego, jest oparte
na poszukiwaniu punktów wspólnych – poza różnicami wieku,
płci czy poglądów politycznych. Dużo jeszcze potrzeba pracy,
zarówno artystycznej, jak i edukacyjnej, żeby teatr rozwinął
strategie tworzenia propozycji nowej wspólnoty, tworzącej
miejsce na różne interpretacje i tematy. Uważam jednak,
że jest on najlepszym medium służącym do jej budowania. Jako twórcy teatru musimy upominać się o równość,
rozwijać empatię poprzez spekulowanie na temat innych
możliwych nie-ludzkich perspektyw. Myślę, że to są najważniejsze elementy misji projektowania przyszłości w obrębie
instytucji artystycznych.
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AM

Teraz ja powołam się na myślenie-z: ostatnio rozmawiałyśmy
z Agatą o tym, że produkowanie obrazów katastrof zamraża
wyobraźnię. Dostarcza się nam tak wielu spektakularnych
i oddziałujących na afekty wizji końca świata, że nic więcej
nie musimy już sobie wyobrażać – ani strategii działania
wobec kryzysu ekologicznego, ani życia z jego skutkami.
Stroniąc od dystopii, nie możemy jednak wymazać problemów, w które jesteśmy uwikłani. Nie możemy wytworzyć
przyszłości, zapominając o teraźniejszych problemach, rosnącej prekarności ludzkich i nie-ludzkich ciał czy traumie, jaka
wiąże się z tymi zjawiskami.
I tu pojawia się zasadniczy problem, z jakim trzeba się mierzyć, podejmując myślenie spekulatywne: jak poszerzać pole
tego, co możliwe, co dotąd było nie do pomyślenia, nie uciekając się do snucia fantazji, lecz „pozostając z problemami”
(jak pisze Donna Haraway)? Jak oderwać się od rzeczywistości, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie
żadnych innych sposobów życia i jednocześnie zachować
uważność na te trudności, z którymi żyjemy?

AS

Cały czas się mierzę z tym problemem. W moją pracę wpisana
jest świadomość, że dotarcie do celu może się nie udać. Tym,
co udaje się częściej, jest sam proces dążenia do niego. Może
i nigdy nie nauczę się języka swojego kota, ale to nie znaczy, że z góry powinnam się poddać. Wtedy wykluczałabym
możliwość uczenia się i poznawania tego, co inne. W każdym
projekcie czegoś się uczę. Wiedza, którą przyswajam i wytwarzam, jest w ruchu, wciąż się aktualizuje podczas kolejnych
procesów myślenia-z. Ucząc się, podejmuję próby spotkania się z innymi.
Kiedy staje się wobec hiperobiektu, nie chodzi o to, żeby
zapłakać nad topnieniem lodowców. Spojrzenie na lodowiec jako coś, co jest dla nas obce, choć pozostajemy z tym
w złożonych relacjach, może pozwolić na przekroczenie
swojej tożsamości. Jednocześnie rezygnując z tłumaczenia tego, co inne, na nasze kategorie i kwestionując siebie
jako tożsamych, rozpoznajemy siebie jako wielość. Sztuka
daje możliwość pytania o naszą pozycję wobec świata oraz
relacje z innymi organizmami i obiektami. Pozwala na chwilę
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zapomnieć o swojej pozycji. Nie chodzi tu jednak o zapomnienie o swoich przywilejach, ale o te krótkie momenty, w których język zawodzi – a kryzys wyobraźni zostaje przekroczony.
Postawienie się wobec obcości i odczucie obcości wobec
siebie pozwala nam więcej dostrzec.
AN

Myślę, że „queerness is not here yet”, jak pisał José Esteban
Muñoz. Nie ma potrzeby powtarzać, że nie umiemy wyobrazić
sobie świata bez kapitalizmu – oczywiście, że nie możemy,
jesteśmy w niego zbyt uwikłane! W kontekście „pozostawania
z problemami” wydaje mi się, że odpowiedzią jest utopijne
działanie w czasie teraźniejszym. Trzeba się starać żyć tak,
jakbyśmy już byli z przyszłości, chociaż to rodzi ciągłe pytania
i ciągłe porażki. Ja, zajmując się intymnością, oczywiście
także w tej dziedzinie ponoszę porażki.
W swojej pracy zajmuję się tym, co tu i teraz, przeszłość albo
projektowanie przyszłości jako odrealnionej fantazji interesuje mnie w mniejszym stopniu. Najtrudniejsze jest bycie
w teraźniejszości, więc przesiadywanie w przeszłości lub
przyszłości często przeradza się w rodzaj eskapizmu. Jestem
zwolenniczką robienia rzeczy w życiu codziennym, tu i teraz
– to najtrudniejsza praca. Co to znaczy wprowadzać mikropraktyki w życiu codziennym? Łatwo zrobić z wielkim rozmachem spektakl o przyszłości albo sprawach kobiet, trudniej
pracować nad własną zinternalizowaną mizoginią, własnym
rasizmem; nad tym, by być fair w pracy albo w stosunku do
środowiska naturalnego.
Zastanawiam się, jak mam żyć we wspólnocie artystycznej
jako osoba z klasy pracującej, skoro to gust klasy średniej
i wyższej dyktuje, jaka ma być kultura i sztuka. Jak nie mieć
poczucia pokrzywdzenia w stosunku do tych osób, także
przyjaciół, które mają więcej przywilejów? Oczywiście
musimy pamiętać, że i tak jesteśmy uprzywilejowane –
wprawdzie jesteśmy kobietami, ale jesteśmy też białe i, jak
rozumiem, w pełni sprawne. Chodzi o to, aby ponosić ryzyko
jako jednostka, chociaż nie można też być samotną bohaterką. Żyjemy w enklawach osób podobnie myślących, aż
w końcu orientujemy się, że jesteśmy ze swoimi poglądami
w przytłaczającej mniejszości.
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Ważne, żeby zdekonstruować normy dotyczące kobiet
i mniejszości. Pandemia pokazała, że gospodarka czasem
musi stanąć. Ale to nie jest cała prawda, bo elementem gospodarki jest także praca opiekuńcza i domowa: sprzątanie,
przygotowywanie jedzenia, opieka nad dziećmi. To wszystko
też jest praca, tyle że nieopłacana. Ona nie może zostać
przerwana. Gdyby zacząć płacić za te czynności, to wszystko
by się radykalnie zmieniło.
MP

Tekst po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Dialog”
nr 1/2021.

Trzeba oswajać doświadczenie bycia w sytuacji, o której
niewiele wiemy i z której niewiele rozumiemy. Z takiej pozycji
musimy budować przyszłość. W tym kontekście rozumiem
oswajanie jako naukę bycia w sytuacji niewiedzy i braku
rozwiązań. Doświadczając jej, warto pamiętać o tym, że nie
dążymy do hollywoodzkiej apokalipsy, po której albo nastąpi
nowy, piękny świat, albo nie będzie nic. Myślmy o przyszłości,
nie uciekając od teraźniejszości. W polu artystycznym chciałabym rozwijać (może fikcyjne, a może prawdziwe) pojęcie
solidarności między artystami. Zastanawiam się, czym może
ono być dzisiaj i czy pozwoli wzmacniać wartość praktyk
funkcjonujących na obrzeżach, tworzonych w kolektywach
artystycznych i poza instytucjami. Czy możemy budować
pomosty między praktykami powstającymi w różnych przestrzeniach? Czy „artists’ conspiracy” może spowodować ruch
pomiędzy działaniami podejmowanymi na zróżnicowanych
polach i w różnych miejscach? Zastanawiam się, czy podjęcie tego tematu, nawet jako rodzaju fantazji czy fikcji, może
zachęcać nas, abyśmy nie akceptowały obecnej sytuacji jako
deterministycznej, tylko szukały alternatywnych sposobów
wspierania się i bycia razem.
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frédéric gies są tancerzami i choreografami mieszkającymi w Szwecji.
Pracując w obszarze pomiędzy precyzyjną kompozycją a intensywnością
chaosu generowanego przez tańczące
ciała poddane rozmaitym pragnieniom
i siłom, propozycje taneczne Frédérika
pokazują zdolność tańca do zabierania
głosu bez konieczności reprezentowania czegokolwiek. Czerpiąc
z pierwszego treningu baletowego,
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tańca mieszkającą w Berlinie od 2004

stawianych przez współczesny feminizm
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poczuj, że czujesz: o tańcu
i rejwie
frédéric gies, maria f. scaroni oraz t. will
w rozmowie z mateuszem szymanówką
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Mateusz Szymanówka

Wszyscy od dawna rozwijacie swoje praktyki choreograficzne
i taneczne na styku sceny tańca współczesnego i queerowej
kultury klubowej. Wiem, że tańczycie od dziecka, ale kiedy
pierwszy raz poszliście na rejw?

Frédéric Gies

Pierwszy raz zetknąłem się z kulturą klubową w połowie lat
90., gdy mieszkałem w Paryżu. Zacząłem chodzić na imprezy
gejowskie i w ten sposób zetknąłem się z muzyką techno. Pod
koniec dekady, w seks klubie La Depot mniej więcej co miesiąc organizowano „Ladies’ Room” [Pokój dam], fantastyczną
lesbijską imprezę techno. Czasami chadzałem do prowadzonego przez lesbijki klubu Le Pulp, gdzie spotykały się wszystkie paryskie cool kids. Moje ówczesne odkrywanie klubów
było związane z moją tożsamością seksualną i kontekstem
politycznym. W październiku 1999 roku francuski parlament
wprowadził ustawę o rejestracji jednopłciowych związków
partnerskich (PACS – pacte civil de solidarité). Społeczność
LGBTQ borykała się z nieustanną homofobią w przestrzeni
publicznej, w dyskursie medialnym oraz w środowisku elit
kulturalnych i politycznych. Trwała epidemia AIDS i osoby
uważane za grupę ryzyka walczyły o demokratyzację zdrowia,
tak jak i ma to miejsce obecnie. Dla wielu osób, queerowe
życie nocne było bezpieczną przestrzenią w samym środku
kryzysu politycznego, który związany był z załamaniem systemu zdrowia publicznego.

Maria F. Scaroni

U mnie wszystko zaczęło się dość późno. Byłam już przed
czterdziestką i choć mieszkałam w Berlinie ponad dekadę, to
nigdy nie byłam w klubie. Dopiero, gdy poznałam Marca Lohra
i Wandę Gaimes, to zbliżyłam się do nich właśnie poprzez
chodzenie na rejwy i wspólną pracę w queerowo-feministycznym kolektywie Lecken, który wspólnie założyliśmy. Od 2016
roku jako Lecken organizujemy rejwy w wielu miejscach
Berlina, starając się, by sekspozytywna infrastruktura miasta
stawała się jeszcze bardziej włączająca. Postrzegamy Lecken
m.in. jako platformę somatycznej ekspansji i kolektywnej
transformacji, jako wspólnotową przestrzeń sztuki, a także
jako queerową kontr-ekonomię.
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	T. Will

W moim życiu taniec zawsze odgrywał ważną rolę. W wieku
ośmiu lat byłem bardzo dziewczęcy, więc szukałem przestrzeni, w której znajdę akceptację dla tego, jaki jestem. Balet
klasyczny dał mi taką możliwość, bo pozwolił mi poczuć się
komfortowo i na miejscu. Gdy miałem trzynaście lat, wszyscy
moi rówieśnicy chodzili na popołudniówki (matinées); to był
czas, gdy kluby w Republice Południowej Afryki otworzyły się
na młodzież. Początkowo nie spodobał mi się ten pomysł, ale
gdy pierwszy raz poszedłem na imprezę, byłem pod wrażeniem tego, jak się czuję, jak się ruszam i jak wszystko wokół
mnie jest w ciągłym ruchu. Muzyka i światło były niesamowite, a kultura klubowa hipnotyzująca. Przeżyłem niemalże
filmowe doznania. To doświadczenie bez wątpienia ukształtowało moje spojrzenie na taniec i choreografię.

MSZ

Mam wrażenie, że wiele osób z naszego pokolenia, osób aktywnych na scenie tańca współczesnego, przyznaje, że ich rozumienie tańca zawdzięcza wiele doświadczeniu klubowemu.
Mówią wprost o tym, jak te właśnie konteksty społeczne
ukształtowały ich praktyki artystyczne.

	TW

MSZ

Dla mnie, tak jak i dla wielu tancerek i tancerzy z mojego
pokolenia, doświadczenie tańca poza ramą formalną, poza
normatywnym, oceniającym spojrzeniem, jest bardzo ważne.
Sądzę, że mamy świadomość, że musimy szukać i wychodzić
poza utarte ścieżki, na zewnątrz, tak, by znaleźć kontekst,
który umożliwia nam praktykę naszej inności. Parkiet taneczny pozwala wyrazić siebie inaczej, a to na dobre zmienia
ciało i sposób poruszania się. Nawet jeśli na parkiecie prowadzi się badania nad ruchem, ważne, by przede wszystkim
mieć frajdę poza ramą tańca instytucjonalnego.
Mario, Frédéricku, przeprowadziliście się do Berlina w 2004
roku, gdy otwarto słynny klub techno Berghain. Jak wyglądał wtedy związek tańca współczesnego i rejwu? To interesujące, że w ostatnich latach, po dekadach dekonstrukcji
tańca i prac, które wydawały się sterylne i intelektualne,
artystki i artyści odkrywają wspólny taniec do rytmu i robią to
dla przyjemności.
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FG

Przyjechałem do Berlina już po trzydziestce, gdy scena
taneczna bardzo różniła się od tej, którą znamy obecnie.
Spotykałem osoby ze sceny tanecznej i choreograficznej na
parkiecie klubowym, ale był to raczej miły sposób spędzania
czasu, z dala od pracy, a nie temat naszej pracy choreograficznej. Zresztą wówczas odkrywałem queerowe życie nocne
głównie z przyjaciółmi ze środowiska sztuk wizualnych.

MF

Muszę przyznać, że to, co miało miejsce, gdy przeprowadziłam się do Berlina – fala tańca konceptualnego, czy
jakkolwiek byśmy tego nie nazwali – było rewolucją i czymś
bardzo ekscytującym. Taniec na scenie i praktyki taneczne
zaczęły przybierać tak różnorodne formy, a jednocześnie do
badań nad ruchem przedostały się inspirujące podejścia
teoretyczne i filozoficzne dotyczące ciała, jak choćby myśli
Deleuze’a. Nastąpił zwrot od teatru tańca (Tanztheater), który
do tej pory interesował się formą, kształtem i tradycyjnym
rozumieniem edukacji tanecznej ku stanom jako fenomenom
kształtotwórczym (shape-makers): stanom wewnętrznym,
stanom fizycznym i percepcji. Korzystano wiele z dorobku
tańca post-modern i praktyk somatycznych rozwijanych
w USA. To otworzyło szerokie pole, bo nagle rozmowa o tańcu
stała się dyskusją o ciele. Potwierdzenie, że osoby tańczące
potrafią również myśleć, było wyzwalające i sprawiło, że
poczuliśmy się świetnie. Nie pamięta się już o tym, więc
chciałabym podkreślić, że nie była to sytuacja narzucająca
ograniczenia. Byliśmy sporą grupą osób kochających ciało
i robiących swoje. Pamiętam, że wówczas powiedzenie, że
jest się tancerzem, było niemalże deklaracją polityczną.
Po 2007 roku, cała ta dyskusja miała już miejsce w kontekście globalnego kryzysu finansowego i ruchów w rodzaju
Indignados w Hiszpanii i Occupy w USA. Ludzie zwrócili się ku
teorii społecznej, by przyjrzeć się, jak ciała poruszają się
kolektywnie, jak biorą udział w choreografiach społecznych.
Niektórzy twierdzą, że tancerki i tancerze w Berlinie tak
naprawdę nie tańczą, a wyłącznie teoretyzują. Ale i tak to,
jak wiele eksperymentów scenicznych udało się zrealizować
dzięki uzasadnieniom teoretycznym i analizie społecznej, było
czymś ekscytującym. Od kilku lat zauważam zresztą podobny
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proces na scenie klubowej. Refleksja krytyczna umożliwia
odzyskanie przestrzeni jeszcze niedawno niedostępnych dla
pewnych grup społecznych, jak również legitymizuje stwarzanie alternatyw wobec obowiązujących norm. Odkrywanie
własnej tożsamości seksualnej czy własnej intersekcjonalności przy pomocy tańca i wspólnej refleksji jest źródłem
przyjemności. Do tego przyczyniła się także nasza kolektywna
praca na terenie Berlina jako Lecken.
FG

Co ciekawe, Maria i ja przyjechaliśmy do Berlina w tym
samym roku, ale nasze osobiste, początkowe zetknięcie się
z tańcem i rejwami przebiegało zupełnie odmiennie. Odkrywałem dla siebie obydwa środowiska jednocześnie, próbując
zrozumieć, jak w ogóle być choreografem, co nastręczało mi
trudności, gdy mieszkałem we Francji. O dziwo, udało mi się
znaleźć miejsce dla siebie jako choreografa właśnie dlatego,
że wychodziłem do klubów i tańczyłem wspólnie z innymi
osobami na parkiecie.

MSZ

Czy zaangażowanie w queerową kulturę klubową umożliwia
choreografkom i tancerkom podjęcie kwestii tańca i przyjemności w inny sposób?

MF

Dostrzegamy obecnie proces odzyskiwania i upolitycznienia
przyjemności oraz postępujące rozumienie, że ekspresja nie
jest w kontrze do krytycznego myślenia. Zainteresowanie
praktykami somatycznymi i stanami wewnętrznymi nie maleje. Gdy jesteś na rejwie, czujesz, że czujesz. I z tego też
powodu tak wiele tancerek i tancerzy jest chętnych odkrywać
tę właśnie przestrzeń. Gdy pierwszy raz wzięłam ecstasy czy
LSD, byłam zaskoczona, że mogłam osiągnąć podobne stany,
jak po kilku godzinach tańca i praktyk cielesnych, które znałam z improwizacji kontaktowej, BMC, radykalnych eksperymentów wytrzymałościowych czy też medytacji dynamicznej
według Osho.

	TW

Lubię pracować z bardzo precyzyjnymi choreografami i uwielbiam konkretność w ruchu, ale w pewnym momencie potrzebowałem też znaleźć sposoby odłączenia się od tego typu
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pracy. Wychodzenie na miasto, spędzanie czasu w pomieszczeniach pełnych osób pragnących przekroczyć ograniczenia
własnych ciał i stać się tym, czego tylko sobie życzą, jest
czymś na kształt rytuału. Szukam możliwości ucieczki od mojego ciała i tożsamości, tak by stać się bardziej anonimowym.
Można powiedzieć, że potrzebowałem rejwu, by kontynuować
karierę tancerza.
MS

Muszę przyznać, że brak konieczności ciągłego pilnowania się jest niezwykle wyzwalający. Jestem tancerką, ale
uważana jestem za dziwoląga – za dziwną moverkę – z powodu mojej nadmiernej ekspresji. Miałam szczęście, że pracowałam w projektach, gdzie ten nadmiar znalazł dla siebie
miejsce. Ale oznacza to coś zupełnie innego niż to, czego
doświadcza się w życiu społecznym, gdzie nie odgrywa się roli
artystycznej, a jest się sobą. Queerowe kluby są dla mnie
objawieniem, bo będąc w nich, można być, kim tylko się chce.
No i żaden koleś z piwem nie podchodzi zbyt blisko. Twoja
własna ekspresja jest tylko dla ciebie i nie musi cię obchodzić, czy komuś się podoba, czy nie.

FG

Oczywiście – nawet w klubach można spotkać dupków
[śmiech]. Gdy przeprowadziłem się do Szwecji, poczułem się
oceniany – z uwagi na mój taniec, ale nawet jako osoba po
prostu przebywająca w przestrzeniach klubowych.

MSZ

Czy kultura rejwowa proponuje nowe rozumienie muzyki,
ciała i wspólnotowości?

FG

Nie sądzę, że to coś nowego. Myślę raczej, że ten związek między techno i tańcem i tym, jak razem umożliwiają
nam osiągnąć konkretne stany obecności i świadomości,
jest czymś odwiecznym. Z tego też powodu jedną z moich
solowych choreografii nazwałem Dance is Ancient [Taniec
jest pradawny].

MS

Związek ciała z rytmem można też wytłumaczyć w oparciu
o naukę, a konkretnie neurobiologię. Ludzie jako gatunek rozwinęli umiejętność dostrajania się do bitu. Możliwe, że celem
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wprowadzenia się w odmienne stany świadomości, a może,
żeby poczuć się mniej przerażonymi jako grupa. Taniec umożliwia zmianę i potrafi koić, ale pod warunkiem obecności
i udziału innych osób. W książce Dancing in the Streets: A History of Collective Joy [Tańcząc na ulicach: historia wspólnotowej radości] Barbara Ehrenreich pisze o utraconych
technikach wywoływania ekstazy i zadaje pytanie, dlaczego
Zachód systematycznie wymazywał okazje do zagubienia się,
wyzbycia ego i wspólnotowej radości. Jest coś w repetycji,
co przynosi radość, ale to sam taniec ma zdolność przeciwdziałania atomizacji. Skupianie się wokół DJa, muzyki
potrafi być transformatywne. Queerowa kultura klubowa nie
sprowadza się do eskapizmu, ale skupia się na przywróceniu
połączenia i na odzyskaniu ciała i wspólnoty. Ten wymiar
wspólnotowości poznałam w trakcie pracy w obszarze tańca
współczesnego i improwizacji kontaktowej, gdzie jednostka
przecina się z wieloma różnymi ciałami.
	TW

Jest coś pięknego w tym, jak ciała rezonują w klubach i jak
ludzie dbają o siebie nawzajem w tym przestrzeniach. Pracując zespołowo w studio, zawsze zastanawiam się, jak
tę troskę przenieść z klubu i zaaplikować w trakcie prób.
Jak wytworzyć środowisko, w którym motywacja do pracy
jest organiczna.

FG

Mam podobne doświadczenie, Tiran. Jest coś niespotykanego w poczuciu wspólnotowości i niespiesznej interakcji
z każdą osobą, szczególnie, że brak takiego podejścia we
współczesnym świecie.

MSZ

Mario, w trakcie pandemii zainicjowałaś praktykę, którą nazwałaś „techno drifting”. Praktyka miała charakter wspólnotowy, umożliwiając ludziom ruch do rytmu w przestrzeni
publicznej, indywidualnie i kolektywnie.

