Szanowni Państwo,
Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do Lublina na kolejną
edycję Polskiej Platformy Tańca.
Platforma jest przeglądem konkursowym najciekawszych spektakli tańca zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez polskich artystów. Dotychczasowe
trzy edycje Platformy w 2008, 2010 i 2012 roku odbyły się w Poznaniu dzięki
współpracy Centrum Kultury Zamek oraz Art Stations Foundation by Grażyna
Kulczyk. Od 2013 roku na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami
projektem kieruje Instytut Muzyki i Tańca. Kontynuując przedsięwzięcie, postanowiliśmy, że Platforma będzie gościć co dwa lata w różnych miastach – istotnych
punktach na mapie kulturalnej kraju.
Wyboru spektakli prezentowanych podczas Platformy dokonała dziewięcioosobowa
Komisja Artystyczna, której dziękujemy za pracę i zaangażowanie. Podróżując po
całym kraju przez półtora roku, jurorzy obejrzeli prezentacje niemal stu zgłoszonych do konkursu spektakli.
Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Platformy stanie się okazją do zacieśnienia
współpracy zarówno wewnątrz samego środowiska tańca w Polsce, jak i na poziomie
for the English version jump

to page 93
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międzynarodowym. Szczególną uwagę poświęcamy partnerom z Europy Środkowej
i Wschodniej, tradycyjnie bliskim Lublinowi jako ośrodkowi kulturalnemu.
Pokazy finałowe Polskiej Platformy Tańca jak zawsze zgromadzą dyrektorów
festiwali, ośrodków tańca, dziennikarzy i kuratorów tańca z Polski, Europy,
Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Wierzymy, że przyczyni się to do
zbudowania trwałej obecności polskich twórców tańca współczesnego na krajowej
i międzynarodowej mapie kulturalnej.

fot. Marta Ankiersztejn

Spektaklom towarzyszą prezentacje sceny tańca w wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej (cykl Mapa tańca) oraz spotkania z twórcami rekomendowanymi przez Komisję Artystyczną w ramach cyklu Wizytówka artysty. Częścią
Platformy są także targi Open Platform służące nawiązywaniu współpracy krajowej
i międzynarodowej między artystami oraz instytucjami wspierającymi taniec
współczesny.
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Mam nadzieję, że tegoroczna Polska Platforma Tańca nie tylko przyczyni się do
pogłębienia Państwa wiedzy o nowych zjawiskach w polskim tańcu oraz umożliwi wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy, ale pozwoli także odczuć
prawdziwą przyjemność obcowania z tą dziedziną sztuki.
dr Joanna Szymajda
Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
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Szanowni Państwo,
Lublin to ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski – rocznie odbywa się tu
około 70 festiwali, które przyciągają turystów z kraju i zagranicy. Konsekwentnie
wspieramy działalność kulturalną i artystyczną, a organizacja Polskiej Platformy
Tańca w 2014 roku jest dla nas wyróżnieniem. Przedsięwzięcia artystyczne
i wydarzenia kulturalne mają nieocenioną wartość dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, które tak prężnie działa w naszym regionie.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozwoju projektów edukacyjnych i artystycznych w dziedzinie tańca pomiędzy Miastem, Instytutem Muzyki i Tańca
oraz Centrum Kultury w Lublinie to realizacja zapisów Strategii Rozwoju Kultury
Lublina. Cieszy mnie, że z powodzeniem udaje się nam wdrażać i doskonalić idee
zawarte w przyjętym dokumencie.
Z dumą dopisujemy finał Polskiej Platformy Tańca do wydarzeń, które urozmaicą
życie kulturalne Lublina. Wszyscy miłośnicy tańca, którzy pojawią się w dniach
7–9 listopada w lubelskim Centrum Kultury, będą podziwiać polskich choreografów
i tancerzy. Inicjatywa ta z pewnością przyciągnie zróżnicowane grono odbiorców
i będzie doskonałym narzędziem edukacji artystycznej.
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Jestem przekonany, że zaproszeni dyrektorzy festiwali, przedstawiciele ośrodków
tańca, dziennikarze i kuratorzy z Europy, USA oraz Azji, których będziemy gościć,
docenią twórczość polskich artystów, co przyczyni się do promocji naszych
rodzimych produkcji tanecznych na międzynarodowej scenie choreograficznej.
Wierzę, że właśnie ta edycja Plaformy będzie okazją do zacieśnienia więzów
wewnątrz lokalnego środowiska tańca oraz współpracy z partnerami z Europy
Środkowej i Wschodniej, co zainspiruje artystów do inicjowania nowych projektów
kulturalnych.
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
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Szanowni Państwo,
Polska Platforma Tańca zrodziła się z poczucia odpowiedzialności i troski o polski
taniec. Mam tu na myśli nie tylko oczywistą odpowiedzialność artysty za swoje
dzieło, lecz także odpowiedzialność teoretyków, krytyków, promotorów i opiekunów
sztuki tańca artystycznego w Polsce; odpowiedzialność za środowisko, w którym
określone tendencje mogą mieć szansę rozwoju lub być jej pozbawione.

fot. Jakub Wittchen

My, członkowie Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca, zdawaliśmy sobie
sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności, zarówno osobiście oceniając
poszczególne dokonania twórców, jak i wspólnie decydując o ich wyborze do
publicznej prezentacji.
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Grono jurorów, wśród których znajdziemy wszelkich specjalistów odpowiedzialnych za polski taniec, po burzliwych obradach wypracowało werdykt, będący
rezultatem kompromisu. Spośród 95 zgłoszonych spektakli wybraliśmy 13 przedstawień. Są wśród nich prace zarówno uznanych twórców, będących już legendą
polskiej sceny tańca, jak i młodych, dopiero wkraczających na nią artystów.
Braliśmy pod uwagę wysoki poziom artystyczny spektakli, a nie reputację ich
autorów. Udało nam się, choć nie było to dla nas kryterium wyboru, skompletować
reprezentację twórców z całej Polski, niemal z każdego ważnego tanecznego
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ośrodka. Zwracaliśmy uwagę także na samych wykonawców, niejednokrotnie
będących także autorami projektu, na ich przygotowanie techniczne i sceniczną
dojrzałość. Jesteśmy przekonani, że wybrani przez nas twórcy umiejętnie łączą
rozmaite środki wyrazu, stosują oryginalne rozwiązania choreograficzne
i poszukują własnego indywidualnego języka. Jako członkowie Komisji ocenialiśmy
nie tylko poszczególne produkcje, ale także komponowaliśmy całość przekazu,
jakim ma być prezentacja artystów w ramach PPT. Zależało nam więc na ukazaniu
różnorodności estetycznej i samodzielności myślenia. Braliśmy pod uwagę przede
wszystkim wyjątkowość zgłaszanych propozycji w międzynarodowym kontekście.
Dlatego każde z przedstawień prezentuje odmienne podejście tak do samej estetyki
tańca, jak do relacji z widzem, teatralności, choreografii i pracy z ciałem. Nasze
dyskusje, a czasem nawet dość ostre spory, wynikały z odmiennego podejścia
do materii przedstawienia i naszych wobec niej oczekiwań. Należy podkreślić,
że o naszych wyborach nie decydowała arytmetyka, a analiza prac zgłaszanych
do Platformy i potrzeba dowiedzenia innym ich wyjątkowości.