MS

„Techno drifting” pomyślane było jako remedium. Zaczęłam od zaproszenia przyjaciół – raverów, tancerzy i DJów,
prosząc, by przekazywali informację o tej praktyce pocztą
pantoflową, osobiście, w sposób analogowy, umożliwiając
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w ten sposób ludziom korzystanie z niej. Spotykaliśmy się,
naciskaliśmy „play” na naszych telefonach i spacerowaliśmy
do bitu płynącego ze słuchawek, a czasami zatrzymywaliśmy się, tańczyliśmy, cały czas utrzymując dystans społeczny.
Potrzebowaliśmy „dryfowania” jako przestrzeni, gdzie ludzie
mogą odzyskać poczucie wspólnoty, zbiorowego „my”. To
rozszerzenie się na zbiorowość – wyjście poza własne „ja”
obniża odczuwalny niepokój i stres, bo łączymy się z odczuwaniem, które wykracza poza nasze własne, osobne, osobiste neurozy. Myślę, że ważne, żeby ludzie zobaczyli taniec
w przestrzeni publicznej, bo to przypomni im, że mają prawo
czuć się dobrze, być razem i oddychać. Taki taniec wiele mówi
o przynależności, bezpieczeństwie i poczuciu wspólnoty.
Gdy zaczęliśmy „techno drif”, pojawiła się radość, ale również smutek i obawa, że kluby taneczne, jakie znamy, nigdy
już nie wrócą. Na Zachodzie tańczenie w klubach, tańczenie
razem jest silnie związane z żałobą, po części dlatego, że to
margines – peryferia, a nie centrum, doły, a nie elity – utrzymuje scenę przy życiu: osoby queerowe, niewolnicy, klasa
ludowa, czarownice. Więc za każdym razem, gdy wspólnie
tańczymy do rytmu, niemal automatycznie oddajemy hołd
ziemi, na której tańczymy. Taniec nie rozwiąże wszystkich
problemów, z którymi borykamy się na świecie, ale jest
technologią umożliwiającą nam wprowadzenie struktury
horyzontalnej, pozwala nam poczuć się bezpieczniej, lepiej
negocjować, wzmacniać sprawczość i być razem w inny niż
dotychczas sposób.
MSZ

Frédériku, przed rokiem, tuż przed wybuchem epidemii
Covid-19, widziałem zarówno Dance is Ancient, o którym
wspominałeś wcześniej, w Berghain, jak i Tribute, twoją choreografię przygotowaną dla tancerzy i tancerek Weld Company, w berlińskim Staatsballet. Miałem wrażenie, że choć
w obu pracach łączysz ze sobą różne formy tańca w podobny
sposób, to sposób, w jaki publiczność doświadcza twojego
tańca, różni się w zależności od projektu. Jak rozumiesz ten
gest wprowadzenia tańca współczesnego do klubów a kultury klubowej na scenę?
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FG

Możliwe, że jest to sposób przeciwstawiania się normom i rodzaj gry z kodami kulturowymi po obydwu stronach. Wprowadzanie tańca klubowego na scenę to dla mnie sposób
zaznaczenia, że ta konkretna forma taneczna nie jest jakimś
tam sobie tańcowaniem, ale czymś wyrafinowanym, jest
częścią złożonej subkultury. Chodzi także o przeniesienie
tej subkultury i zbuntowanych ciał na scenę. Wprowadzanie tańca współczesnego do klubów jest elementem tego
samego gestu niwelującego hierarchie pomiędzy formami
tanecznymi. Technosomatyka, moja praktyka łącząca taniec
klubowy i somatykę, także podkreśla somatyczną wartość
tej konkretnej formy tanecznej. Tak właściwie to rozpocząłem badać tę praktykę na klubowym parkiecie, bo czułem,
że praktykowanie tańca klubowego dobrze wpływało na
działanie gruczołów dokrewnych, jak i ich ekspresję poprzez
taniec. Czułem też, że to był klucz do zrozumienia podobnych do transu stanów, które osiągamy, tańcząc w klubie.
Równe wartościowanie tych różnych form tanecznych
oddziałuje na publiczność i wpływa na to, jak postrzega
taniec. W klubach skutkuje to zniesieniem dystansu i różnicy
między mną jako performerem i publicznością, która również
równocześnie tańczy. Zdarza się, że niektórzy ludzie nie zdają
sobie sprawy, że występuję – że performuję – i pewnie po
prostu myślą, że jestem szaleńcem, który wykonuje arabeski i podskoki. I to do tego stopnia, że podchodzą do mnie
z pytaniem, czy wiem, gdzie znajdą jakiegoś dilera. Sądzę też,
że mój taniec w tym nietypowym kontekście zwraca uwagę
na inne tańce, które jednocześnie mają miejsce w tej przestrzeni. Przeniesienie klubu tanecznego na scenę i zestawienie go z bardzo sformalizowanym tańcem współczesnym
świadczy o zasadniczej sile tańca, o tym, jak taniec nas
porusza. Gdy pokazaliśmy Tribute w berlińskim Staatsballett,
zaskoczyło nas, że starsza publiczność, która najprawdopodobniej przyzwyczajona jest do innego rodzaju produkcji,
bezsprzecznie doceniła występ. Mimo że z głośników dudniło
techno, a ta konkretna forma tańca nie jest zwykle postrzegana jako rodzaj sztuki.
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	TW

Fred, to, co powiedziałeś o subkulturze, również rezonuje
z moją pracą. W mojej praktyce staram się zastanowić, jak
działać spoza centrum, w undergroundzie, jak celebrować
pozycję outsidera.

MS

Chodzi też o to, jak praktyki migrują między poszczególnymi
kontekstami. Nawet w naszym kolektywie dostrzegam, że
wzmaga się zainteresowanie ciałem i somatyką. Na początku
naszej działalności nikogo nie interesowało ucieleśnienie czy
medytacja, a teraz ludzie przychodzą, zadają pytania i wykazują niespotykane zainteresowanie.

MSZ

Rozmawiamy online w marcu 2021, znajdując się fizycznie
w Berlinie, Bernie i Malmö, w czasie, gdy niekończący się
lockdown uniemożliwia klubom i teatrom w wielu krajach
jakąkolwiek działalność. Jaka, waszym zdaniem, wiedza, która
właśnie jest tworzona na przecięciu się tych dwóch scen –
klubowej i teatralnej – wydaje się istotna? Zarówno z perspektywy teraźniejszości, jak i w nadziei na lepszą przyszłość?

FG

Parkiet klubu tanecznego jest kolektywną, wspólnotową
przestrzenią i codzienny dostęp do tego typu miejsc jest
ważny. A jako że właśnie doświadczamy kolejnego kryzysu
politycznego związanego ze zdrowiem publicznym i jako
że przestrzenie takie jak kluby i instytucje kultury są zamknięte, narasta w nas poczucie izolacji. Trzeba koniecznie
zająć się tym problemem. Poczucia wspólnoty, obecności
i bycia razem, które znamy z klubów i tańca współczesnego,
brakuje coraz bardziej w społeczeństwie. Nie tylko zresztą
w czasie pandemii.

MS

Nasza współpraca jako kolektywu Lecken oparta jest na
zamiłowaniu i myśleniu o społeczności. Nawet jeśli spotkanie na parkiecie tanecznym jest obecnie niemożliwe, to i tak
myślimy o sobie jako o osobach oddanych współtworzeniu
społeczności. Nie pracuję z myślą o scenie. Coraz częściej
postrzegam choreografię jako uporządkowywanie energii
i redystrybucję zasobów, a spraw, którymi należałoby się
zająć, nie ubywa. Zdrowie psychofizyczne i redukcja krzywd
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to obszary, w których taniec może się przydać. Nawet biorąc
pod uwagę obecne regulacje prawne, istnieją bezpieczne
sposoby hackowania systemu, tak by móc wykorzystać
ożywczą energię tańca do ożywienia społeczności. Żyjemy
w czasach dosłownego zakazu tańca (Tanzverbot), ponieważ
społeczeństwo przerażają ciała poruszające się razem, afekty
i efekty, które mają w rezultacie miejsce. Społeczeństwo nie
rozumie tego, do czego zdolny jest taniec.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
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anka herbut jest dramaturżką działa-

marta ziółek jest choreografką,

jącą w obszarach choreografii, tańca

reżyserką, performerką. Absolwentka

i teatru. Autorka tekstów i podcastów,

choreografii w SNDO w Amsterdamie.

badaczka, kuratorka. Zajmuje się

Odnosząc się do kolektywnych

głównie choreografiami i tańcami

technik cielesnej partycypacji, bada

społecznymi, protestami oraz poezją

emancypacyjną i uzdrawiającą

i performatyką języka. Współpracowała

społecznie moc tańca. Prowadzi

m.in. z Wojtkiem Grudzińskim, Magdą

warsztaty empowermentowe dla

Jędrą, Agnieszką Kryst, Pawłem

kobiet. Taniec postrzega nie tylko jako

Sakowiczem, Ulą Sickle, Krzysztofem

przestrzeń indywidualnej manifestacji

Skoniecznym, Izą Szostak, Łukaszem

ciał, ale jako kolektywne działanie,

Twarkowskim i Martą Ziółek oraz

które może stać się narzędziem oporu

kolektywami IP Group i Teraz Poliż.

i rodzajem kinetycznej broni. W swoich

W swoich projektach RUCHY OPORU,

choreografiach tworzy hybrydowe

BRAVE SPACES i RUCHY SEGETALNE

formy, przemieszczając się od rebelian-

zastanawia się, co ciała robią

ckich gestów kultury ulicznej do sztuki

i jakie praktyki ruchowe wykorzystują,

wysokiej. Zajmuje się zagadnieniem

żeby wyrazić sprzeciw. Niedawno

autoinscenizacji kobiecego ciała

zrobiła swój pierwszy film ANTICORPI

i głosu. Działa w obszarze tańca, filmu

tematyzujący protesty Strajku Kobiet

i teatru. Autorka m.in. takich spektakli,

z perspektywy ciała. Współautorka

jak PANIE WŁADZO, TO SĄ TYLKO TAŃCE

audycji Kto nie skacze w społecznym

(razem z Anką Herbut), MONSTERA,

Radiu Kapitał. Laureatka Stypendium

TRUCIZNA, PIXO, Zrób siebie i filmu

Badawczego Grażyny Kulczyk 2019.

USTOWANIE.
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pochwała
dziwności
z martą ziółek rozmawia anka herbut
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Anka Herbut

Od jakiegoś czasu coraz częściej wykorzystujesz w swoich
pracach strategie protestu i formy walki. Obydwa narzędzia
pojawiały się w twoich pracach wcześniej, ale nie w tak bezpośredni sposób. Co się zmieniło?

Marta Ziółek

Nie wiem, czy coś się zmieniło. Mam poczucie, że w tej chwili
wracam do tego, z czym zaczynałam pracować na studiach
w SNDO (School for New Dance Development w Amsterdamie), a więc do emancypacyjnej mocy tańca. Tak naprawdę
właśnie dlatego zajęłam się tańcem i choreografią. Miałam
poczucie, że poprzez praktyki somatyczne można w bardzo
emancypacyjny sposób odnieść się do zagadnień związanych z tożsamością, podmiotowością, doświadczaniem
samej_samego siebie i doświadczaniem siebie w relacji.
W tamtym czasie zaczęłam współpracować z choreografką
Florentiną Holzinger – nasze prace eksplorowały dynamikę
budowania bliskiej relacji z drugą kobietą czy siostrzeństwo,
przemieszczały granicę między tym, co prywatne i publiczne,
kwestionowały normatywność związaną z wizerunkami
ciał i tę odnoszącą się do samego tańca: co nam w tańcu
wolno, a czego nie? Jakie są granice wolności i wolności
scenicznej? Eksplorowałyśmy naszą cielesność, intymność
i nagość, budując przestrzeń autoerotyczną w relacji do innej
kobiety. I nie tyle chodzi tu o relację lesbijską, ile o relację,
która rozwija troskę i zaciera granice między ciałami. Nadawałyśmy też wartość cechom i sposobom ekspresji, które
u kobiet nie są z reguły odbierane pozytywnie. To pozwalało
każdej z nas poszerzać własne pole i przesuwać jego granice
względem świata, czyli w pewnym sensie pozwalało nam być
rude girls.

AH

No tak, ale to, o czym mówisz, zawiera sporą dozę afirmacji, a mam wrażenie, że ostatnio używasz konfrontacyjnej
energii. W Sticku przechwytywałyście z Florentiną opresyjne narzędzia jako narzędzia potencjalnie emancypacyjne – patyk, z którym pracowałyście, był bardzo fallicznym
obiektem. Ale wciąż był to patyk. Teraz pracujesz z kijem
jako bronią.
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MZ

Myślę, że po części ma to związek z tym, że od wielu lat
mieszkam w Polsce i szukam sposobów na to, co zrobić,
żeby mój głos miał jakąś sprawczość. Od dziecka miałam
poczucie, że jako dziewczynka, a potem kobieta przekraczam swoim sposobem bycia normy genderowe. W pewnym
momencie to, co „niewłaściwe”, ten naddatek ekspresji
cielesnej zaczęłam wykorzystywać jako narzędzie pracy
artystycznej – autoparodię. Zaczęłam się też zastanawiać
nad funkcjonowaniem na rynku w ogóle i nad tym, jak sama
chcę na nim funkcjonować, czy chcę robić spektakle produkty, czy jednak pójść w praktykę. Wróciła więc praktyka,
ale zmienił się nieco przedmiot zainteresowania: troska
o kobiece ciało jest ta sama – nowe jest pytanie o używanie
złości i wściekłości, o sposoby wyrażania niezgody. Niezgoda
jest dla mnie narzędziem transformacji. Pojawiała się przy
Sticku, ale też przy PIXO, gdzie próbowałam uchwycić tę
transformatywną i wyzwalającą moc gniewu, o jakiej mówi
Sara Ahmed: nie chodzi o zemstę, ale o opór, o formę „bycia
przeciwko czemuś” i niemożliwość pominięcia milczeniem
krzywdy i niesprawiedliwości przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na przyszłość i zmianę. Taka jest siła protestu.
Moja praktyka przeniosła się w rejony pracy z bronią, która
na gruncie tańca nabiera wywrotowego charakteru. Z jednej
strony pozwala mi to wyjść z wyuczonych form ruchu, z drugiej – pracować z nowymi formami ruchu i szukać takiego
sposobu artykulacji, który dałby mi przestrzeń ujścia energii
wkurwu i szansę na jej przetworzenie. Bo tutaj nie chodzi
o walkę z kimś lub czymś, ale o wyzwalanie energii. Szukając różnych form pracy z kijem, zastanawiam się, jak mogę
wykorzystywać swoje doświadczenia wyniesione z praktyk
somatycznych do transformowania tych form. Jak wkurw na
zastaną rzeczywistość transformować w taniec? I patyk, i kij
fizycznie przedłużają nasze doświadczenie przestrzeni i ciała.
Pozwalają na cięcie, uderzenie, na formę ruchu, która to, co
twarde, zamienia w płynne. Formy z kijem można ćwiczyć
z partnerem jako walkę, ale można też pracować indywidualnie w relacji ze sobą. Interesują mnie one jako coś, co może
być używane do ataku i obrony, ale może się też transformować w formę tańca.
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AH

Dokładnie taki mechanizm wykorzystuje krump, który powstając na przedmieściach Los Angeles w latach 90., zmieniał złość i agresję w taniec oparty na bardzo energicznych
ruchach klatki oraz ramion i na stompie. Dzisiaj krump ma
też bardziej demoniczne odmiany, czasem staje się ruchową
formą opętania albo stanowi sposób komunikacji z bóstwem.
Z krumpem pracowałaś już w Black on Black – teraz wracasz
do niego w kontekście nawiedzeń i miejskich szaleńców.

MZ

W Black on Black odnosiłam się do autodialogowania i dilowania z wewnętrznym krytykiem: z tym, co społeczeństwo
wpoiło mi jako kobiecie, na co mogę sobie pozwolić i jak
siebie widzę, jaki rodzaj obrazu kobiecości i swojego ciała
reprodukuję. Do takiego kulturowego panoptykonu, w którym
ciągle się przeglądam. W krumpie przez wypunktowywanie
swoich negatywnych cech i ich podbijanie tworzy się personę
i z tego korzystałyśmy z Anną Nowicką w Black on Black.
W Nawiedzeniach i ekstazach również pojawia się krump,
z którego czerpię eksplozywność, formy ruchu rąk i klatki
czy elementy footworku. Jest w tym waleczny potencjał, ale
ja nie walczę z konkretną osobą. Ta walka dzieje się w sferze
fizyczno-wyobrażeniowej. Gram na swoim faktycznym ciele,
które jest polem bitwy, ale gram też z tym, co wyimaginowane. Jestem tutaj postacią zawieszoną pomiędzy płciami
– w ogóle zawieszoną pomiędzy – nawet dość dosłownie,
bo wiszę do góry nogami na chuście do aerial jogi. To jest
bardzo tricksterskie. Bawiąc się krumpem, zaczęłam bawić się sferą wyobrażeń, która miejscami ociera się nawet
o pantomimę. Wyobrażam sobie, na przykład, że wyrasta mi
penis. Ciało jest przestrzenią oporu, z którą negocjuję, jak
daleko mogę się posunąć. Co ciekawe, w krumpie wracają
mechanizmy, które znam z modern dance – contraction
i release – napinanie i rozluźnianie. I to można w bardzo
prosty sposób odnieść do tego, w jaki sposób funkcjonujemy
w szerszym kontekście społecznym. Kiedy wymaga się od
nas reaktywności, a kiedy nie? Często mówi się, żeby wygaszać gniew – mnie z kolei interesuje sytuacja, kiedy gniew
w ciele narasta i narasta aż do momentu rozładowania:
eksplozji i rozluźnienia.
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AH

W 2005 roku David LaChapelle nakręcił Rize, w którym skupiał się na subkulturze krumpu i który krytykowano później za
zawłaszczanie czarnej kultury. Protest czy sprzeciw są w tej
chwili magnesami przyciągającymi odbiorców i kapitał, a rynek bardzo szybko zasysa to, czym żyje przestrzeń publiczna,
i zaczyna wytwarzać tego reprezentacje, przesuwając to, co
przejął, w bardziej komercyjne pola eksploatacji.

MZ

Ta granica jest bardzo cienka. To samo dotyczy zawłaszczenia
i przejęcia – tej różnicy między appreciation i appropriation.
Na przykład formy buntu, do których odnosili się sytuacjoniści w latach 60. i 70., dziś stały się powszechnie wykorzystywaną strategią. Ja też z nich korzystam. Ale ważna jest
świadomość tego, skąd tego typu zainteresowanie i forma
ekspresji artystycznej wyrastają. Kiedy to, co jest ruchem,
działaniem, akcją i sytuacją, staje się tylko estetyką, formą
i obiektem, a kiedy jest osobistą formą wypowiedzi i bycia
w świecie. Dużo zależy od tego, kto patrzy i z jakiego miejsca. Sama staram się w sobie pogłębiać krytyczny ogląd
i czujność. W Nawiedzeniach i ekstazach na placu podążam przede wszystkim za tymi głosami, które są dla mnie
ważne i które trafnie nazywają dzisiejszą rzeczywistość.
Na przykład hasło pochodzące od Deborda: „wszystko, co
dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia”, wydaje mi się dziś politycznie
niezwykle aktualne.

AH

Sytuacjoniści – podobnie jak rynek – przechwytywali elementy kultury, wkładali je w nowe konteksty i montowali tak,
jak chcieli, zmieniając wpisane w nie znaczenia, ale – inaczej
niż rynek – nie byli ukierunkowani na zysk. Byli trochę jak
Robin Hood – zabierali kulturze urynkowionej i oddawali
tej oddolnej…

MZ

Zagadnienie przechwytywania – détournement – interesuje mnie od dawna jako strategia artystyczna, która może
mieć wymiar polityczny. Debord mówi o przechwytywaniu
prefabrykowanych elementów estetycznych, przenosząc
uwagę z kreacji na sposób użycia historycznych form
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i języka. Propaganda również wykorzystuje tę metodę. Ale
ta strategia jest złodziejska i punkowa. Jak pokazuje Debord i sytuacjoniści, tworzenie jest montażem, a montaż
– sposobem myślenia i działania. W Nawiedzeniach i ekstazach na placu balet Pawilon Armidy Fokina zestawiam
z Psychozą Kalibra 44. Wracają lata 90., polski hip-hop
i uliczne proroctwa…
Z kolei dryf, który u sytuacjonistów związany był z włóczeniem się po mieście, można potraktować jako narzędzie
dookreślania koncepcji czy wytwarzania materiału choreograficznego: jako dawanie uwagi temu, co pojawia się
w obszarze pracy i życia w danym momencie procesu, jako
korzystanie z rzeczy przypadkowych i kompletnie marginalnych, czerpanie z hangoutu i wszystkiego, co z tego
obszaru przychodzi. Takie dryfowanie po materiale jest
bardzo dalekie od pełnej kontroli. Mimo że ostatecznie
spektakl może wyglądać jak produkt, ważne jest dla mnie
rozpulchnianie przestrzeni międzyludzkiej, która często
wiąże się z polityką przyjaźni i pogłębianiem relacji z osobami, z którymi się pracuje.
AH

Wspomniałaś o ulicznych proroctwach. Jakie to proroctwa?
Albo czyje?

MZ

Proroctwa w kontekście religijnym są tym, co uznane za
głos boży. W szerszym kontekście są zapowiedzią czegoś,
co ma nadejść. W Nawiedzeniach i ekstazach pojawia się
flaga biało-czerwona, ale odbijam się od niej, przechwytując
to, czego uczyłam się na katechezie, rasistowskie wiersze
wyniesione ze szkoły, nacjonalistyczne frazesy. Dryfuję przez
własną historię i bardzo konkretne miejsca. Proroctwa są tutaj głosem, którego nie chcemy usłyszeć. Pojawia się Czarny
Roman i Ksiądz, postacie, które kiedyś spotkałam w autobusie i które oblepiały mnie swoją uwagą i swoim słowotokiem.
Postaci zlepione z mojej wyobraźni. Jako Ratlady staram się
w Nawiedzeniach i ekstazach stworzyć swoje własne
chodnikowe proroctwo zlepione z różnych głosów: Reverend Billy’ego, Rammellzee, horrorów, katechezy, piosenek
Romana Kostrzewskiego czy Lamentu Edyty Górniak.
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AH

No właśnie kwestia Litanii jest bardzo ciekawa. Edyta
Górniak śpiewała ją najpierw w Metrze, a później na kultowej płycie Dotyk, ale dopiero jej wykonanie w „The Voice of
Poland” przyniosło pytania o to, co takiego opętało Edytę
i dlaczego kpi z Litanii loretańskiej. Wygląda na to, że ważny
jest kontekst – dlaczego śpiewasz tę piosenkę?

MZ

To dla mnie bardzo osobista piosenka. Jako nastolatka śpiewałam ją przyklejona do ekranu telewizora. Byłam zakochana
w Edycie Górniak jako papieżycy owładniętej manią pieniądza. Wydaje mi się, że każdy z nas mierzy się z bólem kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Doświadczamy go w naszych
ciałach i na własnej skórze. To ten specyficzny rodzaj pożądania, które nigdy nie zostaje zaspokojone – opresja, która
jest wewnątrz. Jak wydajemy pieniądze? Czego dotykamy
każdego dnia? Karta kredytowa to bardzo cielesny obiekt.
Swipowanie kartą wytwarza niewidzialną cyrkulację kapitału,
który każdego dnia transformuje nasze cielesne życie.

AH

O czym nie można dzisiaj głośno mówić? Albo czego ciało
nie powinno robić publicznie? Jakiej niedotykalnej przestrzeni polskiej kultury ty dotykasz? W Zjeździe tajnym,
który powstał z okazji stulecia wywalczenia przez Polki
praw wyborczych, przechwytywałaś Mury Kaczmarskiego,
łącząc je z falliczną praktyką z patykiem. Teraz sięgasz
między innymi po Niemena, a w Litanii zestawiasz pieniądze
z religią i opętaniem.

MZ

Jedną z takich przestrzeni, zbudowanych zresztą w oparciu
o męskie figury, jest na pewno Solidarność, wokół której
powstał martyrologiczny mit. Przechwytywanie tego jest na
pewno bardzo niestosowne. Tym razem przy okazji cudownej
współpracy z Tomaszem Armadą, który nie tylko rozbudził
moją wyobraźnię, ale też pozwolił fizycznie popłynąć w nowe
obszary, poprzez kostiumy uszyte według jego koncepcji,
biorę na warsztat biało-czerwoną flagę. Ożywiam swoją
antyhistorię: polską edukację, antysemityzm, rasizm, rozdwajam mit Matki Polki, wywołuję oprawcę i bohatera,
zamieniam się w heroinę – wytwarzam ją i robię dla niej
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miejsce. Zastanawiałam się, co stanie się, jeśli potraktuję
plac jako przestrzeń wyobrażeniową i zacznę stwarzać
wirtualne światy. Jak mogę powiedzieć coś, co jest dla mnie
ważne, żeby nie spotkało się z przemocą? Żeby w ogóle
móc to publicznie powiedzieć. Jak przemycać dziwność
w przestrzeń publiczną?
AH

Sytuacjoniści zrodzili się jako chuligańska awantura, burząca zasady rządzące społeczeństwami. Ty wcześniej
mówiłaś o niezgodzie w polu tańca i choreografii. Niezgodzie
na co?

MZ

W Zrób siebie mierzę się z tym, jakich ciał się pożąda i jakie
ciała chcemy oglądać, właściwie mierzę się z pewnym modelem normatywności. Ciekawi mnie, w jaki sposób można rozszerzać tę przestrzeń. Jakie inne typy ciał i tożsamości mogą
mieć w niej rację bytu? Ciekawi mnie codzienna ekscentryczność, cielesny nadmiar i niedomiar. Zawsze fascynowały
mnie bujne ciała, takie, które przekraczają własne kontury,
ale też ciała w „niedobycie”. Sytuacjonistyczne myślenie
jest bardzo mocno związane z anarchią wyobraźni, anarchią
w obrazie, a ja czuję potrzebę rozpierdolenia panoptycznego
systemu kontroli naszych ciał, tego bycia w perfekcyjnej formie, w planie, w diecie, w formacie. Mam w sobie niezgodę na
jeden typ percepcji i ciała, na konsumowanie jednego typu
bycia w świecie, odbierania głosu, dostępu do swojej mocy
i seksualności jako motoru kreacji i przekroczenia. Anarchia
zaczyna się od rozbuchanego dołu ciała.

AH

Mówisz o nienormatywności i dziwności, ale w Nawiedzeniach i ekstazach współpracujesz z baletnicą,
Emilią Cholewicką.

MZ

Od zawsze interesowały mnie kwestie związane z nienormatywnością kobiecego ciała i nienormatywną ekspresją
cielesną, która nie jest do końca akceptowana. W pewnym
momencie weszłam jednak w tryb myślenia marketingowego i tego, jak mogę wykorzystać pewne strategie, żeby
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komunikować to, co jest dla mnie istotne, konfrontując
to z bardziej przyjazną i atrakcyjną formą. Co muszę zrobić, żeby taniec w Polsce był widzialny i dostrzegalny? Co
zrobić, żeby taniec został potraktowany jako produkt?
Czy w polu choreografii i tańca da się wyprodukować coś,
co spełni oczekiwania szerszej publiczności? Zrób siebie
było rezultatem takiego myślenia. Bardzo interesują mnie
systemy opresyjne i balet jest dla mnie takim systemem.
Jest przykładem spektaklu, o którym mówi Debord. Balet
wytwarza ciała, które są produktem tresury i internalizacji
nakazu w ciele. Susan Leigh Foster w The Ballerina’s Phallic
Point pisała, że puenty baletnicy są atrybutem fallicznym
– puenty i mocne jak kolumny nogi. W kontekście tego projektu interesowała mnie podwójna opresyjność baletu: to,
jak Debordowski spektakl jest produkowany – jakiej dyscypliny pożądamy, jak działa dyscyplinowane ciało, czy reżim
pewnej określonej mobilności, a z drugiej strony jakiego
rodzaju fantazję to wytwarza. Historia Armidy z Pawilonu
Armidy, którą w Nawiedzeniach… tańczy Emilia, pełna jest
wróżek, czarownic i takiego bycia pomiędzy światami, a jednocześnie tak mocno osadzona jest w faktycznej cielesnej.
Bo nie da się wyjść z ciała – to ono jest ugruntowaniem
każdej fantazji.
AH

Sytuacjoniści mówili, że zwycięstwo będzie należało
do tych, którzy potrafią wytworzyć chaos, nie zakochując się
w nim…

MZ

Bo z jednej strony trzeba umieć chaos wykorzystywać jako
strategię, a z drugiej pozwolić się ponieść. Współczesna
choreografia czasem upaja się sama sobą. Mnie bardziej interesuje mierzenie się z konkretnymi problemami, które mnie
dotykają. Oczywiście, eksplorowanie medium jest ciekawe,
bo ciało samo w sobie jest już politycznym zagadnieniem.
Ale dla mnie ciekawsze jest to, jak możemy wyrażać sprzeciw
wobec normatywności czy pożądanego typu cielesności
i ekspresji i znajdować lub wytwarzać przestrzeń dla innego
typu bycia. Jak wytwarzać przestrzeń dla wyobrażania sobie
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inaczej? W kontekście choreografii skupiamy się z reguły na
przestrzeni fizycznej, ale poruszanie się jest wyobrażaniem
sobie, dlatego właśnie sytuacjoniści, praktykując dryfowanie,
projektują rewolucję wyobraźni. Ostatnio często wraca do
mnie myśl, że nie powinniśmy się bać dziwności. Więcej, powinniśmy się na nią otworzyć. Projekt na placu jest właśnie
pochwałą dziwności.

Wywiad został przeprowadzony
w sierpniu 2019 roku i jest częścią
projektu RUCHY OPORU, początkowo realizowanego w ramach
Stypendium Badawczego Grażyny
Kulczyk 2019 z zakresu współczesnej choreografii, a obecnie
kontynuowanego niezależnie.
W swoim projekcie badawczym
Anka Herbut bada narzędzia
i strategie oporu wykorzystywane
w pracy polskich choreografek
i choreografów, zastanawiając
się nad tym, co ciała robią i jakie
praktyki ruchowe i produkcyjne wykorzystują, by wyrazić
sprzeciw. Wychodząc z założenia,
że choreografia odszyfrowuje
społeczne napięcia, analizuje
je i przepracowuje, projektując
alternatywne scenariusze, Herbut
skupia się w swoim projekcie
także na związkach choreografii
społecznej i protestów w przestrzeni publicznej z działaniami
choreograficznymi, wykorzystującymi opór jako strategię
artystyczną. Rozmowa po raz
pierwszy ukazała się w „Dwutygodniku” nr 263/2019, https://www.
dwutygodnik.com/artykul/8426-pochwala-dziwnosci.html 9
(dostęp: 10.06.2021).
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eszter salamon jest artystką,
choreografką i performerką. Mieszka
i pracuje pomiędzy Berlinem a Paryżem.
Prowadzi badania doktoranckie
w Narodowej Akademii Sztuk w Oslo.
Jest laureatką Evens Art Prize 2019.
Używa choreografii jako narzędzia
aktywizującego i organizującego różne
media (takie jak obraz, dźwięk, muzyka,
tekst, głos, ruch ciała i działania).
Jej prace ewoluują poprzez różne
formaty i estetyki, metodologie
i poetyki oraz wykorzystują szerokie
spektrum ekspresji. W ostatnich ponad
dwudziestu latach Eszter stworzyła
liczne sola i większe prace doceniane
i prezentowane na całym świecie.
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droga do reappearance – jak
w kryzysowym
momencie
dochodzi do
spotkania wizji
artystycznych,
badań, praktyk i nowych
potencjalności
(fragmenty)
eszter salamon
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W ostatnim czasie myślę o choreografii jako strukturze zdolnej
wytwarzać relacje między ludźmi, miejscami, historiami,
praktykami artystycznymi i wspomnieniami. Zainteresowało
mnie, jak możemy kwestionować pojęcie pomnika poprzez
podkreślanie ucieleśnionych, performatywnych i czasowych
aspektów polityki pamięci. Mój rozpoczęty w 2014 roku cykl
Monuments [Pomniki] pozwala mi angażować się w spekulatywne tworzenie historii bez składania teleologicznych
obietnic. Moje pomniki – czy też, mówiąc bardziej precyzyjnie,
antypomniki – są zawsze numerowane liczbami ułamkowymi
poniżej jednego. Prace te odchodzą od pozytywistycznych
koncepcji historii i kwestionują zbiorowe formy amnezji. Postrzegam je jako formy oporu i celebrowania. Stwarzają okazję
do tego, by przeciwstawić się zapomnieniu i wykluczeniu; jest
w nich także potencjał transformacyjny i naprawczy.
Prace składające się na cykl zostały pomyślane jako proces
emancypacyjny. Inwestując w akt wytwarzania pamięci, odsłaniają one proces kreowania narracji z performatywnych archiwów i poetyckich dokumentów. Oddają cześć zapomnianym
artystom, starzejącym się ciałom, kobiecym genealogiom –
a także rytmom i gestom związanym z tańcami wojennymi.
Skomponowane z fragmentów, Momuments przetwarzają
ślady w nowe znaczenia, nie każąc im przy tym zastygać
w formie reliktów. Prace z tego cyklu oferują nowe możliwości
krytyczne i poetyckie, bardzo odległe od (historycznie dominujących) praktyk oddzielania, wytwarzanych poprzez abstrahowanie relacji pomiędzy przyczynami a skutkami w strukturach
władzy. Sięgając po fikcję, montaż i poetycką kondensację,
Monuments podkreślają znaczenie uczestnictwa poprzez wyobrażanie sobie, sytuując się zarówno w kontekstach teatralnych, jak i muzealnych.

café albo muzeum

Od jakiegoś czasu w centrum moich poszukiwań znajduje się
niemiecka artystka awangardowa Valeska Gert (właśc. Gertrud Valesca Samosch, 1892–1978).
Gert nie lubiła muzeów – twierdziła, że mieszka w nich śmierć.
Krytycznie patrzyła na muzealne przestrzenie dziedzictwa
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i pamięci – jawiły się jej one jako cmentarze, ponieważ
wówczas (tak jak i dzisiaj) były to miejsca, w których dopuszczano się współczesnych wykluczeń w imię troski o historyczny kanon. Dla odmiany, Muzeum Susch, gdzie latem 2020
roku odbyłam trzytygodniową rezydencję, prezentuje szczególną postawę kuratorską, która przyczynia się do tego, że
prace kobiet-artystek stają się bardziej widoczne i cieszą się
większym uznaniem. Fakt ten – w połączeniu ze zbieżnością
historyczną i geograficzną (Muzeum Susch znajduje się niedaleko Zurychu, gdzie, po powrocie z wygnania w 1947 roku,
Gert założyła swój kabaret Café Valeska und ihr Küchenpersonal) – dał mi impuls do nakręcenia mojego pierwszego filmu
krótkometrażowego, który nazwałam Reappearance. Jest to
dialog z życiem i dziełem Valeski Gert, prowadzony w (architektonicznie wyjątkowej) przestrzeni muzeum.
O Gert usłyszałam po raz pierwszy po przyjeździe do Francji
na początku lat 90. ubiegłego wieku. Intrygowała mnie nie
tylko jej zupełna niezwykłość i uprawiana przez nią prowokacyjna forma ekspresjonizmu – ale też kontekst, w którym
działała i szereg czynników, które warunkowały odbiór jej
prac. Swoją praktykę performatywną Gert wykształciła na początku lat 20. XX w., łącząc teatr, taniec, kino, poezję i śpiew,
co stanowi mieszankę dobrze znaną ówczesnej berlińskiej
scenie kabaretowej. Zamiast patrzeć pożądliwym okiem na
perspektywę artystycznej hegemonii albo podporządkować się ideologicznemu credo hitlerowskich Niemiec – a robiło to wiele znamienitych postaci ówczesnego świata sztuki
– Gert tworzyła radykalne performanse eksperymentujące
z płcią, estetyką i tożsamością narodową.

ciało i głos

Tym, co naprawdę przyciągnęło moją uwagę, był fakt, że
twórczość była dla Gert w dużej mierze formą oporu wobec
dominującej estetyki i ram ideologicznych narzuconych przez
niemiecki romantyzm i nacjonalizm – w tym obowiązującego
w tych nurtach ideału kobiecego piękna. Gert zajmowała się
ponadto kwestią starzenia się ciała i jego materialności,
bez ogródek pokazywała społeczno-ekonomiczne realia,
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w których kobiece ciało było wykorzystywane do pracy seksualnej. Berlin był w latach międzywojennych europejską stolicą
prostytucji, co zainspirowało Gert do stworzenia takich
charakterów jak „prostytutka” czy „starsza swatka”, poprzez
które badała i przedstawiała na scenie relacje pomiędzy
kobiecą seksualnością i przyjemnością, bezradnością i kontrolą. Wyemancypowana wyobraźnia performatywna Gert
i fakt, że odrzucała to, co uważała za artystycznie nieistotne,
wzbudziły we mnie pragnienie, by odnieść się do jej twórczości. Za „rzeczy nieistotne” uznawała bowiem Gert taniec
abstrakcyjny i ekspresjonistyczny – oba te kierunki artystka
postrzegała jako niezdolne do refleksji nad współczesnym
życiem i społeczeństwem.
Najbardziej pociągającym aspektem pracy Gert jest dla mnie
jej skłonność do zajmowania się głosem i eksplorowania
jego możliwości. Na początku lat 20. artystka zaczęła używać
głos w swoich pracach, rozwijając hybrydową formę performansu, którą nazwała Tontanz. Dziś pewnie trudno wyobrazić
sobie, jak radykalnym gestem było to pożegnanie z niemym
ciałem, które taniec ukształtował przez stulecia. Znaczące
podobieństwo między artystycznymi zainteresowaniami Gert
a moimi własnymi poszukiwaniami uświadomiłam sobie,
gdy zaproszono mnie do udziału w wystawie ART – MUSIC –
DANCE. Staging the Derra de Moroda Dance Archives [Sztuka
– muzyka – taniec. Inscenizując archiwa taneczne Derra de
Morody] w Muzeum der Moderne w Salzburgu, latem 2015
roku. Odkrycie tego podobieństwa wprawiło mnie w osłupienie, bo, sama będąc wykształcona baletowo, zawsze chciałam
zerwać z niemotą, którą postrzegałam jako brutalną konstrukcję historyczną.

pomniki valeski gert

Kontekst tamtego zaproszenia (którego częścią było zamówienie na nową pracę odnoszącą się do Archiwum Tanecznego Derra de Morody) odegrał kluczową rolę w procesie
tworzenia cyklu The Valeska Gert Monuments [Pomniki Valeski Gert]. Szukając informacji o Friderice Derra de Moroda
(1897–1978), dowiedziałam się, że była ona brytyjską tancerką
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i pedagożką tańca pochodzenia austro-węgierskiego. W 1941
roku została dyrektorką KdF (Kraft durch Freude), oficjalnego
zespołu baletowego partii nazistowskiej, i stworzyła kilka
spektakli baletowych. Zastanawiałam się, jaką formę mogłaby mieć moja krytyczna refleksja o tym nowo odkrytym
i kłopotliwym fakcie i jak mogłabym go włączyć do projektu,
który przygotowywałam na wystawę. I wtedy znów pomyślałam o Valesce Gert. Przyjęłam zaproszenie z Salzburga
i postanowiłam, że nie będę prowadzić badań w tamtejszym
archiwum, jak mi to początkowo proponowano. Rozpoczęłam empiryczne badania nad życiem i twórczością Gert. Ich
wynikiem była instalacja dźwiękowa Love Letters to Valeska
Gert [Listy miłosne do Valeski Gert] (2016), która z kolei posłużyła jako punkt wyjścia do pracy nad cyklem The Valeska
Gert Monuments.
Tworząc go, kierowałam się intuicją – dlatego podwajałam
postacie, głosy i gesty, zamiast naśladować solowy charakter
performansów Gert. Zaprosiłam do współpracy Boglàrkę
Börcsök, artystkę i performerkę – która towarzyszyła mi
zarówno na etapie poszukiwań artystycznych, jak i tworzenia
spektakli. Nasza współpraca zainicjowała rozpisany w czasie dialog, a chęć przyjrzenia się z bliska dziełom Gert rosła
i nabierała coraz większej aktualności. W tej chwili cykl The
Valeska Gert Monuments składa się z trzech prac stworzonych w latach 2016–2017. Love Letters to Valeska Gert (2016)
to dziewiętnastominutowa instalacja dźwiękowa na dwa
głosy; MONUMENT 0.3: The Valeska Gert Museum (2017) to
performans, który odbywa się w kontekście muzealnym, zaś
MONUMENT 0.5: The Valeska Gert Monument (2017) jest pokazywany w teatrach. Owe „pomniki” oddziałują poprzez zbiór
performatywnych działań wokalnych, fizycznych i tekstualnych, mających związek z życiem i twórczością Gert. Moje
prace skupiają się głównie na tych spośród jej dzieł, dla których nie zachowała się dokumentacja (albo, jeśli dokumentacja istnieje, to szczątkowa). Ponieważ jej twórczość była przez
dziesięciolecia skazana na zapomnienie, takie nieudokumentowane prace stanowią przeważającą część jej dorobku. Moje
„pomniki” są oparte na założeniu, że kiedy przeszłości nie
sposób już pamiętać, można ją wymyślić. Stawiam tu pytania
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o znaczenie spekulacji na temat życia i twórczości nieżyjącej artystki: jak wyobrazić sobie to, czego nie sposób już
odnaleźć? Co się dzieje, jeśli dzieła sztuki wyobrażamy sobie
w oparciu o jedną fotografię, wiersz albo tytuł? Co zostaje zakłócone, jeśli wiara w prawdę historyczną (czyli coś rzekomo
obiektywnego) ulega nagłemu zawieszeniu? Jaką wartość
można przypisać fikcyjnemu archiwum? I jakie znaczenie
można wytworzyć na jego podstawie, jeśli uznamy, że nasza
relacja z historią ma swoją własną historię?
W cyklu The Valeska Gert Monuments wysiłek przezwyciężania białych plam w świadomości historycznej służy czemuś
więcej niż tylko leczeniu amnezji. Prace te napędza pragnienie, by relacje pomiędzy przeszłością a teraźniejszością
stały się bardziej intensywne – zapraszają więc one widzów
do spotkania z typem historyczności, która odchodzi od
kanonicznej historii sztuki. Proces ten polega na reaktywacji konkretnych energii z przeszłości i wprowadzeniu ich
do teraźniejszości. Widzowie i goście są prowadzeni przez
empiryczne, archiwalne przedsięwzięcie. Autobiografia zastępuje w tych pracach dyskursy historii sztuki, zaś wyobraźnia
wypełnia luki pozostawione przez brak dokumentów historycznych. Wysiłek wymyślania odkrywa [przed zwiedzającymi]
halucynacyjne wykopalisko archeologiczne, które pozwala
odnaleźć to, co niemożliwe do odnalezienia, stając się zarzewiem praktyki spekulatywnego tworzenia historii, a także
kreując nowy obszar intymności i znaczeń.
Poza czystą fascynacją Gert i aspekt mimetycznym, za tymi
pracami stoi także pragnienie sproblematyzowania świadomości historycznej, która poniosła porażkę, i wymyślenia
nowej relacji z przeszłością. Ostatecznym celem cyklu jest
jednak kształtowanie przyszłości – przyszłości sztuki i praktyki artystycznej. Performatywność, jaką stosuję w cyklu
The Valeska Gert Monuments, ma więc więcej wspólnego
z ideami ucieleśnienia, poetyckiej kondensacji czy montażu
niż z pojęciem rekonstrukcji.
Konstruowanie z perspektywy teraźniejszości z wykorzystaniem elementów z przeszłości to coś innego niż wyobrażanie sobie przeszłości w takiej formie, w jakiej mogłaby się
ona wydarzyć. Celem mojego cyklu jest ustanowienie
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dynamicznego pola napięcia wokół takich pojęć jak pamięć,
archiwum i historia. Wydłużając linie myśli, wyobrażając sobie
echa ekspresji, gestów i intensywności, a także odnosząc się
do kontekstów historycznych, prace z cyklu The Valeska
Gert Monuments nie pokazują dokumentów, a performują
wyobraźnię. Dzięki temu ukazać się nam może intersubiektywna i wielowymiarowa – fizyczna, tekstualna, wokalna
i poetycka – przestrzeń.

rybacka sieć historii

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio
Esej został napisany na zamówienie, i opublikowany w „Magazynie
Susch” nr 2/2020. Tekst jest
refleksją nad procesem tworzenia
krótkometrażowego filmu
Eszter Salamon Reappearance
nakręconego w Muzeum Susch
latem 2020 roku. Publikowane tu
fragmenty zostały nieznacznie
zmodyfikowane na potrzeby
niniejszego tomu.