Zapraszamy widzów, artystów, kuratorów, dyrektorów festiwali, promotorów,
opiekunów i wszystkich zainteresowanych tańcem do własnej oceny.
Jadwiga Majewska
Przewodnicząca Komisji Artystycznej PPT 2014

Jako Komisja Artystyczna Polskiej Platformy Tańca stanowiliśmy jedno ciało
o dziewięciu głowach… Nieuniknionym efektem tego współistnienia i współdecydowania był więc pewien niedosyt, jaki odczuwaliśmy pojedynczo; każdemu z nas
zawsze brakowało kilku cenionych przez niego osobiście dokonań. Postanowiliśmy
zatem zgodnie, aby dodatkowo zarekomendować 9 twórców oraz 4 zespoły do
autoprezentacji, nazwanej przez organizatorów Wizytówką artysty.
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program

11.00 – 13.00 – prezentacje

19.00 – spektakl

Wizytówka artysty

Bernhard

miejsce: SK Centrum Kultury

Paweł Sakowicz
czas trwania: 30 min.

7 listopada

albo zrób mi tak jak w prawdziwym filmie
– choreografia spowolniona w rozdziałach

13.00 – 15.00

17.00 – spektakl

Agata Siniarska

miejsce: Centrum Kultury (1. piętro)

20.15 – spektakl

Re:akcje

czas trwania: 25 min.

Pracownia Fizyczna

miejsce: Inkubator

15.30 – 16.45

Aurora Lubos
czas trwania: 45 min.

21.00 – spektakl

Panel dyskusyjny: Platforma tańca
– krótka instrukcja obsługi

czas trwania: 45 min.
miejsce: Inkubator

Oficjalne otwarcie
Polskiej Platformy Tańca

miejsce: Inkubator

Open Platform – networking

Historie, których nigdy
nie opowiedzieliśmy

miejsce: PS Chatka Żaka

Lubelski Teatr Tańca

17.00 – spektakl

czas trwania: 55 min.

For living in

miejsce: SW Centrum Kultury

Hygin Delimat

18.00 – spektakl

czas trwania: 30 min.

Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś

miejsce: Inkubator

Akty

miejsce: Oratorium CK
21.15 – spektakl

Insight
Janusz Orlik
czas trwania: 50 min.
miejsce: SW Centrum Kultury

Teatr Dada von Bzdülöw
czas trwania: 70 min.

8 listopada

17.45 – spektakl

9 listopada

Upadek przyszłości

miejsce: SW Chatka Żaka
10.00 – 11.00 – prezentacja

Irad Mazliah, Zbigniew Szumski

10.00 – 11.00 – prezentacja

19.30 – spektakl

Mapa tańca: Białoruś, Ukraina

czas trwania: 60 min.

Mapa tańca: Gruzja, Azerbejdżan

Śmierć 24 klatki na sekundę

miejsce: SK Centrum Kultury

miejsce: SW Chatka Żaka

miejsce: SK Centrum Kultury
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11.00 – 13.00 – prezentacje

20.00 – spektakl

Wizytówka artysty

Need me

miejsce: SK Centrum Kultury

Andrzej Adamczak

Inkubator

Oratorium CK

czas trwania: 25 min.

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

sala Oratorium Centrum Kultury w Lublinie

miejsce: SW Centrum Kultury

ul. Radziszewskiego 16

ul. Peowiaków 12

13.00 – 15.00

Open Platform – networking
miejsce: Centrum Kultury (1. piętro)
15.30 – 16.45

Panel dyskusyjny: Dokąd? I po co?
miejsce: PS Chatka Żaka
17.00 – spektakl

Niżyński. Święto snów
Sławomir Krawczyński, Anna Godowska,
Tomasz Wygoda
czas trwania: 45 min.
miejsce: Inkubator

miejsca

(budynek ACK Chatka Żaka)
20.45 – spektakl

SW Centrum Kultury

Room 40

SW Chatka Żaka

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie

Maciej Kuźmiński

Sala Widowiskowa ACK UMCS Chatka Żaka

ul. Peowiaków 12

czas trwania: 35 min.

ul. Radziszewskiego 16
SK Centrum Kultury

miejsce: SW Centrum Kultury
PS Chatka Żaka

Sala Kinowa Centrum Kultury w Lublinie

22.00

Patio Sztuki ACK UMCS Chatka Żaka

ul. Peowiaków 12

Zakończenie Polskiej Platformy Tańca

ul. Radziszewskiego 16

Wręczenie nagród Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz Prezydenta Miasta Lublin
miejsce: SW Centrum Kultury

18.00 – spektakl

Freaks

22.30

Pink Mama Theatre

Noc tańca

czas trwania: 60 min.

Janusz Prusinowski Trio i goście

miejsce: SW Chatka Żaka

PAPA ZURA (Soul Service)
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komisja artystyczna

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza-

Katarzyna
Gardzina-Kubała

Od 2010 roku jest stałym współpracowni-

o tańcu, a także o teatrze i sztukach plastycz-

kiem Instytutu Muzyki i Tańca. W ramach

nych. Regularnie publikuje w miesięczniku

współpracy przygotowuje noty biograficzne

„Teatr” – którego jest stałą współpracowniczką,

i materiały informacyjne o polskiej scenie

autorką bloków monograficznych poświę-

baletowej dla portalu taniecPOLSKA.pl.

conych tańcowi – oraz w „Didaskaliach”.

wie. Pracę dziennikarską rozpoczęła w dziale

Publikuje także m.in. w „Znaku”, „Res Publice

kultury „Trybuny”, przez wiele lat była kryty-

Nowej”, „Arttaku”, „Kulturze Enter”, dwuty-

kiem muzycznym „Życia Warszawy”. Współ-

godniku.com. Wykłada i prowadzi warsztaty

pracowała z większością fachowych polskich

na temat historii i teorii tańca oraz pisania

czasopism muzycznych, czasopismami teatrów

o tańcu. Wydała The Body Revolving the Stage.

operowych w Warszawie i Poznaniu. Publi-

New Dance in New Poland (Instytut Teatralny

kuje w „Ruchu Muzycznym”, programach

im. Z. Raszewskiego, 2011). Jako kuratorka

teatralnych do spektakli baletowych oraz

prowadzi polskie i międzynarodowe projekty

w prasie lokalnej. Administrator baletowego

artystyczne i edukacyjne oraz od 2013 roku

internetowego forum dyskusyjnego balet.pl.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Współcze-

W 2008 roku wraz z gronem krytyków tańca

snego KRoki w Małopolskim Ogrodzie Sztuki

podjęła próbę reaktywacji kwartalnika „Taniec”.
Opracowała cykl 25 felietonów w ramach

Jadwiga
Majewska

w Krakowie (wspólnie z Katarzyną Bester).
Wyróżniona stypendium Ministra Kultury

Krytyk muzyczny i baletowy. Absolwentka

kolekcji Taniec i balet, wydanej przez wydaw-

Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii

nictwo AGORA. Współautorka serii książek

Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie

dla dzieci Bajki baletowe i autorka baletowego

Krytyk, teoretyk, kurator, wykładowca.

o tańcu współczesnym: Świadomość ruchu.