Jeśli Historia jest rybacką siecią, to co w nią wpada? Co
staje się dzięki niej widzialne i osiągalne? Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, istniały powody, dla których rola, jaką
Gert odegrała w historii sztuki, nie była postrzegana jako
bardziej znacząca: artystka występowała solo, nigdy nie
założyła własnej szkoły, nie stworzyła własnego stylu ani
trupy tanecznej. Jej droga artystyczna była zupełnie wolna
od hegemonicznych dążeń, a ona sama w świecie sztuki
dziwnym trafem zawsze pozostawała za burtą. Pytania o to,
jak i czego się uczymy; jak i co pamiętamy, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu krytycznego stanowiska wobec
zagadnienia generowania wiedzy i produkcji sztuki. Refleksja
i tworzenie archiwów to praktyki absolutnie konieczne. Nie
tylko dlatego, że czerpiemy z nich wiedzę o przeszłości, ale
także dlatego, że mają one znaczenie dla naszej przyszłości:
archiwa kształtują bowiem naszą wyobraźnię. (…)
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Prace duetu deufert&plischke
wykraczają poza ramy tańca i teatru
i zajmują się indywidualną partycypacją
i społeczną codziennością w polu
artystycznym. Obecnie duet rozwija
projekt pisania listów do tańca Just
in Time koprodukowany dotąd przez
Tanzfonds Erbe i Goethe Institut
w Berlinie, Tel Awiwie, Nowym Jorku,
Düsseldorfie, Los Angeles (2016–2018),
Brukseli, Rejkiaviku i Singapurze (2019).
Artyści pracują również jako pedagodzy
(MA Performance Studies w Hamburgu
/2006–2010) BA Dance, Context,
Choreography w HZT w Berlinie
(2010–2019) a obecnie uczą w ramach
Folkwang University of the Arts
w Essen. Po przeprowadzce z Berlina
do małego miasteczka Schwelm
w Północnej Westfalii w 2020 roku,
deufert&plischke stworzyli przestrzeń
sztuki współczesnej Spinnerei Schwelm
zainaugurowaną w 2021 roku.
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wiosna 2021
– tu i teraz kryzysu…

Choć z przerażeniem stoimy w obliczu ofiar wirusa i nieznanych, długoterminowych, ubocznych skutków zdrowotnych
wywołanych przez pandemię, to wiemy, że pragnienia osobistych kontaktów nie powinien zastąpić strach przed spotkaniami z drugim człowiekiem. Krok w bok może być także
krokiem ku innej osobie, a nie krokiem ją wymijającym. Czas
pandemii to także nowe otwarcie dla sektora artystycznego,
to okres namysłu i czas na stworzenie nowych, żywotnych
przestrzeni społecznych. Szczególnie dla Żywej Sztuki [Live
Art] – dla sztuki tworzonej przy współudziale i na potrzeby
interakcji społecznej, która teraz – bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej – powinna zapewniać przestrzenie zmysłowe
wypełnione życiem i wspomnieniami. Przestrzenie sztuki
mogłyby zatem stanowić wskazówkę na przyszłość, być miejscem, gdzie osoby z różnych pokoleń spędzałyby wspólnie
czas, z dala od niepokojów wywoływanych przez wydarzenia
bieżące. Żywa Sztuka może stać się stałym elementem życia
artystycznego w erze dystansu społecznego, tak by dystansowanie nie objęło wszystkich i wszystkiego, co oddycha.
Żywa Sztuka tu i teraz może potencjalnie na nowo otworzyć
przestrzeń życia artystycznego na obrzeżach starych i nowych ograniczeń i obostrzeń.

wiosna 2001 – „pierwszy”
nowy początek…

Początek naszej współpracy datuje się na kwiecień
2001 roku, gdy wystąpiliśmy w Zentrum für Kunst und
Medien (ZKM) w Karlsruhe. Przywieźliśmy wówczas
spektakl o skomplikowanym i proroczym tytule Post-political coincidences (or how to knit your own political
body) [Post-polityczne okoliczności (lub jak uszyć własne
ciało polityczne)].
Publiczność miała wówczas sposobność spędzić z nami czas
i aktywnie uczestniczyć w stworzonym przez nas krajobrazie, na który składały się queerowe filmy, teksty i działania
w trakcie występu na żywo. Queer stał się dla nas tym
wszystkim, co tworzy życiową alternatywę dla wykluczenia
i męskocentrycznej dominacji.
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Wszystko to wyrażało naszą – jeszcze bardzo kruchą i delikatną – tęsknotę za bliskim związkiem sztuki i życia. Za życiem pośród sztuki i sztuką jako centralnym punktem życia.
Żywa Sztuka i Sztuka Życia: żyliśmy sobie pośród społeczeństwa jako duet artystyczny na dorobku, nie rozgraniczając
życia i robienia sztuki na poziomie teoretycznym. Każde
mieszkanie zamieniało się w pracownię pisarską, pomieszczenie warsztatowe, miejsce prób, atelier fotograficzne,
jadalnię i klub.
Nawet jeśli początkowo wszystko było niepewne, niestabilne i otwarte, jasne było dla nas, że z czasem opuścimy
studio tańca, salę seminaryjną i czarne pudełko sceny
teatralnej. Te trzy przestrzenie to miejsca stracone, miejsca
z naszej przeszłości: puste, sterylne cele wyzute z inspiracji.
Postrzegamy czarne pudełko sceny teatralnej jako przestrzeń dystansu i abstrakcji – odseparowania się od publiczności, jako miejsce, które sprzyja tylko rozrostowi
ego artystek i artystów. Koncepcja Żywej Sztuki wymaga od
artystek i artystów, by przejawiali głębsze zainteresowanie
życiem pośród społeczeństwa – życiem społecznym niż
samymi sobą.
Konsekwencją było zniwelowanie ego i wymazanie z pamięci
tego, skąd przyszliśmy, tak by zupełnie od nowa stworzyć
własne biografie. Rozwinęliśmy też wspólną, niejednoznaczną tożsamość, zmieniając się w artystyczny bliźniaczy
duet transgender i genderqueer. Musieliśmy zostawić za
sobą wiele niedokończonych koncepcji, ale dzięki wsparciu
sojuszniczemu udało nam się podzielić naszą pracą z koleżankami, kolegami, studentami i niewielką widownią. W ten
sposób działaliśmy zgodnie z naszym pierwszym impulsem:
pokazaliśmy na scenie to, co robimy, a nie to, co możemy
zrobić. Zdystansowaliśmy się wobec tradycyjnej przestrzeni
teatralnej, w której prezentacja odbywa się frontem do
widowni i zbliżyliśmy się do instalacji na żywo i do sztuki performans. A jeśli (tylko) robimy to, co naprawdę robimy i nie
udajemy, to możemy zaprosić innych do współudziału w grze,
stworzyć wspólnie społeczeństwo, relacje, rodzinę, przyjaźń,
ruch, język, dźwięk i obrazy.
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2001–2021 / 20 lat
„durcheinander”
(niem. „rozgardiasz”;
dosł. „poprzez siebie
nawzajem”)

Przez lata udało nam się wypracować metody umożliwiające
partycypację publiczności na równi z nami: zaczęliśmy od
studentów, także osób współpracujących z nami, a z czasem dołączały osoby z różnych środowisk, w różnym wieku,
w tym osoby bez żadnej wiedzy o sztuce. Ta strategia otwartości radykalnie zmieniła naszą pracę w przeciągu ostatniej
dekady. Prezentacje choreograficzne, której do tej pory
odbywały się przodem do widowni, stały się partycypacyjnymi przestrzeniami artystycznymi, wynikały z tego sytuacje sprzyjające spotkaniom i możliwa stała się współpraca
przy kolektywnym doświadczeniu sztuki poprzez interakcję
z dokumentami, zagadnieniami, wspomnieniami, emocjami
i tematami. Wiele z tego, co często pozostaje w sferze myśli,
nie tylko znalazło formę ekspresji, ale także zmieniło się we
wspólnotowe doświadczenie sztuki. A jeśli jakaś osoba nie
może wziąć osobistego udziału w naszych procesach, to od
kilku lat ma możliwość zapoznania się z dokumentacją i z archiwum naszych działań. Przykładowo, obecnie dostępne są
materiały do Buried alive [Pogrzebana żywcem] i Anarchiv
Dance [Taniec anarchistyczno-archiwalny].
Nie twierdzimy, że sztuka społeczna jest lepsza. Ale doceniamy poruszenie, które powstaje, gdy projekt otwiera się
na aspekt społeczny, na wszechstronność i na chaos, i gdy
rezygnujemy z kontroli momentu otwarcia. Nie chodzi tu
o pomysły pojedynczej osoby, ale o stworzenie placu zabaw
dla kolektywnie współtworzonych imaginariów. Tak jak
ruchy społeczne na rzecz praw człowieka, praw pracowniczych czy równouprawnienia ze względu na płeć kulturową,
podobnie i my staramy się, by głosy wszystkich osób pośród
nas były słyszalne, nie ustanawiając jakiejkolwiek hierarchii
i nie wymagając osiągnięcia konkretnego, zaplanowanego
rezultatu. W przeciwieństwie do ruchów politycznych,
nasza sztuka nie musi skutkować zmianą, ale większą
dbałością o udział innych głosów w sensorycznej percepcji
świata. Zanurz się w dźwiękach, słuchaj uważnie, zachowaj dystans względem wewnętrznego chaosu, utrzymując
jednocześnie bliskość z osobami wokół ciebie. W zgiełku
przestrzeni, ludzi i idei ewoluują nowe formy współistnienia,

385		
20 lat żywej sztuki / 20 lat sztuki życia

umożliwiając negocjowanie decyzji, przesuwanie granic
tożsamości i emocji w bezpiecznej przestrzeni kolektywnego, heterogenicznego ruchu wielu głosów. Zgoda na
zamieszanie – tak, chętnie. Czekanie na konsensus – nie,
ale dziękuję!
Żyjemy w czasach, kiedy już nie można dłużej znosić zaniedbań w kwestii różnorodności kulturowej i zróżnicowania
ze względu na płeć kulturową. Musimy zmierzyć się z tym,
gdzie my stoimy, a gdzie stoją inne osoby, ale i z tym, z jakich
pozycji przemawiamy oraz działamy. Niedoreprezentowana
różnorodność powinna znaleźć tu dla siebie przestrzeń
i możliwość wypowiedzi. Nasze otwarcie procesu artystycznego także umożliwiło integrację wielości głosów: stały się
czytelne i słyszalne, nie w sposób uporządkowany i ze sobą
połączony, ale w zgiełku i poprzez siebie nawzajem. W tych
przestrzeniach jesteśmy u siebie – czujemy się na miejscu,
jak we własnym domu. To tu ze sobą żyjemy, mieszkając
z dwójką naszych dzieci. Warunkiem istnienia Żywej Sztuki
jest egalitarna partycypacja wszystkich. Partycypację rozumiemy nie jako byt pro forma, nie jako terapię zajęciową
dla znudzonej, przebodźcowanej medialnie i w rezultacie
zobojętniałej publiczności. Gdy zachodzi realna partycypacja, wówczas ma miejsce proces artystyczny, który nie
zaistniałby bez osób uczestniczących. Niezbędne napięcie
i koncentracja ewoluują w bezpośredniej bliskości. To tu też
rozwijają się ślady sensoryczne, które na późniejszym etapie
stają się dokumentami artystycznymi i pojawiają się w innych instalacjach, by zrobić miejsce na kolejny rozgardiasz.
Wiele z naszych prac przeplata się ze sobą i zbudowanych
jest piętrowo – jedna wynika z drugiej, umożliwiając wzajemnym odniesieniom i śladom pamięciowym istnienie poza
tymczasowymi przestrzeniami.
Żywa Sztuka zapewnia impulsowi artystycznemu wynikającemu z wielogłosu społecznego wystarczająco dużo przestrzeni i potrzebnego czasu. A wszystko to w celu zmiany:
ograniczenia naszego autorstwa do minimum i zapewnienia
obecnym osobom maksymalnych możliwości uczestnictwa
w procesie artystycznym.
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Z czasem nie tylko odwróciliśmy się od studia tanecznego
i czarnego pudełka teatralnej sceny, ale także od miejskich
przestrzeni jako naszego stałego adresu. W przyszłości
planujemy podróże jako rodzina, transportując nasze przestrzenie artystyczne do miast i wsi, a obecnie naszym nowym
domem jest Schwelm, niewielkie miasteczko nieopodal
Wuppertalu. Tam też założyliśmy Spinnerei Schwelm, bazę
stałego chaosu.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
Redakcja tłumaczenia:
Monika Krawul
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anna nowicka jest berlińską
choreografką pracującą ze snami
i ucieleśnioną wyobraźnią. Jej celem
jest rozwijanie ciała w bogaty, żywy,
nieustannie płynący byt, zdolny do
odpowiadania i bycia obecnym.
Absolwentka Salzburg Experimental
Academy of Dance (SEAD), MA
Choreography w HfS Ernst-Busch / HZT
w Berlinie i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W Państwowej
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej w Łodzi obroniła doktorat
na temat ucieleśnionej świadomości
jako podstawy bycia obecnym.
Jest certyfikowaną nauczycielką
Sapphire® i absolwentką dr Catherine
Shainberg „The School of Images’’.
Obecnie praktyka artystyczna Anny jest
wspierana przez stypendium Tanzpraxis
miasta Berlin.
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zamknij oczy i popatrz.
co widzisz?

Kiedy to piszę, moje ciało rozświetla się i widzę, że jest utkane
z miliona maleńkich złotych nitek, pulsujących życiem. Widzę
w zbliżeniu, jak moja lewa powieka, świetlista i okrągła, powoli zaciąga zasłonę nad światem zewnętrznym. Na tle kontrastującego tła oświetlonego słońcem wyczuwam gęstość
rzęs, każdej z osobna i wszystkich w szeregu.
Siedzę tu z gorącym laptopem na kolanach, ale widzę siebie w bujnym, gęstym lesie. Korony drzew poruszają się
rytmicznie; każdy liść tańczy harmonicznie pomiędzy
światłem i ciemnością. Otula mnie zewsząd śpiew ptaków, wiatr pieści moje włosy, mogę bezpiecznie oprzeć się
o niebieskie światło.
Kiedy otwieram oczy, biała strona jest gęsta od liter namawiających mnie do opowieści o praktyce widzenia wewnątrz.
Ciężki brzuszek ‘p’ spoczywa na ziemi; ‘r’ łagodnie sięga ku
wdzięcznemu ‘a’; ‘k’ otwiera się na to, co dopiero nadchodzi;
‘t’ wydłużone spogląda w przód; ‘y’ zapuszcza korzenie w głąb;
za to ‘c’ odczuwam jako zielone, miękkie i wilgotne; ‘e’ chciałoby popędzić do przodu, ale jest zanurzone w ‘praktyce’, więc
zostaje tutaj.
A ty jak odczuwasz poszczególne litery? Co widzisz, kiedy
twój wzrok zatrzymuje się na słowie ‘praktyka’?
Może twój umysł niechętnie mamrocze, że to nie działa.
„Kiedy zamykam oczy, nie widzę nic”. Jeśli tak, zapytaj dziesięcioletnie dziecko, jak brzmi żółty, i założę się, że odpowiedź
padnie od razu. Dla dziesięciolatki to najbardziej oczywista
rzecz na świecie!
Zanim osuniemy się w królestwo języka, w którym rozróżniamy, nazywamy i dostrzegamy, żyjemy zanurzeni w świecie
wyobraźni. Zanim nauczymy się mówić, nie doświadczamy
różnicy między jawą a sferą wyobrażeń. Pingwin, który lubi
banany i mieszka w kącie sypialni, jest równie prawdziwy, jak
lampka nocna na stole. Związek między nimi jest płynny, namacalny i jasny. Dziecko nakarmi wyimaginowanego pingwina
tak samo, jak nakarmiłoby chomika. A jeśli pingwin chce jeść,
da o tym znać tak samo, jak zrobiłby to głodny chomik.
W takiej rzeczywistości emocje powstają nagle i przemijają błyskawicznie; uwaga łatwo przenosi się z radości ze
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znalezienia skorupki po krabie w płacz za zaginionym krabem.
Życie przypomina sen, gdzie przestrzenie i czasy podążają za
spojrzeniem serca: rosną, kurczą się, rozwijają w sposób zadziwiający! Wszystko jest objawieniem! Dziecko jest w pełni
obecne wobec rzeczywistości. Dopiero później nauczy się
oddzielać ‘a’ od ‘b’ grubą zasłoną słów.
Wyobraźnia jest językiem ciała, każdy z nas mówi nią nieustannie. Wyobrażenia są zakorzenione w naszych zmysłach;
pojawiają się jako natychmiastowa odpowiedź na doświadczenie. Obrazy wewnętrzne zbudowane są z percepcji, spostrzeżeń, wspomnień i snów. Plotą tęczową rzeczywistość,
imersywną, zmysłową i wrażeniową. Wyobrażenia nieuchronnie wysuwają na pierwszy plan zmysł wzroku, ale w świecie
wyobraźni słyszymy, czujemy smak, zapach i dotyk, i widzimy.
Tak samo, jak zamieszkujemy świat na jawie, mieszkamy
w rzeczywistości naszej wyobraźni. To, czego tam doświadczamy, kształtuje nasze decyzje, a nasze decyzje przekształcają pejzaż wewnętrzny.
Przychodzi jednak moment, kiedy wielu z nas traci zmysł
wzroku wewnętrznego. Zapychamy spostrzeżenia zewnętrznymi oczekiwaniami, blokujemy ich przepływ sztywnymi
ramami i apriorycznymi formułami; zagłuszamy je galopem
myśli i fantazji na temat przyszłości. Żywą tkankę ucieleśnionego imaginarium społeczeństwo zalewa betonem celów,
zadań i osiągnięć. Koncepcje wysysają z nas życie, odcinają
od natury, zawężają pole widzenia i wpisują ludzi w sztywne
struktury, zorientowane na zysk i pozbawione sensu. Ciało
staje się niewolnikiem planu, który należy wykonać. Rzeczywistość spłaszcza się, zmysły ulegają stępieniu, perspektywy
usztywniają się.
Na szczęście żywy nurt wyobraźni płynie dalej i przekracza to,
co znane.
Choreografia w mojej praktyce zawsze płynie. Ciało zmienia
rytmy i przestrzenie, zanurza się w faktury, eksploruje atmosfery intensywnych obrazów, wyłania się w różnorodnych
skórach, zmienia perspektywy z łatwością i ciekawością.
Ciche i uważne, rozplątuje to, co splątane. Rzeczywistość snu
i jawy przenikają się w ciele i poprzez ciało, łącząc namacalną
przestrzeń fizyczną z ogromem krajobrazu wewnętrznego.
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Pomieszczenie wibruje tym, co przeżywane, uwidaczniając
inne wymiary swojej materialności. Staje się portalem, który
pozwala publiczności zobaczyć. Przestrzeń gęstnieje, w ścianach otwierają się szczeliny, wszyscy zanurzamy się w żywe
pole snu, który podświadomie odbieramy i współtworzymy.
Doświadczamy czegoś wspólnotowego i unikalnego, jednocześnie cielesnego i ulotnego, ukształtowanego i wymykającego się formie.
Jednym z najistotniejszych aspektów tej praktyki jest stwarzanie przestrzeni. Kroki i gesty to tylko wstępne punkty
orientacyjne na rozległej mapie choreografii opartej na
doświadczeniu. To wskazówki wpisane w matrycę czasoprzestrzeni, które pomagają mi wybrać kierunek. Na pierwszy
plan wysuwa się to, w jaki sposób się w nie wsłuchuję, jak
je przeżywam, co widzę i czuję po drodze. Kluczowe nie są
kroki taneczne per se, ale przestrzeń pomiędzy poszczególnymi formami. To w tej odczuwalnej przestrzeni „pomiędzy”
doświadczam procesu tworzenia.
Przestrzeń rozszerza się, czas zatrzymuje, widzenie ulega
zmianie, a w każdej chwili rozbrzmiewa wieczność. Jeśli
jestem wystarczająco cicho i wsłuchuję się uważnie, w moim
ciele zadomawia się przepływ. A wtedy nawet najzwyczajniejszy taniec skrzy się magią, prostota odsłania rozgwieżdżone
niebo, a mnie przepełnia radość. Każdą choreografię przeżywam na nowo, na pochwałę tworzenia i ogromu życia. Każdy
taniec jest narzędziem, by stać się bardziej chłonną, uważną,
w pełni obecną.
Nieskończoność ma korzenie w nieskończonej precyzji. Im
dokładniej rozpoznaję, gdzie w ciele mieści się poszczególne
doświadczenie, tym wyraźniej żyję nim na oczach publiczności. Dlatego próby zaplanowane są świadomie, uważnie,
krok po kroku, a choreografia jest zawsze bardzo precyzyjna. Kompozycja uwzględnia poziom widzenia od środka
i obserwację z zewnątrz.
Zazwyczaj pracuję z kamerą. Najważniejszy jest dla mnie
wewnętrzny przepływ – flow doświadczenia. Zauważam, jak
porusza on ciało. Śledzę drobne przesunięcia ucieleśnionej
uwagi, zaznaczając, gdzie jestem w każdym kolejnym momencie. Zauważam, czy rozszerzam się poprzez włókna mięśni,
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nadaję strukturę poprzez pracę z kośćmi, przyspieszam
w nerkach, pulsuję w przepływie powięzi. Każda tkanka, organ
czy cielesny układ, który wyłania się akurat na pierwszy plan
mojej świadomości, pomaga mi wyróżnić materiał ruchowy,
oddzielić go od całości, nazwać jego unikalną jakość. Widzę,
które wyobrażenia powstają z niego, czuję i pojmuję, jak
przekształcają całe ciało. Dostrzegam zmiany w fizyczności,
emocjonalności i fakturach. Nie trzeba długo czekać, by moje
działania ułożyły się w wybijające rytmy wzory, wydzielające
przestrzenie, otwierające kierunki. To one prowadzą mnie
głębiej w ucieleśnione rozumienie każdego tańca i w przeżywanie go w pełni.
Taniec to dla mnie sen, który łagodnie przypomina mi, gdzie
teraz jestem i w sposób nieunikniony karmi życie. To wezwanie, które domaga się odpowiedzi, słodkie nawoływanie
do tworzenia. Przypomina mi, że za pomocą moich decyzji
naprawdę kreuję rzeczywistość. Kiedy tańczę przed publicznością, publiczność współtworzy tę rzeczywistość wraz ze
mną. Wewnętrzne zmiany zachodzące w widzach przekształcają doświadczenie całej przestrzeni. Ich emocje łaskoczą
powietrze, którym oddychamy, ich uwaga muska moją skórę,
ich myśli migoczą ponad krzesłami. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w tym doświadczeniu. Choreografia wzmacnia poczucie
wspólnoty, współ-bycia.
Dzięki uważności, w procesie tworzenia ciało zajmuje należne mu, centralne miejsce. Utwierdza się w swojej roli jako
narzędzia transformacji: uważnie patrzy, słucha, i jest gotowe, by odpowiedzieć na to, co do niego przychodzi. Nierzadko stoi na scenie samotne, uwidaczniając jedynie swój
nieskończony potencjał. Często decyduję się na minimalną
scenografię. Skupiam się na kształtowaniu przestrzeni i czasu
poprzez taniec.
Większość moich ostatnich choreografii to współprace
z malarzem i reżyserem światła Aleksandrem Prowalińskim.
Aleksander błyskawicznie kreuje poetycki krajobraz: niejednoznaczny, niedookreślony, taki, który rozpala wyobraźnię
widowni. Aleksander widzi mój taniec i widzi, co migocze
między poszczególnymi ruchami. Umie uchwycić to, co
widoczne, i wyjść poza to, co pozorne. Jego sposób patrzenia
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wzmacnia – tak mocno obecne w mojej pracy – zmiany
perspektywy: od szczegółu do ogółu, od rozpoznawalnego
obrazu do płynnego doświadczenia, z pierwszego planu na
drugi, łącząc wewnętrzne i zewnętrzne obrazy w jedną, organiczną całość. Jego praca żywi mój taniec i zaprasza publiczność do skoku w nieznane.
Nasza najnowsza choreografia, Rainbow, bada lecznicze
właściwości światła i kolorów. Inspirację do wspólnych
poszukiwań stanowi dorobek Dariusa Dinshaha, znachora
o wątpliwej reputacji, który żył i pracował w Nowym Jorku
w początkach XX wieku. Dinshah to wynalazca chromoterapii – skomplikowanej metody leczenia światłem o różnych
częstotliwościach. Przy pomocy analogowego projektora
i różnokolorowych filtrów odmiennej wielkości Aleksander
tworzy „strefy przejściowe”. To w nich kolory płynnie przechodzą jeden w drugi, barwy mieszają się, krawędzie zacierają,
a przestrzenie rozświetlają się. Każdy odcień proponuje inny
kierunek ruchu, rozpala skojarzenia, zmienia moją obecność.
W odpowiedzi na każdy kolejny ton wyłaniają się poszczególne ‘ciała’, każde ze swoją własną opowieścią o nieustannym pędzie ku światłu. Rainbow odsłania wieloaspektową
choreografię, która leczy, towarzysząc widzom w podróży
z głębi mroku i rozpaczy w stronę światła.
Każde przesunięcie mojej uwagi wybrzmiewa, każda transformacja obrazu skutkuje zmianą rytmu i tonu. Te zmiany wibrują
w otaczającej mnie przestrzeni i postrzegane są podświadomie przez publiczność. Cisza to narzędzie, którym buduję
świadomość, tworzę wyobrażone przestrzenie i przenoszę
widzów w różnorodne krajobrazy doświadczenia. Dzięki pracy
z Adamem Świtałą, kompozytorem, improwizatorem i pedagogiem, z którym wspólnie stworzyliśmy This Is The Real Thing
(Nowy Teatr, Warszawa 2018) i Eye Sea (Hebbel-am-Ufer HAU3,
Berlin, 2019), zanurzam się głęboko w ciszę. Adam pomaga
mi dotykać ciszy i zobaczyć, jak wyraźnie wpływa ona na
obecność sceniczną. Obserwator postrzega to, czego zdecydowałam się słuchać i do czego odnoszę się przez mój taniec.
Drobne zmiany w ciele performerki, nawet jeśli jeszcze nienazwane, są zauważane i przeżywane przez publiczność.
Ścieżkę słuchania pogłębiam poprzez współpracę
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z kompozytorką Jasmine Guffond. Jasmine bada z perspektywy teoretycznej i praktycznej naturę współczesnej inwigilacji w sieci w kontekście słuchania i dźwięku. Pozwala
mi usłyszeć to, co umyka wzrokowi. Włączyła się w moje
badania nad Wanderings i 7 w roku 2020, a przy Flicker (2021)
komponuje i gra na żywo. Wraz z nią surfuję po podświadomych królestwach tego, co niemal słyszalne, ocieram się
o ciągle-jeszcze-nie-słyszane, wygładzam za-ciche częstotliwości i pozwalam pieśni wyłonić się z ciszy. Premiera
Flicker odbyła się w czerwcu 2021. Spektakl jest surowy
i precyzyjnie wykuty w czasie. Stanowi całość i przekształca
się w wiele mniejszych elementów. Flicker wiruje i zawraca,
tupie i węszy, tropiąc własne ślady, wywołuje obrazy, porusza
ciało i rozpływa się w doświadczeniu. W wibrującym świetle
powraca do miejsca pełni. To taniec-szept, który wypowiada
słowa zmiany.
Moja praca, jak i moje ciało, ukształtowane są przez ponad
10 lat praktyki pracy ze snami i wyobrażeniami – technikami,
które umożliwiają znaczącą wewnętrzną transformację.
Z ich pomocą jestem w stanie znowu zobaczyć. Dzięki nim
mam narzędzia, by zmienić to, czym żyję, by zrealizować
wewnętrzne wizje. We wszystkich moich procesach choreograficznych i pedagogicznych, w obszarach tańca współczesnego, coachingu i pracy z dziećmi, stosuję praktykę
otwierania snów®. Ten szczególny sposób patrzenia pozwala
mi podążać za wewnętrznym przepływem wyobrażeń i odsłonić ich głębsze znaczenie. Przechodzę od poszczególnych
obrazów i opowieści, w które te obrazy się układają, do zauważania powtarzających się wzorów i postawienia jednego
pytania: o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Kiedy
znajduję to właściwe pytanie, odsłania się wewnętrzna logika
rzeczy i ujawnia ich głębszy porządek. Z procesu wyłania się
żywa choreografia, a przeze mnie objawia się taniec.
Z ciszy i otwartej przestrzeni serca wyłania się choreografia.
Ja mam ją zauważyć, poddać się jej i zaangażować w jej realizację. Zamykam oczy i widzę, a co widzę, to czynię.
Tłumaczenie:
Małgorzata Paprota
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partytura dostrajania
aleksandra jach, magdalena przybysz, ewa tyralik-kulpa
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lina wspólnotowa „jako obietnica tego, co ma nadejść”
igor dobričić w dialogu z QUARTO / anna mesquita i leandro zappala
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aleksandra jach – kuratorka, coacherka,
facylitatorka. Zajmuje się komunikacją
kryzysu klimatycznego oraz zrównoważonym rozwojem organizacji. Jej ostatni
projekt kuratorski dotyczył transformacji energetycznej (Zakopane słońce,
dokument sieciowy online, produkcja:
Biennale Warszawa, 2020). W swojej
pracy coachingowej i facylitacyjnej
Ola inspiruje się podejściem w duchu
NVC, kręgami naprawczymi i zwinnymi
metodykami pracy. Ola jest także
członkinią kolektywów Muzea dla

ewa tyralik-kulpa jest autorką, trenerką

klimatu i Kultura dla klimatu.

i terapeutką. Na stałe związana
ze Szkołą Trenerów Komunikacji

magdalena przybysz jest choreografką,

Opartej na Empatii, prowadzi także

trenerką, coacherką, wykładowczynią

zajęcia na SWPS i UW. Misją Ewy jest

i pisarką. Wciela choreograficzne

wspieranie głębokiego porozumienia,

strategie w tekstach, na scenie,

a narzędziami – komunikacja

edukacji, w filmie, domu, przyrodzie

(w duchu Porozumienia bez Przemocy/

oraz przestrzeniach publicznych.

NVC i Resonant Healing Sarah

Kierowniczka studiów podyplomowych

Peyton) oraz poszerzanie świadomości

na SWPS (Komunikacja w organizacji

(w nurcie Gestalt). Jest współautorką

oparta na empatii) oraz wykładowczyni

i współorganizatorką programów i akcji

na Akademii Muzycznej w Łodzi

rozwojowych: Dojrzewalnia Liderek,

(Somatyka w tańcu i terapii). Autorka

Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PRO-

Dzienników choreograficznych, które

GRESSteron, konferencji dla nauczycieli

powstały dzięki stypendium twórczemu

Empatyczna Edukacja – Empatyczna

MKiDN 2020 w dziedzinie taniec oraz

Polska. Współtworzyła akcje społeczne:

w ramach Stypendium Twórczego

Wdzięczność – bilet do szczęścia,

Grażyny Kulczyk z zakresu współczes-

Korporacja z duszą i Psycholog

nej choreografii.

przyjazny rodzinie.
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Od autorek: Poniższa partytura powstała w wyniku naszej
rozmowy o słuchaniu i dostrajaniu wzajemnych oczekiwań,
potrzeb, ciał i uczuć, nadziei i obaw w procesie wytwarzania
dzieła. Tak jak orkiestra przed występem potrzebuje chwili
na znalezienie wspólnego brzmienia i odpowiednich tonacji
oraz przygotowanie przestrzeni, ułożenie nut czy odpowiedniej pozycji ciała i złapanie kontaktu wzrokowego z osobą
dyrygującą, tak samo i poszczególne osoby biorące udział
w choreograficznym czy multidyscyplinarnym projekcie
artystycznym potrzebują czasu, aby poznać i zrozumieć się
nawzajem – aby najpierw się nastroić, a następnie wzajemnie dostroić. Podczas spotkania wymieniłyśmy się trzema
perspektywami, które mogą się pojawić w takim procesie;
Ola – kuratorki sztuki, Magda – choreografki, Ewa – trenerki
komunikacji opartej o metodę Porozumienie bez Przemocy /
Nonviolent Communication (NVC). Nurkowałyśmy także pod
powierzchnię tych ról, przyglądając się różnym znaczeniom
naszych doświadczeń w obszarach sztuki i komunikacji. W rezultacie stworzyłyśmy zbiór praktyk, które naszym zdaniem
mogą sprzyjać budowaniu empatii w trakcie procesu twórczego i produkcyjnego oraz dobrej atmosferze pracy. Mamy
nadzieję, że będzie to początek wspólnotowego projektu
i każdy(-a) z Was z czasem dopisze do tej partytury także
swoje punkty.

partytura dostrajania
1. poznajmy się

Zanim zaprosimy kogoś do współpracy, albo zgodzimy się
na udział w projekcie, poznajmy się. Przeznaczmy czas na
dostrojenie się: porozmawiajmy o tym, jak lubimy pracować,
podzielmy się tym, co nam przeszkadza, a co lubimy, i jakie
są nasze obawy, a jakie nadzieje odnośnie naszej wspólnej
pracy. Nazwijmy nasze oczekiwania. Dzięki temu łatwiej
będzie nam wyobrazić sobie, co nas czeka na wspólnej
drodze. Czasami może się okazać, że różnice między nami są
zbyt duże i że nie mamy zasobów albo czasu, żeby razem coś
stworzyć. To też jest w porządku. Oprócz rozmowy możemy
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też zrobić coś razem. Na przykład sprawdzić w praktyce
metody pracy drugiej osoby i spędzić wspólnie czas na
warsztatach. Rozmowa i robienie czegoś wspólnie ułatwia
zrozumienie, czego potrzebujemy, żeby dobrze nam się razem
realizowało projekt.
2. wspólne tworzenie
umowy na samym początku projektu

Treść umowy odpowiada na pytania: jak chcemy pracować?
Co nas wspiera? Co jest dla nas trudne? Czego na pewno nie
chcemy we współpracy? Jakie konkretne działania i zachowania będą nas otwierać na współpracę, a jakie zamykać?
Warto porozmawiać o tym, co w naszej wspólnej pracy jest
poufne, a o czym możemy rozmawiać na zewnątrz. Ustalić, co
byłoby dla nas naruszeniem granic, a co nie. Obejmuje to też
tak ważne rzeczy, jak prawo do odmowy (jeśli któraś ze stron
poczuje, że jej granice mogą być w jakiś sposób przekroczone) czy zgodę na rozmowę o tym. Może przecież tak być,
że ktoś czuje, że jego granice są naruszane, a druga strona zupełnie nie jest świadoma, że to się dzieje, bo ma inną intencję.
Warto się umówić, w jaki sposób będziemy o tym rozmawiać
– na przykład, że warto odnosić się do faktów, swoich uczuć
i mówić w pierwszej osobie językiem „ja”. A może wspólnie
z grupą wytypować Osobę Zaufaną, do której można się zwrócić, kiedy dzieje się coś trudnego.
Umowa jest „żywa”: w każdej chwili można do niej wrócić
i uzupełnić o kolejne punkty lub jeśli trzeba – zmienić. Daje
nam poczucie bezpieczeństwa, bo wiemy, że mamy wspólną
przestrzeń: jeden punkt, z którego wyruszamy.

3. wspólna praktyka
somatyczna jako sposób
wsłuchiwania się w siebie
i w grupę

Metody somatyczne oparte są na słuchaniu. Nikt niczego
nie pokazuje, nie powtarza ruchów za osobą prowadzącą,
lecz odkrywa się własne rozumienie tropów i obrazów, które
pochodzą z atlasów anatomicznych, zdjęć natury, dotyku, wyobrażeń czy metafor. Duża część pracy opiera się na anatomii
doświadczalnej, odczuwaniu i świadomości ciała (na przykład: BMC, czyli Body Mind Centering, Metoda Feldenkraisa,
Skinner Releasing, Contact Improvisation czy Ruch Autentyczny). Wszystkie te metody polegają na słuchaniu siebie
i innych, na swobodnym doświadczaniu siebie – swojego ciała
– w sferze emocji, praw fizyki, na przykład ciężaru, grawitacji,
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siły pędu, w trójwymiarowej przestrzeni i czasie. To metody
nastawione na samoobserwację i uważność, na poszukiwanie
nowych strategii współistnienia z innymi osobami i obiektami
w jednej przestrzeni i czasie. Ich praktykowanie zwiększa czułość i czujność. W rezultacie lepiej rozumiemy, co się z nami
dzieje oraz co może dziać się z innymi. Jest tu także przestrzeń na wymianę refleksji i rozmowę. Możemy wprowadzić
je jako element wspólnej rozgrzewki albo na koniec zajęć,
albo w momencie, kiedy jako grupa utknęliśmy w procesie.
Przekierują one nas w miejsca większego kontaktu i spokoju.
W ten sposób złapiemy wspólny oddech i tempo. Dostroimy się do siebie.
4. poznaj, jak działa mózg
w stresie

Organizm, który znalazł się w zbyt wysokim stresie, skupia się
na walce (ataku, silnych emocjach) albo ucieczce oraz zastygnięciu (opór, unikanie, niemoc, pasywna agresja). Nie mamy
wtedy dostępu do empatii; wcześniejsza umowa nie zadziała,
gdy jesteśmy zbyt przestraszeni, wściekli, wyczerpani, przytłoczeni brakiem czasu lub liczbą zadań. Dlatego dobrze jest
nauczyć się wyłapywać pierwsze sygnały ostrzegawcze pojawiającego się silnego stresu u siebie i u innych, aby w porę
zareagować, na przykład: zrobić przerwę albo przerwać pracę
nad jakimś tematem i zamiast tego nazwać emocje, które się
właśnie pojawiają, podzielić się myślami czy wyobrażeniami.
Nazwanie emocji i bycie wysłuchanymi uspokaja starsze ewolucyjnie części mózgu i daje nam szansę na ponowne połączenie się z naszą kreatywnością, otwartością, odczuwaniem
przyjemności, zdolnością do uczenia się.

5. osoba strzegąca
procesu

Sprawdźmy, co jest dla nas ważne, kiedy wchodzimy w projekt. Jeżeli koncentrujemy się na celu, to świetnie. Spotykamy się właśnie po to, żeby razem coś zrobić. Ale często
spotykamy się też po to, żeby rozwijać jakość wspólnego działania. Dlatego potrzebujemy także skierowania naszej uwagi
na proces, czyli na to, co nieprzewidywalne, a co dzieje się,
kiedy spotyka się grupa osób. Osoba strzegąca procesu
(w przeciwieństwie do osoby strzegącej zadania, dbającej
przede wszystkim o cel) ma zaufanie do przepływu emocji,
myśli i działań. Wie, że grupa potrzebuje ustalenia wspólnego
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sposobu działania. Jest wtedy większa szansa, że dzięki
poczuciu bezpieczeństwa, wytworzonym na samym początku
pracy, osoby będą łatwiej się komunikować, słuchać siebie
nawzajem i jasno wyrażać swoje potrzeby.
6. słuchanie drugiej osoby

O słuchaniu możemy myśleć w kontekście skali: nie-słuchanie → nieuważne słuchanie (błądzenie myślami gdzieś indziej,
bycie uwagą w kolejnych punktach zadania zamiast tu i teraz)
→ słuchanie (słyszenie tego, co mówi druga osoba, skierowanie wektora uwagi na osobę, z którą się rozmawia) → empatyczne słuchanie (rozumienie potrzeb i uczuć, które kryją się
pod komunikatami językowymi i zachowaniem).

7. na co mam gotowość?

Metaforą wspólnego bycia i komunikacji jest pojęcie nurkowania. Kiedy zaczynamy ze sobą pracować, możemy wcześniej ustalić, na co osoby są gotowe/jest gotowość w danej
sytuacji albo projekcie i czym chcą się dzielić z innymi.
Możemy to sprawdzać nawet codziennie, jeżeli wyznaczymy
(zadbamy o) na to czas. Przykładowo może się to odbywać
w postaci rundy wypowiedzi na początku spotkania, podczas
której powiemy sobie, czego potrzebujemy na dzisiaj, z jaką
gotowością, nastawieniem albo emocjami zaczynamy.

8. mówienie o swoich
wrażeniach i refleksjach
zamiast oceniania innych

Informacja zwrotna dotyczy tego, jak ciebie słyszę i jak
ciebie widzę. Co przeżywam, kiedy patrzę na twoje dzieło?
Co we mnie to porusza? Dzielę się z tobą tym, co jest dla
mnie ważne. Mówię ci o tym, ponieważ mi zależy. Zależy,
bo mam gotowość do wzięcia części odpowiedzialności za
to, co powstanie. Nie zostajesz z tym bez wsparcia. Do takiej
rozmowy możemy zaprosić nie tylko osoby bezpośrednio
zaangażowane w proces, ale także osoby zlecające projekt,
organizujące, kuratorujące czy zarządzające. W mówieniu
o nas samych, o swoich wrażeniach, refleksjach i uczuciach
nie chodzi o formułowanie ocen na temat drugiej osoby albo
dawanie „złotych” rad. Na przykład zamiast: „Ale to dziwne,
po co tutaj ten element, wyrzuć go”, możesz powiedzieć:
„W tym momencie poczułam się zdezorientowana, opowiedz
mi proszę więcej o intencji” albo zamiast: „Ale fajne, super
jesteś tancerką”, to: „W tej scenie, kiedy stoisz nieruchomo,
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a Twoje dłonie wykonują szybko gesty przy twarzy, czułam
ogromne poruszenie”. To jest też dobry moment na otwarte
komunikowanie próśb. Powiedzmy sobie jasno, czego potrzebujemy; parafrazujmy i dopytujmy się: „Czy dobrze zrozumiałam? Co masz na myśli…? Chyba nie mam jasności, czy
możesz powtórzyć?”. Nie ma rzeczy oczywistych.
9. jasne komunikowanie
własnych granic i szanowanie czyjegoś „nie“

Jeżeli nie chcesz czegoś zrobić, powiedz wyraźnie „nie”. Pamiętaj: pomyśleć to za mało. Powtórzmy tyle razy, ile trzeba:
wyraźnie, a może też głośno. Jeżeli chcemy (i tylko wtedy), podzielmy się powodem naszej odmowy. Warto zwrócić uwagę
na wspólne zrozumienie, że kiedy odmawiamy, nie chcemy
kogoś zranić czy się wywyższać, ale po prostu mówimy „tak”
czemuś, co jest dla nas ważne, jakiejś naszej wartości. Być
może to jest moment, kiedy zdecydujemy, że warto wrócić do
początkowej umowy i dopisać nowe ustalenia.
Jeśli słyszysz, że ktoś Ci odmawia i mówi „nie”, to znaczy, że…
nie. Kropka.
Jeśli ktoś nie szanuje Twojej granicy i Twojego „nie”, natychmiast poinformuj pozostałe osoby w projekcie. W takich sytuacjach wsparciem dla Ciebie może być Osoba Zaufana.
Jeśli targają Tobą różne emocje, albo coś Cię zdezorientuje,
wyraźnie powiedz: „Nie wiem”, „potrzebuję czasu, aby się
zastanowić” albo „potrzebuję przerwy”. Czasami nie jesteśmy
pewni, czy czegoś chcemy, czy nie chcemy, nie potrafimy
określić, co wywołuje w nas dyskomfort i dopiero później
orientujemy się, że zrobiliśmy coś wbrew sobie. Dlatego lepiej
zatrzymać się i dać sobie czas.