Warszawskim i podyplomowych studiów

bloga Na czubkach palców. W latach 2008–2010

Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie

Teksty o tańcu współczesnym. (Ha!art, 2013),

dziennikarskich na tej samej uczelni (2002).

pracowała na stanowisku sekretarza literac-

Jagiellońskim, gdzie od 2009 roku gościnnie

My Taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po

Studiowała także Teorię Tańca na Akademii

kiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

wykłada w Katedrze Teatru i Dramatu. Pisze

1989 roku. (Centrum Sztuki Mościce, 2013) oraz
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i Dziedzictwa Narodowego (2011), w ramach
którego opracowała dwie antologie tekstów
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komisja artystyczna

przetłumaczyła (wraz z Arturem Grabowskim)

z pisania o tańcu w ramach projektu Gdań-

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Terpsychorę w tenisówkach Sally Banes (PWM,

skiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru

(kierunek: choreografia), Państwowego

2013). W 2013 roku nagrodzona Nagrodą

w Oknie zatytułowanego Okna na Scenę. Jest

Pomaturalnego Studium Kształcenia

Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa

autorką Raportu o stanie tańca w Trójmieście,

Animatorów Kultury w Kaliszu (PPSKAK)

Narodowego za szczególny wkład w rozwój

napisanego na zlecenie Departamentu Tańca

w Kaliszu i kursów instruktorskich z tańca

polskiego tańca. Jest współzałożycielką Otwar-

Instytutu Muzyki i Tańca (2011). Pracuje

współczesnego w całym kraju. Założyciel,

tego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Zasiadała

w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

dyrektor artystyczny i choreograf Teatru

w Radzie Programowej ds. Tańca Instytutu

Tańca Alter. W latach 1992–2008 dyrektor

Muzyki i Tańca (2011–2014). Jest członkiem

artystyczny festiwalu Międzynarodowe

Dance Critics Association, Congress of Research

Prezentacje Współczesnych Form Tanecz-

in Dance oraz The International Dance Council

w Trójmieście. W latach 2008–2011 była stałym

nych w Kaliszu. Autor programu nauczania

CID. Autorka i kuratorka MAKT – Mobilnej

współpracownikiem działu Kultura „Gazety

tańca współczesnego i teorii ruchu. Twórca

Akademii Krytyki Tańca.

Wyborczej – Trójmiasto”. Na łamach tego

techniki ruchu wykorzystującej punkt pod-

dziennika zajmowała się przede wszystkim

parcia jako podstawę do ruchu zgodnego

teatrem tańca i tańcem współczesnym oraz

z indywidualną motoryką ciała. Uczestniczy

performansem, ale pisywała także o teatrze

w licznych projektach tanecznych i teatral-

dramatycznym, sztukach plastycznych

nych. Prowadzi warsztaty w kraju i za granicą.

i literaturze. Publikowała m.in. w miesięczniku

Jako autor ruchu scenicznego współpracuje

Magdalena
Hajdysz

„Teatr”, na portalu taniecPOLSKA.pl oraz

Witold
Jurewicz

z teatrami dramatycznymi w całej Polsce,

Z tańcem związana od najmłodszych lat.

dancedesk.pl. Współpracowała z Gdańskim

Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie

Festiwalem Tańca (m.in. Szkic o stanie trójmiej-

Gdańskim (specjalności Teatrologia oraz

skiego tańca do katalogu festiwalowego oraz

Edytorstwo) praktykę zamieniła na teorię

codzienne relacje/recenzje na fanpage’u FB

Nauczyciel tańca, choreograf, reżyser,

w Poznaniu oraz Teatrem im. Modrzejewskiej

i zaczęła pisać – głównie o teatrze i tańcu

festiwalu). W 2010 roku prowadziła warsztaty

performer, wykładowca Akademii Muzycznej

w Legnicy.
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m.in.: Teatrem im. Jaracza w Łodzi, Teatrem
im. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem
im. Słowackiego w Krakowie, Teatrem Polskim
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Adam
Kamiński

sztuki (Galeria Miejska, Galeria Entropia),

Federacji madeinpoznan.org skupiającej

klubach artystycznych (Klub Firlej, Puzzle)

niezależnych twórców i animatorów kultury,

i w przestrzeniach publicznych. Członek Jury

współinicjator Poznańskiego Kongresu Kultury,

Polskiej Platformy Tańca w 2008 roku. Członek

kurator cyklu Archipelag Malta w ramach

Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca.

Festiwalu Malta w Poznaniu. Publikował teksty

Pomysłodawca i kurator programu ,,Wrocław

krytyczne m.in. w „Didaskaliach”, „Teatrze”,

Tańczący”. Doradca komitetu programowego

„Notatniku Teatralnym”, „Opcjach” i „Dialogu”.

ISPA (the International Society for the Perfor-

Redaktor książki 20 lat Malty. Energetyczne

ming Arts) i kurator programu tanecznego

nakłucie. Laureat Medalu Młodej Sztuki

Interdisciplinary Fringe Festival. Autor tekstów

w dziedzinie animacji kultury oraz Stypendium

o tańcu i sztuce akcji, m.in. w piśmie artystycznym ,,Format”, magazynie „Ludzka sprawa”
i na portalu kulturaonline.pl. Członek komisji

Marcin
Maćkiewicz

przyznającej granty w ramach programu

Artystycznego Miasta Poznania. Od 2013 roku
kurator międzynarodowego programu performatywnego # nie jesteś mi obojętny w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu. Współpracuje

Kurator Mandala Performance Festival oraz

Instytutu Teatralnego ,,Lato w teatrze – taniec”

Studiował na Międzywydziałowych Indywi-

projektu ,,Laboratorium Ruchu” we Wrocła-

(2012). Członek komisji ds. stypendiów

dualnych Studiach Humanistycznych i wydziale

wiu, prezes Stowarzyszenia Jest Człowiek.

w kategorii upowszechniania kultury w Mini-

Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu im. Adama

Animator kultury, koordynator licznych

sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mickiewicza w Poznaniu, a także w Państwo-

projektów z zakresu sztuki performance

(2012–2014). Laureat Nagrody Specjalnej

wej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej

i tańca współczesnego, m.in.: Młodzieżowej

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

Akademii Kulturalno-Społecznej, Sztuki

w dziedzinie upowszechniania polskiej

(organizacja produkcji filmowej). W latach

w akcji, Wibracji Tanecznych, Atutów sztuki,

kultury (2013).

2006–2011 prezes Poznańskiego Stowarzysze-

Tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współ-

Sztuki Aktywności. Współorganizator poka-

nia Inicjatyw Teatralnych. Producent spektakli

czesnego (specjalizacja: świadomość ciała,

zów performance we wrocławskich galeriach

grupy Movements Factory, współtwórca

improwizacja kontaktowa oraz improwizacja
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także z Komuną//Warszawa.

Iwona
Olszowska
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komisja artystyczna

Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Sols-

W latach 1988-90 przebywała w USA, gdzie

kiego w Krakowie. Doświadczenie taneczne

poznawała nowatorskie sposoby tworzenia

zdobywała w centrach tańca w Nowym Jorku,

tańca współczesnego i różnorodne formy

na Uniwersytetach George Mason w Waszyng-

ruchu i teatru tańca. W 1993 roku wykreowała

tonie, w Alabamie i w Calgary oraz podczas

Grupę Tańca Współczesnego Politechniki

warsztatów organizowanych przez Śląski

Lubelskiej, dla której stworzyła około 40

Teatr Tańca i Centrum Animacji Kultury. Jako

choreografii. Wielokrotna laureatka nagród

tancerka tańczy solowo oraz z EST, realizując

za choreografie przygotowane dla GTWPL,

improwizacje strukturalne (m.in. Serce zRozum,

m.in. podczas Międzynarodowych Prezentacji

Bones Mind Moving – Moving Bones Mind, Falling

Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu,

jako performance); Somatic Movement

after Paxton). Brała udział w projektach polskich,

Educator wg metody Body Mind Centering®.

m.in. Pracowni Fizycznej, Renaty Piotrowskiej,

Od 1989 roku kierownik artystyczny Ekspery-

Marty Pietruszki i Andrzeja Sadowskiego,

mentalnego Studia Tańca EST, realizującego

Marcina Janusa, Magdy Przybysz, oraz między-

obecnie projekty improwizacji strukturalnej,

narodowych, m.in. Liz Lerman, Michaela

Założycielka, choreograf i dyrektor artystyczna

W 2001 roku zainicjowała działalność Lubel-

lecture-performance i site-specific. Tworzy cykl

Schumachera, Pierre’a Deloche’a. Tworzy

Lubelskiego Teatru Tańca (do 2005 roku) i Grupy

skiego Teatru Tańca w Centrum Kultury

Obszar tańca w Teatrze BARAKAH. Pedagog

autorskie spektakle, improwizacje, lecture-

Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej

w Lublinie. Pomysłodawca i długoletni dyrektor

kursów instruktorskich, studiów zaocznych

-performances, choreografie: solowe oraz dla

(do 2005 roku). Ukończyła Politechnikę Lubelską

Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca

na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta

zespołów tanecznych i teatrów dramatycznych

(1979). W 1982 roku uzyskała dyplom ukończe-

w Lublinie (od 1997 roku). Od wielu lat pełni

Bacewiczów w Łodzi oraz warsztatów tańca

(np. Narodowego Starego Teatru i Teatru

nia trzyletniego kursu dla nauczycieli tańca

funkcję jurora przeglądów tańca współcze-

i festiwali kontakt improwizacji w Polsce

im. Słowackiego w Krakowie). Stypendystka

przyznawany przez Ministra Kultury i Sztuki.

snego w Polsce i zagranicą. Za swoją działalność

i za granicą (m.in. Ukraina, Anglia, Rosja,

Fundacji Batorego i programu ArtsLink

W latach 80. uczestniczyła w warsztatach

na polu kultury otrzymała wiele wyróżnień,

Mołdawia, Niemcy, Włochy, Portugalia).

w Nowym Jorku.

tańca współczesnego organizowanych przez

m.in. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa

Centrum Animacji Kultury w Warszawie.

Narodowego za zasługi w promowaniu sztuki

Przez 8 lat uczyła studentów Państwowej
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Hanna
Strzemiecka

Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Uniwersyteckich w Monastyrze (Tunezja)
oraz Międzynarodowego Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku (Białoruś).
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tańca (2001), Nagrodę Teatralną Prezydenta

Petera Pleyera oraz w programie Campus

Miasta Lublina za wybitne osiągnięcia arty-

przy festiwalu Ruhrtriennale. Stypendystka

styczne w pracy z Lubelskim Teatrem Tańca

Instytutu Goethego. Współpracowała także

i Grupą Tańca Współczesnego Politechniki

m.in. z „Notatnikiem Teatralnym”, portalem

Lubelskiej (2003) oraz nagrodę Ministra

taniecPOLSKA.pl, programem II Polskiego

Kultury i Dziedzictwa Narodowego za cało-

Radia.

kształt pracy artystycznej (2010). Od 2014 roku
jest członkiem Rady Programowej ds. Tańca
Instytutu Muzyki i Tańca.

Izabela
Szymańska
Pracuje jako dziennikarka w stołecznej redakcji
„Gazety Wyborczej“, prowadziła zajęcia
z pisania o tańcu na kierunku Choreografia
i Teoria Tańca na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała
Wiedzę o Teatrze na Akademii Teatralnej
w Warszawie oraz Teorię Tańca na Uniwersytecie Muzycznym. Uczestniczyła w warsztatach z dramaturgii tańca prowadzonych przez
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spektakle

spektakle

Praca powstała w oparciu o prawdziwe historie

spektakli solowych (Zanzibar, Niedokończone,

osób dotkniętych przemocą w rodzinie i jest

Nóż, koń i schody, AKTY, Nie wolno); instalacji

odpowiedzią artystki na przeczytane listy oraz

(Still Alive, Cykl pokarmowy, Bez domu); perfor-

rozmowy z ludźmi, którzy zaznali przemocy.

mansów (AKT1, 4 Kąty, Akt na dwie – Ostatki);

Inspirację stanowiły także warsztaty arty-

krótkich animacji (cykl Winter 2010).

fot. Honorata Martin

styczne przeprowadzone w ośrodkach pomagających osobom doświadczającym przemocy,

Współpracowała m.in. z Avim Kaiserem,

czyli najczęściej kobietom i dzieciom:

Charlotte Vincent, Liz Aggiss, Wendy Houston,

Chcę moimi działaniami pozwolić mówić tym,

Jackiem Staniszewskim, Jerzym Mazzollem,

którzy nie są w stanie krzyczeć w swojej obronie.

Honoratą Martin, Bronkiem Dużym, Leszkiem

A chcieliby powiedzieć o swoim zapętleniu, o niemocy,

Bzdylem, Tatianą Baganową. Obecnie mieszka

pragnieniu ciszy. Składają się na to kolejne akty –

i pracuje na wsi pod Skarszewami i w Brighton

fragmenty tekstów, wyjścia, zanikanie, obrazy.

w Wielkiej Brytanii.

Aurora Lubos – od 1997 roku związana
z gdańską sceną tańca, współpracowała
między innymi z Gdańskim Teatrem Tańca,

Aurora Lubos

AKTY
premiera: 22 czerwca 2013, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, Dom Angielski
choreografia, wideo, wykonanie: Aurora Lubos
muzyka: Motion Trio
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Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku,
Bałtyckim Uniwersytetem Tańca, Teatrem
Dada von Bzdülöw, Klubem Winda, Klubem
ŻAK w Gdańsku, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Rusocinie. Od 2000 roku
aktorka angielskiego teatru Vincent Dance
Theatre. Autorka kilku autorskich realizacji:
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fot. Robert Wasiewicz

spektakle

Paweł Sakowicz

Bernhard
premiera: 24 czerwca 2014, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa
choreografia, wykonanie: Paweł Sakowicz
konsultacja dramaturgiczna: Natalia Sakowicz
kostiumy: Rafał Zajko
grafika: Agnieszka Diesing
współpraca: Instytut Muzyki i Tańca, Uferstudios Berlin, Mica Moca Project Berlin
Spektakl zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Mój stosunek do Thomasa Bernharda nie jest

repertuar Merce’a Cunninghama. Od kilku lat

jednoznaczny, mówię to ja, bo łatwo się przyznaje,

pracuje z artystami i kuratorami w Londynie,

że Bernhard jest zarezerwowany dla teatru, ale

Warszawie i Berlinie. Stworzył solowe prace:

gdy idzie o muzykalność języka, może być inaczej,

Duet (2012), Bajki muzyczne (2013), Bernhard (2014).