10. praktykowanie umiejętności zatrzymania się

No właśnie: dajmy sobie czas. Twórczość i produkcja to
intensywne procesy dla każdej ze stron: osoby kuratorującej,
tworzącej, produkującej. Dajmy sobie przyzwolenie na pauzę.
Nasz mózg i ciało potrzebują odpoczynku. Czasami oderwanie się od pracy nawet na pół godziny może wystarczyć, żeby
obniżyć napięcie w grupie albo wnieść więcej luzu w proces.
Czasami mała przerwa to zbyt mało. Może będziemy potrzebować więcej czasu. Nie jesteśmy robotami.
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11. dar konfliktu

Czym jest konflikt? Konflikt to różnica. Różnimy się w sposobie komunikacji, w sposobie bycia. Inaczej odpoczywamy
i pracujemy, lubimy inne rzeczy i inne rzeczy nas drażnią.
Konflikt to ujawnienie tych różnic. To przyznanie się do tego,
że różnice między nami są ważne. To chęć do zajęcia się nimi.
Właśnie dlatego konflikt jest ważny, ponieważ eksponuje
to, co wspólne i to, co osobne. Kiedy już będziemy w stanie
zidentyfikować te obszary i je nazwać, będzie nam łatwiej ze
sobą współpracować. A może nawet zechcemy świętować to,
że się poróżniliśmy.

12. sposób komunikacji

Kiedy tworzymy opis naszego dzieła, zastanówmy się nad
jego sformułowaniem. Zobaczmy, czy odzwierciedla nasz
sposób myślenia o podobieństwach i różnicach. Na przykład zależnie od tego, do kogo piszemy, możemy uwzględnić
wszędzie żeńskie i męskie końcówki, albo zdecydować się na
formę nie-binarną: „osoba, która coś robi”. Zastanówmy się,
czy w naszym języku są zawarte jakieś ukryte, nieuświadomione, być może dyskryminujące przekonania. A może
korzystamy z zapożyczeń kulturowych i nigdy się nie zastanawialiśmy nad tym, że mówimy z perspektywy osób uprzywilejowanych? Jeżeli nie znamy osób, które będą oglądały to, co
robimy, warto zasięgnąć konsultacji.

13. zasada 3:1.
praktyka wdzięczności
i docenienia

Sprawdźmy, czy zauważamy i doceniamy małe kroki. Taki sposób patrzenia na wspólną drogę buduje między nami relacje,
w których spełnione są potrzeby widzialności, docenienia
i sensu. Potwierdza to neuronauka. Zwrócenie uwagi na to,
co działa i nazwanie tego, a nie tylko kierowanie oczu na
to, co nie działa, to nie tylko rzadka i cenna kompetencja
społeczna, ale i bardzo transformująca praktyka. „Dziękuję,
że w tym tygodniu rozpoczynaliśmy próby o czasie”; „Widzę, że
szukasz rozwiązania i że to wymaga Twojego czasu, dziękuję
ci za to”; „Powiedz, co dobrego się dzisiaj dla Ciebie zadziało
na próbie”; „W naszej współpracy w tym tygodniu bardzo było
dla mnie wspierające, kiedy Ty…”. Jeśli stosunek komunikatów
z pozytywną informacją zwrotną (czyli o tym, co nasze działania wniosły w życie innych) do informacji krytycznych wynosi 3:1, mamy najbardziej optymalne warunki do uczenia się,
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rozwoju, tworzenia. Celebrowanie małych sukcesów zwiększa
nasze poczucie sprawczości, wpływu przyjemności, nawet
jeśli projekty są wyczerpujące.
Mapa nie jest terenem. Zdajemy sobie sprawę, że powyższy
zbiór praktyk wybrzmi dopiero w praktyce i to ona zweryfikuje poszczególne punkty. Wierzymy w to, że najważniejsza
jest intencja, a naszą jest podjęcie próby wspólnotowego
projektu budowania przestrzeni sztuki jako bardziej przyjaznego miejsca, do którego pragniemy, aby każda osoba
poczuła się zaproszona. Prosimy, dopiszcie do tej partytury
także swoje punkty, a może niektóre zmodyfikujcie! Niech ten
score będzie żywy, ewoluujący i w procesie adaptacji. Z góry
dziękujemy za podzielenie się Waszymi praktykami.
ola, magda, ewa
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QUARTO to duet artystyczny założony
w 2003 roku przez Annę Mesquita
i Leandro Zappalę. Mieszkając
w Sztokholmie, działają pomiędzy
Brazylią a Szwecją, współpracując
z innymi artystami, badaczkami, akademikami i instytucjami zajmującymi

igor dobričić studiował dramaturgię

się badaniami i rozwojem w dziedzinie

na Akademii Sztuk Dramatycznych

sztuki. Ten nieustanny dialog pomiędzy

w Belgradzie (była Jugosławia)

dwoma odrębnymi krajami zmusza

i posiada tytuł magistra DAS Theatre

QUARTO do radzenia sobie z odmien-

w Amsterdamie, Holandia. Mieszka

nymi warunkami pracy, polityką,

między Berlinem a Amsterdamem

gospodarką, kulturą, infrastrukturą,

i pracuje na całym świecie jako

itd., stawiając ich w obliczu ciągłych

dramaturg i doradca artystyczny. Jako

wyzwań nomadycznego stylu życia.

profesor i mentor jest długoterminowo

Inwestują w długoterminowe badania

zaangażowany w działalność Szkoły

w ramach sztuki interdyscyplinarnej,

Nowego Tańca (SNDO) w Amsterdamie.

głęboko zakorzenionej w interakcji

Od 2010 roku rozwija również swój

między teorią a praktyką. Zaangażo-

własny performatywny projekt

wani przede wszystkim w filozoficzne

badawczy pod nazwą TableTalks.

pytania dotyczące relacji władzy

W ciągu ostatnich 10 lat TableTalks

pomiędzy ciałem i przedmiotem oraz

gościł i był prezentowany w wielu

w badania granic ciała, wytwarzają my-

różnych kontekstach kulturowych: od

śli i podmiotowość poprzez radykalne,

Amsterdamu po Sztokholm, Kair, Sao

wizualne i fizyczne doświadczenia.

Paulo i Wiedeń.
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lina wspólnotowa „jako
obietnica
tego, co ma
nadejść”
igor dobričić w dialogu z QUARTO / anna mesquita
i leandro zappala
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Wszystko zaczęło się dekadę temu od ożywczego, choć
mozolnego spotkania pomiędzy długim kawałkiem grubej,
czarnej liny i naszą dwójką. Przez wiele lat, dziki, nieprzewidywalny ruch liny zapewnił naszej performatywnej i osobistej
relacji przedłużoną, niepewną materialność. Nieważne, czy
akurat rozciągnięta, czy zwinięta, czy zawiązana pomiędzy
i wokół naszych ciał, lina stała się zagadkowym wyrazem
„tego-co-zachodzi-pomiędzy-nami”. Nauka tego, czym lina
nas szczodrze i bezwzględnie obdarzyła, zajęła nam dekadę.
Były to lekcje o wypadku, dyscyplinie, pracy, ciele, istocie
i procesie – o stawaniu się razem.
Nadchodzi czas, by rozstać się z liną. By pozwolić jej nie tylko
owinąć nas i zawiązać się między nami, ale także rozszerzać się, rozciągać i podróżować pomiędzy innymi osobami
i poprzez różne krajobrazy. Wyrównać i połączyć to, co do tej
pory pozostawało urwane: rozproszone punkty potencjalnych
relacji pomiędzy wieloma ciałami i co najmniej kilkoma instytucjami publicznymi, które pozostają nam bliskie. To, co do
tej pory było naszą prywatną sprawą, istniejąc publicznie wyłącznie jako pokaz, którego można było czasami doświadczyć,
powinno zmienić świadków-publiczność we współpracowników, powinno przedostać się przez ogrodzenie, wyzwolić się,
rozlać się przez pasaże i wzdłuż budynków, wprosić się, tymczasowo zagościć w przestrzeniach, których celem jest
gromadzenie, ale które same pozostają w rozproszeniu.
Nie mamy złudzeń. Powyższy gest nie zmieni sytuacji, w której znaleźliśmy się jako zbiorowość. Ale wykonanie tego gestu
wydaje się istotne, co z kolei przypomina nam o następującej
myśli: kłopot, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, pozostaje czymś, czym i tak możemy się podzielić. Przynajmniej
przez moment możemy celebrować spotkania, nawet jeśli
są przelotne i rwane. Przykładowo, możemy rozwinąć i uznać
nierozwiązane relacje. Zmierzyć odległości. (Re)dystrybuować pracę.
Nie jesteśmy „optymistyczni/optymistyczne” w odniesieniu
do bezpośrednich konsekwencji tego kolektywnego działania. Ale mamy nadzieję, że podjęcie takiej próby, nawet jeśli
zostanie uznana za pozbawioną rozsądku czy przydatności,
pozostawia za sobą ślad. Ślad czegoś nieprawdopodobnego,
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co – raz zapisane w naszej pamięci – będzie dalej rezonować.
Niespełniona obietnica, że współtworzona i współwykonywana praca ma moc sprawczą zmienić nasze myślenie o mieście jako o miejscu kolektywnej izolacji w marzenie o mieście
jako topografii aktywnego, współczującego współ-istnienia.
I że możemy rościć sobie prawo do takiego wspólnego, współdzielonego domu. Nawet jeśli taki dom nie został jeszcze
wybudowany, to nie powstrzyma to nas przed pragnieniem,
by się ziścił.
Istnieje szansa, może i niewielka, że kilometr liny może
w tym pomóc.
Gdy połączenia pomiędzy wieloma osobnymi punktami
staną się realnym celem rozciągania liny, wówczas lina sama
w sobie stanie się gotowa na transformację własnego znaczenia i celu. Węzeł jest powoli rozsupływany, ale plątanina
pozostaje, poza gęstością materiału i w kierunku przestrzeni,
które otwierają się pomiędzy. W trakcie tej transformacji, dystans, który do tej pory nas od siebie oddzielał, nagle okazuje
się siecią intymnych, choć niematerialnych relacji, które nas
zbliżają, które odtwarzają czasoprzestrzeń, którą współdzielimy, czasoprzestrzeń społeczną, która nas trzyma razem,
mieści nas i gości, pomiędzy którą pomieszkujemy.
W swojej wizji przestrzeni publicznej – sfery, w której kwitnie
wspólnota – Hannah Arendt podkreśla istotność dystansu
(względem punktów widzenia, opinii, pozycji) pomiędzy
jednostkami. Zgodnie z jej wizją, dom wspólnotowy powstaje
nie tylko w rezultacie zawarcia umów społecznych, ale – co
ważniejsze – dzięki stworzeniu strefy, gdzie swobodna ekspresja naszych różnic jest prawdziwie pielęgnowana. Taka
strefa jest pojemnym i dogłębnie dynamicznym kontenerem
różnorodności, płodną otchłanią, która nas pomieści, niezależnie od naszej tożsamości czy stanowiska egzystencjalnego. W tej strefie problem naszej niezgody (węzeł) płynnie
przechodzi w obietnicę rozwiązania na rzecz kreatywnego
współistnienia (dom).
Zatem, po latach borykania się z pojmowaniem liny jako
nieprzewidywalnego źródła węzłów, w końcu natrafiliśmy na
rozwiązanie. Jeśli rozdzielimy splątaną linę, jeśli oddzielimy ją
na tyle, by nie zapaść się we wnętrzu gmatwaniny, stworzymy
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wspólną strefę, w środku której damy sobie nawzajem wystarczającą przestrzeń, by zachować dystans i być jednocześnie
razem. W ten magiczny sposób znajdziemy się w kontenerze, który nas podtrzymuje i który nas pomieści. Czym jest
ta pusta przestrzeń tak nagle rozsupłująca się wokół nas?
Przestrzeń tak fizycznie dostępna i tak tajemniczo niematerialna, dziwnie wielofunkcyjna i wytrzymała, a mimo to
na zawsze prowizoryczna i w ciągłym ruchu? Tymczasowo
decydujemy się określić ją greckim słowem oznaczającym
przestrzeń: Khôra (χώρα). To antyczny termin używany przez
Platona do opisania terenu poza granicą miasta. To miejsce
przejściowe, gdzie to, co jest tworem natury i wytworem człowieka, jest ze sobą na zawsze splecione, gdzie to, co uniwersalne, poddaje się nieskończonemu procesowi stawania się
tym, co szczególne, a gdzie to, co szczególne, nigdy nie traci
zdolności do okazania się tym, co uniwersalne.

Tłumaczenie:
Bartosz Wójcik
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kasia wolińska jest tancerką, choreografką i autorką tekstów mieszkającą
w Berlinie. Interesuje się i praktykuje
taniec jako aktywność artystyczną,
społeczną i polityczną, jednocześnie
eksplorując jego historyczne zawiłości
oraz futurystyczny potencjał. Od 2019
zasiada w zarządzie ZTB e.V. – organizacji pracującej na rzecz poprawy
warunków życia i pracy dla osób
związanych z wolną scena tańca
w Berlinie.
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Droga Towarzyszko / Drogi Towarzyszu

1 Sieć sklepów drogeryjnych
w Niemczech [przyp. red.].

niech moje wystąpienie będzie zaproszeniem do tańca:
może zdołamy się nawzajem odnaleźć, dzieląc się ciężarem.
Kalibrując tak intymny „ruch-z”, łatwo stracić równowagę,
dostać zawrotów głowy lub nadepnąć sobie na palce. Przed
nami choreografia licznych rozstań i powrotów, ale kiedy
oddamy się tańcowi, trzymając się nawzajem w ramionach,
będziemy wiedziały, że warto było się starać.
Z okna mojego pokoju widzę pozostałości muru berlińskiego.
Długi szereg zardzewiałych stalowych prętów stanowi ramę
dla pustych przestrzeni, które teraz można przemierzać.
Po upadku muru pozostała przestrzeń nawiedzona przez
duchy: kiedyś było tu pełno królików, teraz pełno psów
i turystów. W swojej materialnej formie mur uległ zniszczeniu, ale wpisana weń dwuznaczność wciąż zdaje się być
żywa – twór, który zarazem chronił i ograniczał, nie pozwala
udzielić łatwych odpowiedzi na pytanie o zjednoczenie.
Bycie wolną wciąż nie przynosi równości. Widmo żelaznej
kurtyny unosi się nad otwartymi granicami. Niemal dokładnie osiem lat temu oznajmiłam rodzinie, że przeprowadzam się do Niemiec, żeby studiować taniec. Mój ukochany
dziadek z pasją zapowiedział, że nigdy nie odwiedzi mnie na
niemieckiej ziemi. Powiedział to głośno i wyraźnie. Bardzo
głośno – z racji uszkodzenia słuchu, którego doznał podczas
służby wojskowej. Jako czołgista latami ćwiczył manewry
na poligonie, przygotowując się do wojny, która nigdy nie
wybuchła. Na postkomunistycznej skórze zamknięcie granic
i ograniczenie swobody poruszania się może wywołać złowrogi dreszcz, smętne déjà vu. Serce staje na chwilę. Gęsia
skórka. Mnie, urodzoną po upadku muru, prześladują takie
właśnie historie.
Najpierw pojawił się lekki ucisk w żołądku, kiedy w DM1
w Wedding zabrakło papieru toaletowego. Właśnie tak wyglądają teraz żarty na serio. Pamiętam opowieści rodziców
o kolejkach po papier toaletowy – wiecie, w tamtych czasach. Kiedy tego samego dnia rozmawiałam z Mamą przez
wideo-czat, poradziła mi, żebym nie lekceważyła sytuacji;
kiedy kończyłyśmy rozmowę, upewniła się, że mam w domu
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zapas papieru toaletowego. I rzeczywiście, teraz już mam.
W sklepie na dole można było dostać papier, ale tylko za
gotówkę. Wyszłam na zewnątrz ze swojego ciepłego zamknięcia – i oto szłam do banku. Moje przemierzające ulice
ciało ogarnęło delikatne drżenie. Lepkość pandemicznego
świata przesuwa naszą fizyczność w stan podwyższonej
mobilizacji. Metafory wojenne są w powszechnym użyciu,
a nam nakazuje się odsunięcie się od siebie ze względów
bezpieczeństwa. A jednak, z trzewnej jaskini strachu wypływa na jaw tęsknota za innym, tęsknota za byciem-z, być
może w nieznany dotąd sposób. A ci inni zjawiają się, by zdekonstruować wojenne imaginarium za pomocą życzliwości,
okazywanej na odległość. Możemy raz jeszcze spróbować
być sąsiad(k)ami, kompan(k)ami, ukochanymi nieznajomymi.
Niespiesznie i bez planu wędrowałam z Mitte na Prenzlauer
Berg i z powrotem – i chyba jeszcze nigdy spacer nie wydawał mi się tak nadzwyczajnym. Spacerowanie jest aktualnie
przywilejem – a może było nim zawsze. W małym sklepiku
kupiłam ostatnie, rodzinne opakowanie papieru toaletowego – ku satysfakcji sprzedawcy. „9,50” powiedział z uśmiechem, wyciągając ku mnie dłoń w jednorazowej rękawiczce.
Odwzajemniłam uśmiech i, stojąc w bezpiecznej odległości,
podałam mu banknot. Z równie bezpiecznej odległości ukłoniliśmy się sobie – i rozstaliśmy się. Tak właśnie wyglądają
dzisiejsze tańce.
W czwartek rozmawiałam z Mamą przez wideo-czat – omawiałyśmy mój przyjazd do domu. W niedzielę granica została
zamknięta. Dwa tygodnie później w jednej z polskich gazet
ogłoszono, że demokracja w kraju skończyła się poprzedniej
nocy. Partia rządząca podstępnie przepchnęła przez parlament aneks do tak zwanej „tarczy antykryzysowej”, który
pozwoliłby na przeprowadzenie wyborów prezydenckich
(zaplanowanych na 10 maja) w formie korespondencyjnej.
Inne periodyki analizowały postępowanie PiSu, który był
skłonny posłać swoich wyborców na śmierć, żeby tylko
umocnić władzę – sondaże dawały A.D. zwycięstwo, a to
znaczyło, że pozostanie on marionetką w łapskach polskiego
Voldemorta. Ten ostatni ujawnił swoje prawdziwe oblicze –
chociaż wielu dostrzegało je już wcześniej, ale nie wierzyli
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albo odrzucali to, co widzą, bo odstręczało ich podobieństwo
twarzy Prezesa do Tyrana. Postkomunistyczne wargi znają
gorzki smak tyranii. Grymas wstrętu. Wygląda to na ostatnią
bitwę w wojnie polsko-polskiej, bo musisz wiedzieć, droga
towarzyszko, że od jakiegoś czasu są dwie Polski. W każdym
razie tak mówiono. A my wierzyłyśmy – od lewa do prawa.
Dzielenie wydaje się zajęciem uniwersalnym ideologicznie.
Niektóre granice nigdy się nie otwierają.
Podczas wideo-czatu podzieliłam się z rodziną swoim lękiem
i niepewnością. W odpowiedzi mój Tata wzniósł szklankę
whisky. „Widzieliśmy, jak upadają reżimy” – powiedział. Więc
ci także muszą w końcu upaść. Po plecach przebiegł mi
dreszcz oczekiwania. Wyobraziłam sobie upadek Tyrana
– jednego z wielu, nieważne którego. W czasach pandemii
wyobraźnia pozostaje niespętana. Tymczasem rodzice
po raz kolejny przypomnieli mi, że powinnam się starać
o niemiecki paszport.
Wiosna w Berlinie jest w tym roku szczególna. Mieszkanki
i mieszkańcy są uziemieni – rzecz dotąd niespotykana
– więc przez miasto przetacza się fala domowych porządków. Na ulicach jest pełno książek do wzięcia – literaccy
poszukiwacze mogą znaleźć wśród nich prawdziwe skarby.
Koleżanka zaproponowała mi wybór opowiadań Edgara
Allana Poego w niemieckim przekładzie. Znalazła tę książkę
na ulicy. Dobrze mnie zna – Poe był moim mrocznym kompanem od wczesnych lat nastoletnich. Podczas trwającej
tygodniami izolacji powrócił, żeby snuć opowieści o śmierci
i tajemnicach. Szczególnie jedno opowiadanie domagało się
ponownej lektury: Maska Czerwonego Moru. Oto streszczenie: wystawne przyjęcie, wydawane przez księcia Prospera
w prywatnym klasztorze zostaje przerwane przez Zarazę,
która przybywa w swojej zwykłej postaci: bez kostiumu. Początkowo arogancja Śmierci, która śmiała się zjawić w twierdzy arystokracji, spotyka się z niedowierzaniem – ale jej
nieuniknionym następstwem są konwulsje, pąsowe plamy
na skórze – a wreszcie śmierć księcia i jego towarzyszy.
Ostatnio snuję fantazje o różnych innych Prosperach, dla
których nastał sądny dzień. Ale to tylko wyobraźnia ponosi
mnie, gdy jestem sama.
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Możliwe, że taki kryzys, jak obecny, nie niesie z sobą żadnego
objawienia, żadnej prawdy – nie przynosi niczego, czego nie
wiedziałybyśmy wcześniej. Odsłania się przed nami nekropolia, a ciałoumysł jest udręczony krwawą jatką codziennych
wiadomości. A jednak, mimo wszystko, tak wiele starych
wartości przeżywa teraz swój złoty okres. Bohaterstwo
i poświęcenie wracają w wielkim stylu, gdy my oswajamy się
z codziennością stanu wyjątkowego. Śmierć z wyliczenia
podaje się nam w postaci matematyki szoku – i niektórzy są
rzeczywiście przerażeni perspektywą znalezienia się poza
nawiasem. Ale, jeśli tylko zdołamy, nie dajmy się pogrążyć
w rozpaczy – bo oto pojawiło się coś, co ma posmak nowości
i przyprawia nas o inny rodzaj gęsiej skórki. Z niejednoznacznej przestrzeni wyłoniły się nowe procedury. Obserwacja
i dystans potrafią zdziałać cuda.
Niewykluczone, że – odświeżone nieplanowaną przerwą
w pracy i podróżach – zaczniemy doznawać małych objawień.
W tym roku wiosna z pewnością nie upływa w ciszy – ptaki na
moim podwórku szaleją. Kiedy usłyszałam to po raz pierwszy,
byłam przekonana, że to nagranie – takich gremialnych treli
nie słyszałam od lat. Podniecenie krzaków ogłosiło nadejście
wiosny. Coś znów się zaczyna. W ciągu kilku dni świat zmalał, a teraz rozwija się w całkiem nieoczekiwanym kierunku.
Wszystko poprzekładane – nagle jest więcej czasu i więcej
przestrzeni. I muszę ci się przyznać, droga towarzyszko, że
myślę bez radości o chwili, kiedy to „wszystko” na raz się na
mnie zwali. Jeszcze nigdy nie zasiedziałam się w Berlinie tak
długo, bez żadnych przerw na wyjazdy za pracą. Zarówno
ja, jak i niektórzy spośród moich znajomych otrzymaliśmy
wsparcie finansowe od niemieckiego państwa i/lub od Miasta
Berlin. Proces zgłoszenia i dni go poprzedzające pozwoliły
nam odkryć sieć powiązań i umiejętności, dzięki której wielu
freelancerów ze świata tańca wspólnie uporało się z biurokracją. Dzielenie się zasobami, informacjami, udzielanie
sobie wzajemnie rad, stało się zarzewiem nowych pomysłów
na przyszłe rozmowy i przedsięwzięcia. Wciąż jednak znalazłoby się mnóstwo osób, które nie otrzymały wsparcia – bez
względu na deklaracje polityków, według których programy
pomocowe miały objąć wszystkich. Przed nami jeszcze lata
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2 Round Table Dance Berlin
(Okrągły Stół Tańca w Berlinie)
to roczny proces, który stawiał
sobie za cel zbadanie środowiska tanecznych freelancerów
i przeprowadzenie w nim reform.
Inicjatywy i projekty mierzyły się
z najróżniejszymi zagadnieniami:
od międzynarodowego charakteru dyscypliny i związanymi z nią
wyjazdów, poprzez inkluzywność,
kwestie infrastrukturalne, takie
jak dostępność przestrzeni do
pracy – aż po stabilność dochodu, która wykraczałaby poza
ograniczenia pracy opartej na
produkcie. W 2020 roku wypracowane podczas Okrągłego Stołu
Tańca rozwiązania miały zostać
wprowadzone i testowane.