muzykalność i rytm Bernharda, mówię to ja, przez

Jest stypendystą Ministerstwa Kultury

tę muzykalność i rytm od dłuższego czasu myślę

i Dziedzictwa Narodowego, programu

o ruchu, który, można powiedzieć, podąża za

rezydencyjnego Instytutu Muzyki i Tańca oraz

muzykalnością języka, ruch, o którym myślę,

Alternatywnej Akademii Tańca Art Stations

wyraża mój stosunek do Bernharda, albo zupełnie

Foundation by Grażyna Kulczyk. W choreogra-

inaczej, mówię ja, mój stosunek do Bernharda nie

fii najbardziej interesują go zagadnienie roli

jest aż tak jednoznaczny.

publiczności w spektaklu oraz improwizacja.
W swoim projekcie magisterskim badał,

Paweł Sakowicz jest niezależnym tancerzem

w jaki sposób performer może kwestionować

i choreografem. Absolwent Instytutu Nauk

tradycyjną pozycję widza jako biernego

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

obserwatora.

oraz studiów magisterskich w London Contemporary Dance School w zakresie performansu i choreografii. Współpracował m.in.
z Sashą Roubicek, Jeannie Steele, Paolem
Mangiolą, Marią Stokłosą, Ramoną Nagabczyńską, Sjoerdem Vreugdenhilem, Mikołajem
Mikołajczykiem, Martą Ziółek, Isabelle Schad.
W performatywnej części wystawy The Bride
and the Bachelors w Barbican Centre tańczył

www.pawelsakowicz.com
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spektakle

Wielka płyta, panelak, plattenbau to bardzo

zorientowanego somatycznie (joga, Felden-

luźne interpretacje idealistycznych założeń

krais). Jego metodologia pracy opiera się na

Le Corbusiera. Tysiące ludzi zgromadzonych

głębokim studium ruchowym oraz tworzeniu

na ciasnej przestrzeni egzystuje obok siebie,

i realizacji autorskich praktyk artystycznych.

pozostając wyłącznie w anonimowych
relacjach. Bloki to brak komunikacji, brak
perspektyw, nuda i alkohol, ale także street art

fot. Paweł Wyszomirski

i silna motywacja do działania. Spektakl For

Hygin Delimat

For living in
premiera: 6 kwietnia 2014, Klub Żak, Gdańsk
koncept, choreografia, wykonanie: Hygin Delimat
opieka artystyczna: Martin Sonderkamp
Spektakl zrealizowano w ramach projektu „Rezydencja/premiera 2014” /
Gdański Festiwal Tańca 2014.
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living in jest ekspresyjną formą transmitującą
wszystkie te uczucia i doświadczenia.

Hygin Delimat jest performerem i tancerzem
aktywnym głównie na terenie Europy Środkowej. Skończył studia w zakresie Tańca Współczesnego oraz Pedagogiki Tańca na Uniwersytecie Antona Brucknera w Linzu. W 2013 roku
znalazł się w gronie stypendystów programu
danceWEB. Jako tancerz pracował między
innymi dla Elio Gervasiego, Georga Blaschkego,
Williego Dornera, Liv O’Donoghue czy Roberta
Clarka. Od 2011 roku tworzy własne prace
choreograficzne, w których czerpie inspirację
z ulicznych form ekspresji (breakdance, hip-hop,
graffiti, muzyka elektroniczna) oraz podejścia

www.vimeo.com/hygin

31

fot. Hermann Posch

spektakle

Pink Mama Theatre

FREAKS
premiera: 9 lutego 2013, Dampfzentrale, Berno, Szwajcaria
idea, koncept, reżyseria, choreografia: Sławek Bendrat oraz Dominik Krawiecki
wykonawcy: Marek Wieczorek, Tomasz Pomersbach, Giuliano Guerrini,
Sławek Bendrat, Dominik Krawiecki
produkcja: Dampfzentrale Bern, Kanton Bern, Stadt Bern, Burgergemeinde Bern
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Teatr Pink Mama Theatre stworzył swoisty

45-minutowy film Id, w którym dużą rolę

freak show, którego inspiracją jest Brzydkie

odgrywał ruch. Kolejne wspólne produkcje

kaczątko Hansa-Christiana Andersena i balet

to Yugoboy.com, zainspirowany twórczością

Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego oraz

Mariny Abramović, oraz solo Bendrata Pinku

stworzony w zupełnie innej stylistyce film

chirashi. Prace zespołowe stworzone pod szyl-

Ulricha Seidla Hundstage. Z jednej strony

dem Pink Mama Theatre to: Escort (2011), After-

pojawia się tu pragnienie bycia wyjątkowym,

party (2012), Ariel czyli Swinger’s Planets (2012),

akceptowanym i kochanym za to, kim się jest,

Freaks (2013). W Polsce zespół występował

z drugiej – potrzeba dostosowania się

w Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Wrocławiu.

i integracji. Te dwa skrajne dążenia stają się
tematem poszukiwań twórców spektaklu.

W 2013 Pink Mama Theatre objął rezydencję

Freaks jest próbą ukazania dwóch kontrastu-

w berneńskiej Dampfzentrale (siedzibie teatru

jących ze sobą światów, w których za każdą

w sezonach 2013/2014 oraz 2014/2015), będącej

słabością kryją się marzenia, fantazje

jednym z najważniejszych ośrodków tańca

i pragnienie piękniejszego życia.

w Szwajcarii. Podstawowymi tematami pracy
zespołu są cielesność, seksualność i gender,

Pink Mama Theatre jest niezależnym, euro-

a celem poszukiwań artystycznych eksploracja

pejskim i autorskim teatrem Sławka Bendrata

ludzkiej emocjonalności i pragnień.

(tancerza i choreografa) i Dominika Krawieckiego (aktora i reżysera), stworzonym w 2011
roku. Ich wspólne poszukiwania queer
w teatrze rozpoczęły się pracą nad spektaklem
Gier (Luzerner Theater, 2007). Następnie
w Marsylii zrealizowali eksperymentalny

www.pinkmamatheatre.com
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fot. Maciej Rukasz / Centrum Kultury w Lublinie

spektakle

Lubelski Teatr Tańca

Historie, których nigdy
nie opowiedzieliśmy
premiera: 28 września 2013, Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie
reżyseria, choreografia: Simone Sandroni
asystentka choreografa: Elvira Zuñiga
wykonawcy: Anna Żak, Beata Mysiak, Wojciech Kaproń, Ryszard Kalinowski
reżyseria światła: Grzegorz Polak
dźwięk, wideo: Dariusz Kociński
produkcja: Centrum Kultury w Lublinie
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Istnieją historie, których nigdy nie opowie-

z niezależnego ruchu studenckiego, z biegiem

dzieliśmy i takie, których lepiej byłoby też nigdy

lat wypracowała swój własny, niepowtarzalny,

nie opowiedzieć. Historie, które sprawiają,

a z czasem rozpoznawalny w Polsce i za granicą

że w oczach odbiorców stajemy się wielcy,

styl tańca, stając się jednym z wiodących zes-

bądź dramatycznie kurczymy się. Są chwile,

połów tańca współczesnego w Polsce. Dzięki

kiedy czujemy potrzebę, aby coś powiedzieć,

konsekwentnej realizacji swojej artystycznej

wyznać, ale opowieść pozostaje uwięziona

misji liderzy Grupy założyli nowy, profesjo-

w gardle oraz pomiędzy słowem zdolnym

nalny teatr tańca z siedzibą w Centrum Kultury

otworzyć wielkie drzwi a ciszą – oddziela

w Lublinie. W 2005 roku do teatru dołączyła

je jedynie niewielka przestrzeń… Cztery

Beata Mysiak, a od 2007 roku menadżerem

charaktery, cztery osoby „opowiadają” swoje

zespołu jest Anna Kalita. Kierownikiem LTT

historie: słowami, obrazami, ciałem i ruchem,

jest obecnie Ryszard Kalinowski. Aktywność

w ciszy, nie zastanawiając się nad konsekwen-

twórcza LTT ukierunkowana jest na budowa-

cjami. Rozdrażnieni, jak na niedzielnym

nie teatru tańca jako przestrzeni dialogu

obiedzie rodzinnym, chcą znaleźć historię,

z widzem na temat kondycji współczesnego

której jeszcze nigdy nie opowiedzieli.

człowieka. Kształt artystyczny spektakli
powstaje dzięki ścisłej współpracy wszystkich

Lubelski Teatr Tańca powstał w roku 2001

członków Teatru, których celem jest poszuki-

z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wielolet-

wanie oryginalnej formy wypowiedzi poprzez

niego choreografa i dyrektora artystycznego

kreowanie ruchu opartego na fizyczności ciała

zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinow-

oraz eksponującego indywidualną ekspresję

skiego i Wojciecha Kapronia, ówczesnych

tancerza.

tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Grupa ta, wywodząca się

www.ltt.art.pl
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fot. Jakub Wittchen dla Art Stations
Foundation by Grażyna Kulczyk

spektakle

Janusz Orlik

Insight

Insight poszukuje fizycznej i wizualnej

Antona Brucknera w Linzu. Podczas studiów

reprezentacji dla emocjonalnych stanów

rozpoczął pracę w zespole młodych tancerzy

wyalienowania z otaczającej nas rzeczywi-

x.IDA Dance Co. Występował w produkcjach

stości. Umieszczając bohatera w jednocześnie

takich choreografów jak Olga Cobos, Peter Mika,

realnej i metaforycznej przestrzeni sceny

Catherine Guérin, Rebekka Murgi, Nicole

gęstej od mikrogestów, cieni i głosów,

Caccivio, Charlotte Vincent. Od 2002 roku

spektakl zderza ze sobą świat zewnętrzny

jest stałym członkiem Vincent Dance Theatre

i wewnętrzny oferując nam wgląd w niejedno-

(Wielka Brytania). Od przeszło dekady tworzy

znaczne, często wszystkim nam bliskie,

również własne prace choreograficzne: Exérèse

emocjonalne stany. Przełożone na intensywny

monobloc (2004, wspólnie z Pią Libicką), a bliź-

język ruchu i obrazu, wciągają nas w pełną

niego swego jak siebie samego (2006, w ramach

napięcia podróż labiryntem ludzkiego ciała

I edycji Solo Projekt), Live on stage (2008), Święto

dzień po dniu zderzającego się z kakofonią

wiosny (2011, z udziałem Joela Claesson i Nicho-

otaczających go bodźców.

lasa Keegana), Insight (2013, we współpracy
z Joanną Leśnierowską). W 2007 roku wystąpił

premiera: 3 marca 2013, Studio Słodownia +3, Stary Browar, Poznań
pomysł i ruch: Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska
wykonanie: Janusz Orlik
dramaturgia i reżyseria światła: Joanna Leśnierowska
remix dźwięku: Janusz Orlik
scenografia: Marta Wyszyńska
realizacja techniczna: Łukasz Kędzierski
oprawa wizualna: Michał Łuczak
produkcja: © 2013 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Insight powstał jako kolejna odsłona trwającego

w spektaklu towarzystwa gimnastycznego nic,

od blisko 10 lat artystycznego dialogu między

w 2009 – w spektaklu Happy Nigela Charnocka,

Januszem Orlikiem a Joanną Leśnierowską

będąc jednocześnie asystentem choreografa.

i jest trzecim solo Janusza w ramach programu

W 2011 roku dołączył do Nigel Charnock +

Stary Browar Nowy Taniec.

Company (Wielka Brytania), rozpoczynając
pracę nad spektaklem Ten Men. W tym samym

Janusz Orlik – po ukończeniu Ogólnokształ-

roku współpracował przy tworzeniu i wystąpił

cącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczyno-

w Rekonstrukcji Joanny Leśnierowskiej. W 2012

wicza w Warszawie studiował na Uniwersytecie

roku wziął udział we wznowieniu Horsemeat
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spektakle

Gary’ego Clarke’a (Wielka Brytania), a w 2013

Joanna Leśnierowska – dramaturg,

rozpoczął współpracę z Danielem Landauem

krytyczka, kuratorka tańca i performerka.

(Izrael). W 2014 roku wystąpił w kolejnych pro-

Od 2004 roku prowadzi program taneczny

dukcjach Starego Browaru: … (Rooms by the sea)

Stary Browar Nowy Taniec prezentujący

z cyklu ćwiczenia w patrzeniu autorstwa

najnowsze osiągnięcia współczesnej chore-

Joanny Leśnierowskiej, Skutkach niezamierzo-

ografii oraz intensywnie wspierający

nych autorstwa Sjoerda Vreugdenhila oraz

rodzimych twórców. Pracuje również jako

w Back to bone autorstwa Rosalind Crisp.

opiekun artystyczny młodych choreografów

Pozostałe prace to m.in. Wysokie obcasy dla

oraz jako dramaturg, performer i artystyczny

zespołu baletowego Opery Krakowskiej, Alfa

konsultant polskich i międzynarodowych

dla Sceny Tańca Współczesnego z Poznania,

artystów (takich jak Janusz Orlik, Renata

Adagio dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Piotrowska, Arkadi Zaides, Minimetal, Lia

Poza pracą sceniczną prowadzi warsztaty

Haraki, Márta Ladjánszki).

taneczne w szkołach tańca oraz innych placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w roku 2011.
www.januszorlik.com
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Czy możemy istnieć bez naszego „ego”?

Istvana Yuhos-Putto, Thierry’ego Vergera

Jak bardzo pomaga nam ono utrzymać

i Jo Strømgrena. Dwukrotnie (2003 i 2005)

wrażenie trwałości i integralności własnej

otrzymał główną nagrodę za najlepszą

tożsamości? Jak silnie jesteśmy z „ego”

choreografię współczesną na Ogólnopolskim

związani, czy potrafimy je modyfikować

Konkursie Tańca im. W. Wiesiołłowskiego

i z nim współpracować?

w Gdańsku. Zrealizował wiele spektakli dla

fot. Maciej Zakrzewski

Atelier Polskiego Teatru Tańca: m.in. JA-JO

Andrzej Adamczak

Need me
premiera: 25 kwietnia 2014, MP2, Poznań
choreografia: Andrzej Adamczak
wykonanie: Andrzej Adamczak, Katarzyna Rzetelska
muzyka: The Knife, Yazoo, Amon Tobin, Ellen Allien
kostiumy: Mariusz Szmytkowski
światło: Andrzej Adamczak
realizacja światła: Mariusz Porada
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Andrzej Adamczak – ukończył Ogólno-

(2002), ...szparagijem (2002), Wchodzę (2004),

kształcącą Szkołę Baletową im. Olgi Sławskiej-

Scan (2006), Trzy siostry – Wyobrażenie (2009),

-Lipczyńskiej w Poznaniu, Pedagogikę Baletu

Need Me (2014) i Polskiego Teatru Tańca:

na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii

Chopin – Fresh Fruits (2010), Spotkania w dwóch

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza-

niespełnionych Aktach (Teatr Wielki w Łodzi

wie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

we współpracy z PTT, 2011), Volta do muzyki

Był solistą baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu

Iwo Borkowicza („Agon. Program zamówień

oraz Teatru DNA przy Operze na Zamku

kompozytorsko-choreograficznych” Instytutu

w Szczecinie. W roku 2001 związał się z Polskim

Muzyki i Tańca, 2013).