zmagań, a zadaniem tych, które/którzy są zabezpieczone/
zabezpieczeni, jest nie zapomnieć o tym, do czego same się
zobowiązywałyśmy. Niech nasza solidarność będzie trwalsza
od tymczasowych rozwiązań.
U tych, które pomoc otrzymały, wdzięczność i zdumienie
mieszały się z niepewnością i niedowierzaniem. Część z nas
obawia się, że subsydia zostaną odebrane; że to wszystko jest
zbyt piękne, żeby było prawdziwe, bo uzyskiwanie pomocy
finansowej nigdy nie szło tak łatwo i szybko. Według badań
przeprowadzonych z okazji Round Table Dance [Okrągłego
Stołu Tańca] w Berlinie2, spośród mieszkanek-mieszkańców
miasta, którzy są zawodowo związan(i)e z tańcem, ponad
60% żyje poniżej progu ubóstwa, a większość z nich nie ma
w pracy choćby namiastki stabilności. W czasach globalnego
kryzysu to, co dotąd wydawało się niemożliwe do osiągnięcia
poprzez reformy systemowe, niemal z dnia na dzień stało się
rzeczywistością. Przez jakiś czas możemy więc względnie
bezpiecznie dryfować po wzburzonych wodach.
A kiedy dryfujemy, niematerialne burze zbierają się nad
naszymi głowami. Moja wirtualna komuna artystyczna pod
rękę ze środkami masowego przekazu wybucha gniewem
i wieszczy koniec kapitalizmu. Nie ma innej możliwości – cały
ten syf się zawali. O, tak: brzdęk! [odgłos otwieranej kasy].
Podczas gdy my jesteśmy unieruchomione w domach, globalna mobilizacja stopniowo obejmuje wirtualne kontynenty.
Od opinii aż huczy, ale czasami trudno stwierdzić, czy to
odgłosy gadziego mózgu… czy Kapitału? Przestaję śledzić na
Facebooku swoich biadolących „przyjaciół”, jednego po drugim – aż zostaje mi garstka osób, do których mogę zadzwonić
i dwie, które wpuszczam do domu. Bez przytulania ani dotykania. A jednak przyjaźnie nigdy nie były tak intymne. I nie tylko
one zyskały inny ton. Miary odległości i przegrody z plexiglasu spowolniły nawet najbardziej banalne kontakty między
ludźmi. Pionowe, hierarchiczne podziały przypisywane pracy
właśnie chwieją się w posadach: okazuje się, że w rzeczywistości świat trzyma się dzięki temu, co mało widowiskowe.
Skłaniamy się ku nowym rodzajom czułości i wzajemnego
rozpoznania, a kiedy świat jednym pstryknięciem wróci do
„normalności”, pamiętajmy o tych, dzięki którym się w ogóle
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trzymał – dla nas wszystkich. One(i) też będą potrzebowały(li)
wytchnienia; musimy być tam, gdzie trzeba i trzymać dla
nich miejsce.
Tygodnie mijają, a moje dni stają się coraz cichsze, mój
ciałoumysl wyhamowuje. Życzliwość przybiera coraz bardziej
wyrafinowane formy, gdy układamy codzienne czynności
w nową choreografię. Ustąpić z drogi, usunąć się, pozwolić
przejść – takie gesty znamionują teraz troskę. Kiedy znika
nieznośna gęstość miejskiego życia, możemy zastanowić się
nad długoterminowym planowaniem, które stanowiłoby
dalszy ciąg tego, co odkryłyśmy, dystansując się od siebie
i od działania w trybie business as usual. Zapanowała moda
na dzielenie się. Wreszcie jakieś trendy, za którymi warto
podążać. Już nawet Britney nawołuje do redystrybucji bogactwa. Ale to nie ona będzie przywódczynią Jutra, a na pewno
nie w pojedynkę. To nie memy powinny nas przekonać do
socjalizmu. Jeśli tym, co się teraz gotuje, ma być solidna porcja niewzruszonej solidarności – nie konsumujmy jej same,
towarzyszko. A jedząc, nie zapomnijmy o solidnej szczypcie
niejednoznaczności, by nie karmić Kapitału bezsilną złością
i sianiem strachu. Powinniśmy zagłodzić bestię odmową życia
w starych systemach myślenia i działania. A jednak wypowiadam to życzenie śmierci łagodnie, bo nie wiem, jak sprawy
potoczą się dalej.
W niewiadomej teraźniejszości wzywa się nas do zaangażowania – chodzi przecież o przyszłość. Jeśli nasze „Teraz”
zawiera w sobie jakiekolwiek wskazówki co do kierunku,
być może mogłybyśmy obrać sobie niespieszność za nauczycielkę. W tym niezwykłym zawieszeniu to, co zasysamy
i uwalniamy, może okazać się równie ważne. Przed nami
procesy odwracania i uczenia się na nowo – i nie oszukujmy się – nie zawsze będzie ładnie i przyjemnie. W świecie
podlanym śmiercią, powinnyśmy starać się cenić siebie
nawzajem. Jak zauważył jeden z moich ulubionych myślicieli
w świecie tańca, Steve Paxton, kiedy ciało uwalnia się od
napięcia, wyobraźnia świętuje. A ponieważ nie możemy się
teraz dotykać, wyobraźmy sobie siebie w owych postpandemicznych walcach. Widzisz, jak się kołyszesz i obracasz?
Czy czujesz, jak obraca się przestrzeń? Kiedy uczymy się,
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jak to robić, pierwszym krokiem jest ustanowienie własnej
równowagi: trzeba znaleźć odpowiednią postawę i oddychać, powoli obracać głowę, zwracając uwagę na to, jak twój
ruch oddziałuje na przestrzeń. Już niedługo spotkamy się
w sali balowej.
Postscriptum: Od mniej więcej roku omawiam z dziadkiem jego planowaną wizytę w Berlinie. Dziadek ma 82 lata
i jest miasta bardzo ciekaw. Nareszcie! Kiedy zadzwoniłam,
żeby się dowiedzieć, jak sobie radzi w zamknięciu, dziadek
powiedział, że zachowuje wszystkie niezbędne środki ostrożności. Obiecał mi, że przeżyje to wszystko dla nas.

Tłumaczenie:
Joanna Błachnio
Tekst został po raz pierwszy opublikowany przez „e-flux conversations”, w ramach cyklu Letters
Against Separation (kwiecień
2020); https://conversations.e-flux.com/t/letters-against-separation-kasia-wolinska-in-berlin/9874
(dostęp: 20.06.2021).
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faye driscoll jest wielokrotnie nagradzaną artystką i performerką, bazującą
na alchemii ciał i głosów, przedmiotów
oraz dźwięku, by powoływać ożywione
i wiecznie zmienne (jak my sami)
światy. Faye wytwarza głębokie
doświadczenia charakteryzujące się
sensoryczną złożonością i percepcyjną
dezorientacją, a ich celem jest
ożywienie pasywnego, odrętwiałego,
odseparowanego ciała. Interwencje
te przybierają formę intymności:
performera trzymającego cię za rękę,
death metalowego utworu powstałego
dzięki nagraniu twoich tupiących
stóp, przestrzeni odpoczynku czy
prywatnej choreografii szeptanej do
twojego ucha.
kyoko iwaki wykłada na Wydziale

samara hersch jest artystką i reżyserką

Teatru i Performatyki Uniwersytetu

teatralną pracującą pomiędzy Naarm

w Antwerpii. Jej badania koncen-

(Melbourne) i Amsterdamem. W swojej

trują się na japońskich i europejskich

praktyce artystycznej bada punkty

filozofiach w więcej-niż-ludzkim teatrze.

styku współczesnych sztuk performa-

W 2017 roku Kyoko uzyskała tytuł

tywnych i zaangażowania społecznego.

doktorski w Goldsmiths, University of

Niedawno ukończyła studia

London, następnie współpracowała

magisterskie w DAS Theatre w Amster-

jako gościnna profesorka z The Segal

damie. Obecnie bada publiczne gesty

Center, City University of New York.

intymności poprzez tworzenie nowych

Przed podjęciem pracy naukowej

ram artystycznych dla performerów

przez ponad dekadę pracowała jako

nieprofesjonalnych oraz publiczności.

krytyczka teatralna w „Asahi Shimbun

Samara koncentruje się na krytycznym

Newspaper”. Od 2021 roku jest

dialogu międzypokoleniowym i badaniu

redaktorką czasopisma „Performance

narzędzia rozmowy jako spektaklu.

Research”. Niedawno została naczelną

Obecnie jest rezydentką w Theatre

dramaturżką festiwalu Theater der

Rotterdam oraz członkinią europejskiej

Welt 2023.

sieci ACT: Art Climate Transition.
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dystans
i bliskość
rozmowa faye driscoll, samary hersch i kyoko iwaki
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	Kyoko Iwaki	 Temat tego spotkania, „dystans i bliskość”, wypłynął spontanicznie podczas rozmowy z zespołem festiwalu Zürcher Theater Spektakel i Tanz im August1 na temat Waszej twórczości.
Obie intensywnie pracujecie nad koncepcją intymności i obie
doświadczyłyście tego, jak sposób postrzegania i odczuwania intymności zmienił się w czasie pandemii. Sama na co
dzień odczuwam potrzebę intymności, doskwiera mi jej brak,
ale jednocześnie się jej obawiam. Pandemiczny lockdown
i wszechobecne przepisy dotyczące dystansu społecznego
unaoczniły mi, jak pragnienie intymności i lęk przed intymnością są ze sobą związane, przez co czuję, że funkcjonuję
w jakimś zawieszeniu. I zastanawiam się, w jaki sposób Wy
odczułyście tę zmianę i w jaki sposób wpłynęło to na Wasze
ostatnie prace.
Samara Hersch	 Mój ostatni spektakl zatytułowany jest Body of Knowledge.
Jest to praca, w której nastolatkowie z całego świata dzwonią
do dorosłych widzek i widzów, zebranych w teatrze. Taka była
oryginalna wersja, przed Covidem. Młodzi ludzie dzwonią do
publiczności z pytaniami na temat ciała i polityki ciała. Te
pytania są dla nich wyjątkowo ważne: zadają je nieznajomym
osobom z innych części świata, które są od nich starsze
i z którymi dotąd nie zamienili ani słowa.
W miarę rozwoju rozmowy nastolatkowie zaczynają również
sugerować publiczności, jak zmienić przestrzeń w teatrze.
Stopniowo widzowie są zachęcani do dzielenia się słuchawkami i wspólnej rozmowy z osobą dzwoniącą, z kimś innym
z publiczności, z czasem mogą być nawet poproszeni o przygotowanie popcornu w mikrofalówce i podzielenie się nim
z pozostałymi. Stopniowo publiczność jest proszona o wymianę krzeseł na nadmuchiwane kawałki pizzy. I tak zaczyna
zmieniać się dynamika estetyki relacyjnej: z początkowo
bardzo sztywnej, zdystansowanej, dorosłej publiczności
siedzącej na krzesłach, do grupy rozbawionych osób, rozmawiających na bardzo intymne tematy. Dramaturgia rozmowy
odsłania tutaj zastane sposoby bycia razem oraz daje narzę1 Dwa festiwale sztuk performatywnych, które w sierpniu 2020
dzia, którymi możemy je zmienić.
roku wspólnie zorganizowały onOstatnia, „domowa” wersja Body of Knowledge (at Home
line rozmowę Dystans i bliskość
Version) powstała w odpowiedzi na potrzebę kontynuacji
[przyp. red.].
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naszej pracy z nastolatkami. Właściwie dotąd też do jakiegoś
stopnia pracowaliśmy na odległość: nastolatkowie dzwonili
ze swoich domów do publiczności zgromadzonej na żywo
w teatrze. Dyrektor techniczny, z którym pracuję, Fred Rodrigues, zauważył, że skoro już częściowo pracujemy zdalnie, to
dlaczego nie iść o krok dalej, z publicznością, która również
znajduje się na odległość? I sprawdzić, jak zgromadzenie
i bliskość mogłyby wyglądać w tych warunkach?
W czasie pandemii pragnienie gromadzenia się było szczególnie istotne: szukaliśmy sposobu, dzięki któremu moglibyśmy być razem w czasie rzeczywistym, nie opuszczając
swoich domów. Nie jestem pewna, czy udaje się w ten sposób
zbudować podobne doświadczenie, ale cały czas zaskakuje
mnie, jak wiele intymności można wydobyć poprzez rozmowę,
poprzez głos pozbawiony ciała – i podejrzewam, że dystans
odgrywa tu dużą rolę.
KI

Kiedy uczestniczyłam w Twoim spektaklu i odebrałam telefon, byłam w Tokio podczas lockdownu i czułam się dziwnie,
wiedząc, że zaraz będę rozmawiać z nieznaną mi nastolatką
z Melbourne. A jednak to surrealne wrażenie szybko uleciało,
ponieważ ponieważ mój rozmówca, jak to nastolatek, zaczął
zadawać mi pytania, które dotyczyły niezwykle wrażliwych
i intymnych spraw, tematów, których nigdy nie poruszasz
na przykład z kolegami z pracy. A ponieważ moja rozmówczyni zdecydowała się opowiedzieć mi bardzo osobistą
historię, nasza rozmowa nabrała bardzo intymnego charakteru w ledwie kilka minut. Linia telefoniczna stała się taką
maleńką wspólnotą.
To było niesamowite: w pewnym sensie nieobecność elementu wizualnego zadziałała na korzyść rozwijania intymnej rozmowy i wsparcia. Powstało coś w rodzaju teatru
telefonicznego, który, rozwinięty przez dźwiękowo-cyfrową
dramaturgię, naprawdę działa. Faye, Twoja praca również
angażuje widzów i pozwala im poczuć, że stanowią część
zgromadzenia. Czy mogłabyś podzielić się z nami przemyśleniami na temat swojej ostatniej pracy i tego, jak zamierzasz zmienić sposób odnoszenia się do publiczności
w post-covidowych przedstawieniach?
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Faye Driscoll	 Mój najnowszy zbiór prac performatywnych nosi tytuł Thank
You for Coming. Jest to trylogia, której stworzenie zabrało mi
siedem lat. Każda część trylogii zapełnia przestrzeń pomiędzy performerem i publicznością. Thank You for Coming
bierze na warsztat winę, współtworzenie, relacje, i to, co jest
między nami, a co nie jest ani mną, ani tobą. W choreografii
najbardziej interesuje mnie możliwość wykreowania takich
alchemicznych przestrzeni. W dwóch częściach trylogii
Thank You for Coming: Attendance i Thank You for Coming:
Play występują dwa różne zespoły performerów, a w Thank
You for Coming: Space przed publicznością jestem tylko ja.
Space traktuję jak występ solo, w którym sama reżyseruję
siebie i publiczność. Później, jako pewnego rodzaju następstwo, pojawił się projekt Guided Choreographies for the
Living and the Dead, w której mnie już nie ma, a widzowie są
pozostawieni samym sobie. Początkowo Guided Choreographies for the Living and the Dead były pokazane na wystawie
zatytułowanej „Come On In”. Było to coś w rodzaju sterowanych medytacji, w których mój głos wprowadzał odwiedzających wystawę w prywatny, indywidualny taniec. Oprawa
dźwiękowa, czyli mój głos, to instrukcje i teksty dotyczące
całej masy aspektów życiowych. Jest to więc bardzo, bardzo
intymne doświadczenie, które przeżywasz, leżąc na cokole ze
słuchawkami na uszach w przyciemnionej przestrzeni galerii.
Na różnych cokołach jest siedem różnych ścieżek audio, więc
dzielisz się tą przestrzenią z innymi, którzy w tym momencie
wykonują swój „taniec”. Przypadkowo, kreujesz pewnego
rodzaju tableau vivants wspólnego ruchu. Taka sytuacja
może wyglądać z zewnątrz dosyć niepokojąco. Kiedy skończysz jeden taniec, zauważasz, że obok ciebie pojawiła się
osoba, której nie było, kiedy zaczynałaś. Właściwie jest to
zabawa z wewnętrzną i zewnętrzną świadomością oraz
z byciem „nawiedzaną” przez reżyserskie podpowiedzi. Praca
pokazywana w tym roku na Tanz im August jest internetową
wersją tego projektu, zaadaptowaną do użytku domowego.
Czasem myślę, że te prace niemal powstały dla tych trudnych
pandemicznych czasów, kiedy wszyscy utknęliśmy w domach. Każdy epizod GCLD jest pewnego rodzaju modlitwą lub
zaklęciem, które wypowiada mój głos w słuchawce, w Twoim
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uchu. Interesuje mnie komplikowanie tego, czym jest ciało,
więc moja „sterowana medytacja” jest być może bardziej
denerwująca i dezorientująca niż uspokajająca. Kora wzrokowa jest tak dominująca, na co zwróciłaś uwagę wcześniej, mówiąc o rozmowach telefonicznych Samary, że sam
głos o wiele lepiej aktywuje naszą wyobraźnię, a przy braku
informacji wizualnych słyszenie tylko mojego głosu jest dosyć
intymnym doznaniem.
	KI

SH

Kiedy słuchałam ścieżki audio podczas tego spektaklu, kojący
głos wszedł we mnie bardzo spokojnie, a po kilku minutach,
zanim jeszcze zauważyłam, co się dzieje, głos przenikał mnie,
jakby był częścią mnie. Dzięki temu doświadczeniu zdałam
sobie sprawę, jak silnie wpływają na nas informacje odbierane wyłącznie poprzez słuch. W przypadku wizualnego
odbioru informacji możesz bardzo łatwo odciąć źródło – wystarczy, że zamkniesz oczy. Natomiast w przypadku odbioru
informacji dźwiękowej sprawa już nie jest taka prosta – dociera ona do ciebie bez żadnych przeszkód i nie możesz się
od niej odciąć. Może dlatego czułam, że to doświadczenie
było o wiele bardziej fizyczne niż w konwencjonalnym teatrze. Powiedzcie proszę, dlaczego zdecydowałyście się użyć
komponentu słuchowego, to jest bezpośrednich głosów
albo telefonów, zamiast wykorzystać elementy tekstowe
lub wizualne?
W przypadku Body of Knowledge było to celowe, ponieważ
chcieliśmy uniknąć reprezentacji. Częściowo decyzja ta była
również związana z próbą obalenia nadmiernego uprzedmiotowienia ciał młodych ludzi, które jest tak rozpowszechnione
w mediach. Ciekawiło nas, jak możemy mówić o ciele, ale
przy użyciu bezcielesnego głosu. Interesowało nas także, jak
zadziałają tu nasze własne projekcje i ucieleśnione wspomnienia, a także jak poprzez taką pracę pamiętamy nasze
nastoletnie ja, które nadal nosimy w dorosłych ciałach.
Bardzo inspiruje mnie to, o czym mówiła Faye, czyli jak
można stworzyć przestrzeń dla wyobraźni lub dla refleksji
dzisiaj, kiedy ciągle jesteśmy nadmiernie pobudzani wizualnie. Jest coś ciekawego w mówieniu o ciele bez użycia ciała

432		rozmowa

performera; kiedy bezcielesny głos prosi cię o przyjrzenie się
własnemu ciału, odczucie go i zauważenie, jak ono reaguje
i jak się porusza. To doświadczenie jest mi bliskie, ponieważ
od trzech lat mieszkam za granicą. Bardzo dobrze pamiętam
rozmowę telefoniczną z moją mamą, która była w Sydney,
a ja spacerowałam po ulicach Amsterdamu i czułam się,
jakbyśmy były obok siebie. Wtedy zdałam sobie sprawę, że dla
głosu nie istnieje dystans, i że podkreśla on poczucie czyjejś
obecności. Zgadzam się z tobą, że uczestniczenie w wideokonferencjach wytwarza o wiele większy dystans. Rozmowa
telefoniczna z bliskimi, którzy są daleko, stała się dla mnie
kołem ratunkowym.
FD

Wydaje mi się, że głos jest pradawną, skomplikowaną techniką, dzięki której potrafimy zdobywać wiele informacji na
temat osób, których słuchamy. Moim zdaniem zrezygnowanie z bodźca wzrokowego jeszcze bardziej uaktywnia
ten proces. Głos jest również bardzo ważnym elementem
w mojej pracy: kiedy śpiewam, rozmawiam, reżyseruję, przebywam w pomieszczeniach, przekazuję informacje, reaguję.
Używam swojego głosu, żeby aktywować swoich wykonawców, przekazać im ogromną ilość niuansów i emocji. Interesujące jest więc to, że przy braku fizycznej bliskości musimy
niejako tworzyć ją na nowo, tym bardziej, że wytworzenie
bliskości na platformach internetowych jest naprawdę
bardzo wymagające.