Teatrem Tańca, gdzie obecnie jest I solistą.
Tańczył w repertuarze klasycznym, neoklasycznym i charakterystycznym, ale wybrał
taniec współczesny, w którym realizuje się jako
wykonawca i choreograf. Występuje w całym
repertuarze Polskiego Teatru Tańca, m.in.
w choreografiach Ewy Wycichowskiej, Ohada
Naharina, Yossi Berga, Jacka Przybyłowicza,

www.andrzejadamczak.pl
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fot. Jakub Wittchen dla Art Stations
Foundation by Grażyna Kulczyk

spektakle

Sławomir Krawczyński / Tomasz Wygoda / Anna Godowska

Niżyński. Święto snów
premiera: 1 września 2013, Stary Browar, Studio Słodownia +3, Poznań
koncepcja, reżyseria, praca z procesem, światło: Sławomir Krawczyński
choreografia: Anna Godowska, Tomasz Wygoda
wykonanie: Tomasz Wygoda
muzyka: Święto wiosny Igora Strawińskiego w wykonaniu New York Philharmonic,
dyrygent Leonard Bernstein, 1958
koncepcja kostiumów: Sławomir Krawczyński, Tomasz Wygoda, Anna Godowska
konsultacje merytoryczne: Jadwiga Majewska
realizacja techniczna: Łukasz Kędzierski
produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
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Nowa inscenizacja wielkiego baletu Igora

wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Strawińskiego – solo-performans, będący

Narodowego. Laureat wielu nagród na festi-

podróżą przez odmienne stany świadomości

walach teatralnych w Polsce oraz filmowych

Wacława Niżyńskiego, legendarnego tancerza

w Polsce i za granicą (m.in. jedna z nagród

i choreografa. Dziennik Niżyńskiego i jego

głównych VIII Ogólnopolskiego Konkursu

twórczość stały się dla autorów spektaklu

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

księgą snów, śnionych na jawie i gorączkowo

przyznana za spektakl Lustro. Byliśmy tam

zapisywanych. Podczas ich analizy odkrywali

któregoś dnia, lecz zdążyliśmy zapomnieć).

pewien wewnętrzny świat, który nieustannie

Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury

balansuje pomiędzy ekstazą a nicością. Drama-

i Dziedzictwa Narodowego. Stypendysta

turgia tego świata znalazła zdumiewający

Komitetu Kinematografii. Współzałożyciel

odpowiednik w Święcie wiosny Strawińskiego.

Teatru Bretoncaffe i jego dyrektor artystyczny.
Autor i reżyser spektakli: Lustro…, Ś-nic, T-RAUM,

Sławek Krawczyński – reżyser teatralny,

Slam.in, Slam.out, Opera toffi, Manifest jaszczurki,

dramaturg, scenarzysta i autor filmów krótko-

Tańcząc Sarę Kane, dion.is.us, Ja, Agaue, Topinambur.

metrażowych. Autor i realizator projektu

Z Teatrem Bretoncaffe wielokrotnie reprezen-

badawczego pod nazwą Taniec śniącego ciała,

tował sztukę polską za granicą – we Francji,

którego celem jest zastosowanie metod

Niemczech, Estonii, Chorwacji, Słowenii,

Psychologii Zorientowanej na Proces Arnolda

Słowacji, Rosji, Czechach i na Węgrzech.

Mindella oraz psychologii analitycznej C.G.
Junga w praktyce tańca i teatru. Autor sztuk

Tomasz Wygoda – tancerz, aktor, pedagog,

teatralnych: Lustro. Byliśmy tam któregoś dnia,

choreograf. Studiował taniec współczesny

lecz zdążyliśmy zapomnieć, Smuggy, Opera toffi,

(1993–95) i historię na Uniwersytecie w Kielcach

Krater – dwie ostatnie zrealizowane dzięki

(1993–99). W 2001 roku otrzymał dyplom
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z zakresu tańca współczesnego. Tancerz Śląs-

Anna Godowska – tancerka, choreograf,

Zorientowanej na Proces Arnolda Mindella.

kiego Teatru Tańca w Bytomiu (1997–2003).

pedagog tańca współczesnego. Autorka pracy

W dorobku ma także współpracę z artystami

Debiutował w Zapiskach z teczki Gua-va w chore-

solowej Na drodze do Opus w ramach „Solo

innych dziedzin sztuki, m.in. z Katarzyną

ografii Jacka Łumińskiego. Tańczył m.in.

w dialogu/Solo im Dialog” przygotowanej na

Kozyrą: Lord of the Dance (2002, premiera:

w spektaklach Łumińskiego i Conrada Drze-

otwarcie Choreographisches Zentrum NRW

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia

wieckiego (Polska), Henrietty Horn (Niemcy),

w Essen (2000). Rezydentka Choreographi-

w Madrycie – współpraca choreograficzna),

Jonathana Hollandera (USA) i Paula Claydena

sches Zentrum NRW w Essen (2000), Centre

Cheerleader (2006, premiera: Narodowa Galeria

(Wielka Brytania). Stypendysta danceWEB

national de la danse w Paryżu (2005), centrum

Sztuki Zachęta w Warszawie – choreografia

w Wiedniu (2002). Występował w USA, Wiel-

Maison Folie w Belgii (2010). Uczestniczka

i reżyseria ruchu), Il Castrato (2006, premiera

kiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie

Theorem Residency Project (2005), Interdisci-

w ramach International Festival Gender Bender

i Włoszech. Z zespołem W&M Physical Theatre

plinary Dramaturgy Coaching w Zagrzebiu

w Bolonii – choreografia do performansu oraz

współtworzył spektakl Made in Polska – museum

(2006). Stypendystka Mobile Academy (2006)

pracy wideo). Od 2010 roku współpracuje

of imagination (Calgary 2004). Z warszawskim

oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

z reżyserką teatralną Martą Górnicką przy

Teatrem Bretoncaffe współtworzył spektakl

Narodowego (2013). Współzałożycielka Teatru

projekcie Chór kobiet. Jest autorką wszystkich

Slam.out oraz Tańcząc Sarę Kane. Współpracował

Bretoncaffe, w którym pracowała jako chore-

choreografii do prac tego zespołu: Partytura I,

z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie,

ograf i tancerka – w sumie współtworzyła

Magnificat, Requiemmaszyna (Instytut Teatralny

gdzie brał udział w spektaklach Krystiana

dwanaście spektakli zrealizowanych w ciągu

im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie).