	KI

Mogłybyśmy powiedzieć, zwłaszcza podczas pandemii, że żyjemy pośród wszechobecnej, otaczającej nas śmierci. Biorąc
pod uwagę fakt, że ponad 99% gatunków organizmów, które
kiedykolwiek istniały na Ziemi, już wyginęło, żyjemy razem
z duchami ludzi i nie-ludzi. Innymi słowy, zmarli i duchy to
niewidzialne istoty, które mimo bycia niewidocznymi (albo
właśnie z tego powodu) nawiedzają naszą codzienność. Faye,
obok Guided Choreography for the Living and the Dead,
także twoja najnowsza praca, Thank You For Coming: Space,
porusza temat śmierci i żałoby. Skąd tak silne zainteresowanie tematem duchów i śmierci?
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FD

Nie mogę od niego uciec! W ciągu ostatnich trzech lat
straciłam rodziców. Czuwałam przy nich, prowadząc ich na
drugą stronę i będąc bardzo, bardzo blisko śmierci. Myślę, że
kiedy ktoś umiera, strata jest wieloznaczna: całkowicie zmienia się nasze myślenie o osobach, które straciliśmy, zastanawiamy się kim, czy też czym teraz dla nas są. Inaczej myślimy
także o nas samych – próbujemy odpowiedzieć na pytanie,
kim teraz, po doznanej stracie, jesteśmy. Odchodzi nie tylko
ukochana osoba, ale także część nas samych. Odkryłam, że
mój mózg dokonuje pewnego rodzaju mapowania, próbując
na nowo odtworzyć obraz moich rodziców. Wydaje mi się,
że w czasie doświadczania straty bliskich osób mapujemy
to, co mieliśmy, co może się z nami stać i co jest przed nami.
W Thank You For Coming: Space sensorycznie mapuję brak
ciała, a publiczność proszę o wytworzenie jego obecności
i zapełnienie nim przestrzeni. Uzyskuję ten efekt poprzez
uruchamianie samej przestrzeni, a także poprzez animowanie
własnego ciała i ciał widzów. Myślę więc, że Guided Choreography… jest kontynuacją tęsknoty za czymś nieobecnym,
jest nawoływaniem za tą nieobecnością. Kiedy byłam w żałobie, poczułam obumieranie własnego ciała: próbowałam się
znów ożywić i na nowo poczuć samą siebie. Myślę, że te egzystencjalne pytania są bardzo, bardzo namacalne, gdy kogoś
stracisz i bardzo, bardzo odczuwalne w obecnym, ogólnoświatowym poczuciu żałoby i smutku. Tymczasem w Ameryce jest
dużo niechęci do takich uczuć.

	KI

Rzeczywiście, amerykańska kultura ma ogromną obsesję na
punkcie pozytywnego i przyszłościowego sposobu myślenia,
przez co odrzuca żałobę i śmierć. Ale kiedy oglądałam Twój
spektakl, wydawało mi się, że raczej uwewnętrzniasz śmierć,
niż się od niej odwracasz: jest to performans, który pokazuje
jak współegzystować ze zmarłymi. Nie przeciwstawiasz się
śmierci, przeciwnie – ucieleśniasz jej doświadczenie. Samaro,
Ty też często mówisz w spektaklach o śmierci, ale przy użyciu
innych środków artystycznych. Na przykład w Sex and Death
skupiłaś się na performatywnych interakcjach z ludźmi z różnych pokoleń. Dobierając w pary małe dzieci i starsze osoby,
zmierzyłaś się z tabu starzejącego się ciała, które zmierza ku
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śmierci. Podobnie w Dybbuks, przedstawieniu opartym na
mistycyzmie i folklorze żydowskim, poruszasz tematy szamanizmu i opętania, transformacji ciała ze stanu fizycznego
w metafizyczny.
SH

Wydaje mi się, że pracując z ciałem, nieuchronnie mamy do
czynienia z jego wrażliwością i przemijaniem. Dlatego śmierć,
żałoba czy pogodzenie się ze stratą były częstymi tematami
rozmów w trakcie naszej pracy. W Sex and Death, spektaklu,
który przygotowałam z siedemdziesięcio- i osiemdziesięciolatkami, zainteresowały mnie pytania dotyczące seksualności, starzenia się i umierania ciała. Wszystkie pokolenia mogą
w jakiś sposób odnieść się do tych problemów, co pomaga
przełamać związane z nimi stereotypy. Dlatego osiemdziesięciolatkowie mogą mówić o seksie, swojej seksualności
lub pożądaniu, a młodzi ludzie mogą poruszać temat śmierci
i żałoby. W trakcie pracy traktowaliśmy wiek jako coś płynnego i nielinearnego, a także dużo myśleliśmy o tym, jakiej siły
wymaga uznanie wrażliwości i przemijania własnego ciała,
przed sobą, przed obcymi, a także przed ludźmi reprezentującymi różne pokolenia. Być może jest w takiej akceptacji jakaś
nieoczekiwana pociecha i nadzieja.
Spektakl Dybbuks był z kolei inspirowany mitologią jidysz,
w której słowo „dybuk” pochodzi od „liwdak”, co w jidysz
oznacza „lgnąć”. Dybuki to duchy, które nie spoczęły i lgną do
żywych, żeby przez nich nawiązać kontakt. Najczęściej robią
to przy użyciu kobiecych ciał. Ponieważ pochodzę z rodziny
Żydów aszkenazyjskich, historia ta przywołała moje osobiste
doświadczenia dotyczące pamięci o zmarłych, szczególnie
poprzez rytuały, historie i przypowieści, których uczono mnie
w mojej społeczności. Myślę, że nieustannie prowadzimy dialog ze zmarłymi, a robiąc to, przyznajemy, że my również odejdziemy. W tym konkretnym spektaklu ikoniczna opowieść
o dybuku została zreinterpretowana z perspektywy feministycznej i pokazana z udziałem 17 performerek, w tym chóru
starszych kobiet z Melbourne, które regularnie śpiewają
w jidysz. Próbowałyśmy pokazać egzorcyzm jako zaproszenie
widowni do prowadzonej przez kobiety rozmowy ze zmarłymi,
do wysłuchania kakofonii kobiecych głosów, oddających
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niemożliwe do wypowiedzenia tęsknotę i ból kobiet – tak
rzadko obecne w głównym dyskursie.
	KI

SH

Samaro, w recenzjach, które czytałam, Twoje prace często
są opisywane jako niepokojące. Myślę, że to komplement,
potwierdzający, że Twoje spektakle zapraszają do obcowania z doświadczeniem nieuchwytnym, wymagającym
i bardzo przenikliwym. Krytycy przyznają, że Twoje prace są
wyzwaniem zarówno intelektualnym, jak i fizycznym. Powiedz proszę, w jaki sposób dramaturgicznie osiągasz ten
efekt? Jak wytwarzasz mentalny i fizyczny dystans między
wykonawcą a widzem? Jak utrzymujesz równowagę pomiędzy emocjonalnym wciągnięciem widza w spektakl
i zachowaniem dystansu?
W tej chwili moja praca polega głównie na współpracy z publicznością. Body of Knowledge i Sex and Death, a także For
The Time Being to utwory, w których zacierają się granice
pomiędzy widzami i wykonawcą. Często pracuję z performerami, którzy nie mają profesjonalnego wykształcenia, co także
pomaga zacierać granice zwykle wytwarzane w tradycyjnym
teatrze. Coraz bardziej interesuje mnie wchodzenie w bardzo bliskie relacje z publicznością, szukam jej wrażliwości,
co bywa przecież bardzo wobec widzów wymagające. Jak
będzie wyglądała taka współpraca, w dużej mierze zależy
od tego, kto w danym momencie zasiada na widowni i czy
wytworzy się między nami chemia. A zatem tak, w tej chwili
czuję się bardzo blisko publiczności. Jeżeli chodzi o zachowanie krytycznego dystansu, to chcę go zakłócać, chcę niepokoić widzów. W pracy na żywo interesuje mnie doświadczenie
miejsca, w którym na różne sposoby aktywuje się ciało –
w zależności od tego, z kim wchodzi się w relacje, fantazjuje
i porzuca codzienne uwarunkowania. Pochodzę z bardzo
konserwatywnego środowiska, więc myślę, że istnieje we
mnie silne pragnienie, żeby się przeciwko niemu buntować.
W pracy próbuję także tworzyć refleksyjną lub rytualną
przestrzeń dla niejęzykowej sieci znaczeń, tak aby możliwe
było wyjście na moment z doświadczenia – by je następnie
przyjąć, odrzucić, albo zawiesić.
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	KI

Moje następne pytanie dotyczy wrażliwości publiczności.
Covid sprawia, że jako widzki i widzowie czujemy się bardziej
podatne/i i wrażliwe/i na zagrożenia niż dotąd. Być może
część osób z widowni czuje się zagrożona bliskością innych
widzów; innych z kolei może bardziej stresować ekstremalny
hałas i światło na scenie. Być może część z nas nie będzie
nawet w stanie usiedzieć spokojnie przez godzinę. Myślę, że
bliższa obecnej sytuacji jest „zrelaksowana publiczność”, jak
to określił Brecht, niż „wagnerowscy” widzowie, którzy potrafią przez kilka godzin usiedzieć bez ruchu w ciemnościach,
bez jednego kaszlnięcia. Jak o tym myślicie? Czy będziecie teraz chciały inaczej wchodzić w interakcje z publicznością?

FD

Wydaje mi się, że moje podejście do publiczności w czasach
post-covidowych dalej będzie polegało na wyczuwaniu jej
obecności – i ta obecność będzie wyznacznikiem mojego
postępowania. [śmiech] Myślę, że moja praktyka w dużej
części opiera się na przepuszczalności i odczytywaniu tego,
co dzieje się w sali w czasie rzeczywistym – dlatego raczej nie
będę teraz poświęcać dużo czasu na wymyślanie nowego podejścia do publiczności. Ona tam po prostu będzie, żywa i czująca. Myślę, że na tym będzie opierała się moja praca. Czasami
martwi mnie nasza obsesja na punkcie przewidywania tego,
jacy będziemy i co się stanie, ponieważ mechanizmy przewidywania są częścią machiny wojskowej, która wykreowała
nasz świat i internet. To dlatego wszyscy jesteśmy wyposażeni
w urządzenia lokalizujące. Często zastanawiam, jak dobrze
byłoby, gdybyśmy sobie po prostu odpuścili i pozwolili sobie
na nieobecność w trakcie pandemii. Jeśli uwrażliwimy się na
nieobecność, być może wtedy poczujemy, co musi się rozwijać
w teatrze i pracy, i nie będziemy desperacko próbowali chwytać się różnych opcji, przewidywać, produkować lub zastanawiać się, co się stanie, jednocześnie będąc w samym środku
tego chaosu.

SH

Całkowicie się z tobą zgadzam i myślę, że obecna sytuacja jest
cały czas zbyt nowa i szokująca, by przewidzieć jej dokładne
konsekwencje. W pracy cały czas staram się tworzyć konteksty, w których włączenie widzów, ich obecność i uwaga
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mają konkretne znaczenie, na przykład angażując ich bezpośrednio przez rozmowy telefoniczne albo tak ustawiając
ramy przedstawienia, że odbiorcy znajdują się w samym jego
centrum. Mam nadzieję, że to poczucie odpowiedzialności
i konieczność zadziałania wobec drugiej osoby sprawi, że
pomimo obaw jeszcze bardziej będziemy wyczekiwać możliwości gromadzenia się.
	KI

FD

Z tego, co słyszę, wydaje mi się, że obie jesteście artystkami
anty-zoomowymi: nie godzicie się na to, żeby internetowy
streaming spektakli przejął funkcję i rolę teatrów. Zgadzam się z tym. Kiedy oglądam przedstawienia online, cały
czas mam wrażenie, że jestem ignorowana. Nie przynależę
wówczas do publiczności, nie jestem częścią tymczasowej
wspólnoty, i nie jestem częścią spektaklu. Innymi słowy,
czuję, że nagle zostałam porzucona, jak to nazywa Marc
Augé, w „nie-miejscu”, w którym nikt niczego nie odczuwa
i do niczego nie jest przywiązany. Dlatego zawsze po półgodzinnym oglądaniu spektaklu na zoomie mówię sobie:
„No dobra, to nie dla mnie. Nie jestem publicznością tego
spektaklu”. Większość spektakli pokazywanych przez zooma
nie bierze pod uwagę dramaturgii relacji pomiędzy publicznością a wykonawcą. Co myślicie o przyszłości cyfrowego
performansu? Czy chciałybyście korzystać z tej technologii
w przyszłości?
Mam za sobą doświadczenie stworzenia przedstawienia na
zoomie dla uniwersytetu na początku pandemii i było to
interesujące doświadczenie, ponieważ wcześniej nie spotkałam żadnego ze studentów osobiście i niewiele o nich
wiedziałam. Z drugiej strony pod wieloma względami bardzo się do nich zbliżyłam i dowiedziałam się, jak wyglądają
wnętrza ich domów, ich podwórka, ich zwierzęta i członkowie ich rodzin, przemykający w tle [śmiech]. Czułam się
jak w kinie. Był to proces montażowy, wizualne malowanie
kamerą, i był to fascynujący proces. Myślę, że w przyszłości
będą większe możliwości, i być może tego rodzaju narzędzia
zostaną zintegrowane w sposób, którego nie potrafię sobie
teraz wyobrazić. Ale nie chcę spędzać czasu w tej przestrzeni.
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Laptop grzeje się na moich kolanach, moje oczy są zmęczone, to mi po prostu nie wystarcza. Muszę tupać nogami,
żuć gumę i grać na perkusji, żeby poczuć się wystarczająco
dobrze [śmiech]. Po prostu myślę, że współobecność w czasie rzeczywistym nigdy nie zostanie zastąpiona. Nigdy. I to
bardzo dobrze.
	KI

Samara, a jakie jest Twoje zdanie na temat cyfrowych
spektakli?

SH

Zgadzam się z Faye. Z jednej strony, ciekawe jest to, że w tej
chwili myślimy twórczo o nowych sposobach bycia razem, tak
jak na przykład teraz, na międzynarodowej konferencji realizowanej bez fizycznych podróży. Rozwiązania, które wykorzystujemy, nie są idealne, ale tworzą nowe ścieżki dostępu i są
ważnym elementem procesu bycia razem. Ale to, z czym naprawdę borykam się w przypadku cyfrowych spektakli, to
moment pożegnania: kiedy zamyka się ekran albo kończy się
połączenie. Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest przestrzeń
pomiędzy zakończeniem spektaklu a rzeczywistością. Przestrzeń umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy nimi
– myślę, że jest kluczowa dla przetwarzania lub przyswajania
doświadczenia. W świecie cyfrowym nie ma na to miejsca.
Innym wyzwaniem związanym z cyfrowym performansem jest
fakt, że konkurujemy z wiadomościami na WhatsApp, Facebooku lub Gmailu, które mogą nagle pojawiać się na ekranie.
Tak naprawdę najbardziej tęsknię za chodzeniem do teatru
i oglądaniem przedstawień na żywo, kiedy światła gasną,
następuje zawieszenie czasu i przestrzeni umysł, może się
uspokoić. Myślę, że musimy chronić tę przestrzeń doświadczania sztuki na żywo i nie możemy pozwolić, by cyfrowa
wygoda zwyciężyła.

FD

Mój pies leży mi na nodze [śmiech], a ja rozmawiam z Wami na
międzynarodowym spotkaniu, w którym bierze udział 106 słuchaczy, których nie możemy zobaczyć. Po prostu myślę, że nie
mam w swoim ciele mapy, która pozwoliłaby mi to wszystko
poczuć, rozumiesz? Myślę, że moje zmysły są już zbyt stare.
[śmiech]
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	KI

FD
	KI

SH

	KI

FD

Zgadzam się. Jeśli przed nami będzie siedziało 106 osób, oddychających razem w jednym pomieszczeniu, energia będzie
zupełnie inna.
No właśnie!
Ale nadal możemy otrzymywać pytania od publiczności.
Pierwsze jest od Leah: „Samara, jak znajdujesz osoby, z którymi pracujesz? Jak nawiązujesz z nimi kontakt?”.
Zakładam, że chodzi o nastolatków, z którymi pracuję, tak?
W Body of Knowledge: at Home pracujemy tylko z australijskimi nastolatkami, z którymi wcześniej pracowałam przy
innych projektach. W innych wersjach spektakli występują
nastolatkowie z różnych krajów, co tworzy matrix stref
czasowych [śmiech]. Proces włączania nowych nastolatków
do pracy obejmuje wstępną rozmowę i zachęcenie ich do
zastanowienia się nad pytaniami, które chcą zadać, a na które
nie są w stanie uzyskać odpowiedzi w konwencjonalny sposób: w domu czy w szkole, i na które nie znajdują odpowiedzi
w internecie. Potem prowadzimy warsztaty na żywo lub w internecie, gdzie tworzymy mapy myśli wokół ciała. Ważne jest
to, że nastolatki zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie ma
czego się wstydzić i że wielu z nich ma bardzo podobne pytania. Dodatkowo daje im to również czas, żeby sformułowali
swoje pytania, a to na początku nie przychodzi łatwo. Warsztaty trwają już od ponad roku i spotykają się na nich różne
grupy nastolatków, w różnych częściach świata – pozwala im
to na rozwijanie wyjątkowych znajomości i przyjaźni.
Następne pytanie jest do Was obu: „Czy obecna sytuacja
umożliwiła wam zatrzymanie się w pracy i czy dostrzegłyście
w tym czasie coś nowego?”.
Tak, zdecydowanie. Czuję, że następuje spowolnienie, na które
wcześniej nie mogłam sobie pozwolić, a którego właściwie
zawsze pragnęłam. Siedzę spokojnie w domu, nie podróżuję, obserwuję swoje otoczenie. Muszę powiedzieć, że to
głębokie doświadczenie.
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SH

Rozmawiałam dzisiaj z osobą należącą do grupy na WhatsApp,
w której ludzie chodzą na spacery i dzielą się zdjęciami różnych kwitnących roślin. W Australii zbliża się wiosna i jest naprawdę pięknie. Myślę, że ludzie doceniają możliwość bardziej
wnikliwego obserwowania tego, jak czas przemija. Osobiście,
przed Covidem, byłam bardzo uzależniona od siedzenia przed
komputerem, i przyznaję się – nadal tak mam, ale teraz przyjemność zamykania laptopa, wychodzenia z domu na spacer jest jeszcze bardziej pokrzepiająca – w sposób, którego
wcześniej z pewnością nie doceniałam.

	KI

Masz wrażenie jakby czas się zatrzymał i tylko Ty próbujesz iść
naprzód, prawda? Przed Covidem, kiedy podróżowałaś po
całym świecie, czas płynął razem z Tobą. Nieustannie czekałaś na to, co Ci przyniesie przyszłość. Jest to prometejska
czasowość. Ale kiedy wszystko się zatrzymuje, Ty również musisz się zatrzymać i po prostu obserwować rzeczy, które w tej
chwili trwają: na przykład oglądając rośliny albo spacerując
po okolicy. Nie jest to postęp, ale raczej pewnego rodzaju introspekcja. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę pytaniem
o Waszą przyszłość. Macie jakieś plany lub projekty, o których
chciałybyście nam powiedzieć?

FD

Przed Covidem myślałam o stworzeniu projektu, który dotyczyłby dotyku i świadomej zgody. Interesuję się choreografią
i koordynacją bliskości. Ciekawi mnie również problematyka
dotyku. Zaczynam teraz pewnego rodzaju dramaturgiczną
rozmowę na ten temat, dużo czytam i zastanawiam się,
jakie są zasięgi dotyku, jak stworzyć sytuację sensoryczną,
która symuluje dotyk i w jakim stopniu dotyk jest nieobecny
we współczesnych technologiach. Dużo rozmawiałam
o tym z przyjacielem, Dagesem Keatesem, i niedawno
dowiedziałam się, że całowanie wywodzi się z wąchania,
a „całować” oznacza przyjmować czyjś zapach, dzięki
któremu możemy sporo dowiedzieć się o danej osobie, na
przykład kto tę osobę pociąga i jak działa jego lub jej układ
odpornościowy. Myślę więc teraz dużo o dotyku i zastanawiam się, jak obecne odcięcie od dotyku wpływa na jego
postrzeganie. Ale nie mogę się już doczekać, kiedy w końcu
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opuszczę tę klasztorną nieobecność dotyku i znowu poczuję
go w pełni.
SH

	KI

Tłumaczenie:
Jacek Steinbrich
Rozmowa odbyła się podczas
konferencji online „Jak być
razem? Rozmowy o międzynarodowej współpracy i wymianie
w sztukach performatywnych”,
zorganizowanej przez festiwale
Tanz im August / HAU Hebbel
am Ufer oraz Zürcher Theater
Spektakel. Kuratorkami konferencji były Maria Rößler i Ana
Letunić. Wszystkie spotkania
zostały nagrane i są dostępne
na stronie: https://www.
theaterspektakel.ch/en/article/
how-to-be-together (dostęp:
28.06.2021).

Ja z kolei w tej chwili jestem bardzo zainspirowana Nadzieją
w mroku Rebeki Solnit i jej sposobem opowiadania o tym,
co może wyłonić się z ciemności i niepewności. Solnit mówi
o lęku przed byciem w ciemności, lęku przed nieznanym, ale
też o tworzeniu na nowo lub w ogóle tworzeniu nowych możliwości, które nie zaistnieją poza mrokiem. Ponieważ wiele moich prac w tej chwili skupia się na rozmowie, jestem ciekawa,
jakiego rodzaju rozmowy mogą mieć miejsce w ciemności
i jak taka przestrzeń wpływa na różne aspekty bliskości.
Najchętniej kontynuowałabym tę rozmowę przez następną
godzinę albo nawet dłużej, ale zaraz jest kolejne spotkanie
i musimy już kończyć. Dziękuję Wam obu za odpowiedzi na
bardzo złożone pytania dotyczące bardzo niepewnej przyszłości. A teraz po prostu znikniemy, naciskając przycisk
„opuść spotkanie”.

SH

Możemy teraz krzyczeć. [śmiech]

FD

Mamy krzyczeć? [śmiech]

SH

Pokrzyczmy. [śmiech]

FD

Dobra. [krzyczy]
[krzyki]
[śmiech]

FD

Wciąż tu jesteśmy.

SH

Tutaj to nie działa, prawda?
[śmiech]
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