Lupy, Pawła Miśkiewicza, Michała Zadary.

dziewięciu lat działalności (m.in. choreografia

Autor choreografii do spektakli Michała Zadary,

i taniec w spektaklach: Lustro, Slam.out, Slam.in,

Mikołaja Grabowskiego i Jana Peszka. Jako

Topinambur, Ja, Agaue, dion.is.us). Od 2005 roku

choreograf stale współpracuje z Mariuszem

jest stałą współpracowniczką Sławomira

Trelińskim przy realizacjach operowych

Krawczyńskiego przy realizacji projektu

(Warszawa, Wilno, Bratysława, Waszyngton,

badawczo-artystycznego Taniec śniącego ciała

Petersburg).

inspirowanego metodologią Psychologii
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fot. Maciej Maciaszek
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Pracownia Fizyczna

Re:akcje
premiera: 23 sierpnia 2012, Willa Grohmana, Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Retroperspektywy 2012, Łódź
choreografia, reżyseria: Jacek Owczarek
współpraca choreograficzna: Dawid Lorenc
wykonanie: Joanna Jaworska, Aleksandra Łaba, Ula Parol, Aneta Jankowska,
Paweł Grala, Wojciech Łaba
muzyka: Wojciech Łaba „LA3A”
kostiumy: Zuzanna Markiewicz
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Kształt i struktura spektaklu są efektem autor-

i wspólnych) powstają spektakle i inne zdarze-

skiej, unikalnej metody pracy z tancerzami

nia sceniczne. Tancerze Pracowni są również

opartej o improwizację i świadomość ciała

wykwalifikowanymi pedagogami i instrukto-

w interakcji z drugą osobą. Jej wyjątkowość

rami tańca, stale współpracującymi z teatrami

wynika ze swoistego odwrócenia kierunku

i instytucjami kultury w całym kraju. Grupa

twórczej pracy, bez planowania oczekiwanego,

współpracuje z Wydziałem Choreografii

ostatecznego kształtu. Punktem wyjścia są tu

i Technik Tańca przy Akademii Muzycznej

reakcje, które zachodzą pomiędzy postaciami

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

kreowanymi przez improwizujących tancerzy.
Obserwacja indywidualnych procesów każdego

Jacek Owczarek – od 1996 roku uczy tańca

z sześciorga tancerzy z osobna prowadziła do

i kontakt improwizacji na warsztatach ogólno-

poszukiwań postaci i materiału ruchowego.

polskich i międzynarodowych oraz na kursach

Zderzano je nawzajem ze sobą, by prowokować

instruktorskich. Brał udział w międzynarodo-

niezaplanowane i zaskakujące zdarzenia.

wych projektach, m.in. w Berlinie, Paryżu,
Wiedniu, Rzymie. Tańczył w filmie Czarno-

Pracownia Fizyczna – grupa założona przez

-biały (prod. PWSFTviT w Łodzi, 2002), pokazy-

Jacka Owczarka w lutym 2009 roku w Łodzi.

wanym m.in. w Kolonii, Nowym Jorku, Pekinie.

Bazując na improwizacji i technikach tańca

Wykładowca na Wydziale Choreografii i Tech-

współczesnego, członkowie Pracowni sięgają

nik Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny

po różnorodne formy ruchu i środki wyrazu,

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W lutym 2009

starając się jak najpełniej eksplorować możli-

roku założył przy Akademii grupę Pracownia

wości własnego ciała. Głównym polem działania

Fizyczna. Tworzył ruch sceniczny i występo-

grupy jest proces twórczy. W przestrzeni wy-

wał w kilkudziesięciu przedstawieniach

miany i realizacji pomysłów (indywidualnych

teatralnych, m.in. w Narodowym Starym
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Teatrze w Krakowie i Teatrze Dramatycznym
w Warszawie. Współtwórca – razem z Sonią
Nieśpiałowską-Owczarek – Fundacji Kino
Tańca, organizującej m.in. Festiwal Kino Tańca
oraz Międzynarodowy Festiwal Improwizacji
Tańca Sic! w Warszawie. W ostatnich latach
wypracował autorską metodę pracy nad
improwizacją sceniczną badającą zależności
i wpływy rozmaitych kanałów zmysłowych
(słuch, dotyk, głos) na ruch, a jego praca
doktorska dotyczyła sposobów budowania

www.pracowniafizyczna.com
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fot. Maciej Maciaszek

wypowiedzi scenicznej poprzez improwizację.
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Room 40 jest próbą przekucia refleksji

Węgrzech i Serbii. W 2014 roku jego spektakl

egzystencjalnej na język choreografii.

Room 40 został pokazany na deskach Teatru

Wykorzystując stan zmęczenia, Maciej

Narodowego w Belgradzie. W tym samym

Kuźmiński ukazuje wirtuozerię tancerzy,

otrzymał stypendium Ministra Kultury

a kwestionując konwenanse teatralne,

i Dziedzictwa Narodowego oraz zlecenie

krytycznie przygląda się tradycji. Balansując

Lubelskiego Teatru Tańca na produkcję

na granicy form, spektakl jest jednocześnie

spektaklu Różnica i Powtórzenie, pokazanego

prowokacyjny i poruszający.

5 listopada w Sali Widowiskowej Centrum
Kultury w Lublinie. Jako pedagog prowadził
warsztaty na zaproszenie m.in. TanzFabrik
Berlin, Trinity Laban Student Union w Lon-

zagranicą. Ukończył z wyróżnieniem Trinity

dynie, festiwalu Tanec Praha w Pradze czy

Laban Conservatoire of Music and Dance

dla zespołu artystycznego Polskiego Teatru

(kierunek Choreografia i Teatr tańca) w Lon-

Tańca w Poznaniu. Od 2014 roku wykłada

dynie. Jako tancerz występował w Anglii,

taniec współczesny na bytomskim Wydziale

Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Czechach,

Teatru Tańca PWST im. Ludwika Solskiego

Maciej Kuźmiński

Węgrzech i Polsce, m.in. w Zero grupy Clod

w Krakowie, a także rozpoczął współpracę

Room 40

Ensemble, Happy Nigela Charnocka, Romeo

pedagogiczną z Instytutem Tańca Współcze-

i Julii Liz King, a jako solista Polskiego Teatru

snego w Belgradzie – pierwszą serbską szkołą

Tańca – w Minus 2 Ohada Naharina czy

wyższą kształcącą studentów w dziedzinie

w Alexanderplatz Pauliny Wycichowskiej.

baletu, tańca współczesnego i choreografii.

fot. Ludovic Des Cognets

Maciej Kuźmiński – choreograf i tancerz
młodego pokolenia pracujący w kraju oraz

premiera: 25 lipca 2012, Bonnie Bird Theatre, Londyn
choreografia: Maciej Kuźmiński
dramaturgia: Adam Hypki
wykonanie: Daniela Komędera, Ania Kamińska, Kasia Pawłowska, Dominika Wiak
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Od 2009 roku jako choreograf zrealizował
11 produkcji o różnej skali, prezentowanych
dotychczas w Anglii, Niemczech, Polsce,

www.maciejkuzminski.com
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fot. Jakub Wittchen dla Art Stations
Foundation by Grażyna Kulczyk
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Agata Siniarska

Śmierć 24 klatki na sekundę albo zrób mi
tak jak w prawdziwym filmie – choreografia
spowolniona w rozdziałach
premiera: 5 października 2013, Studio Słodownia + 3, Stary Browar, Poznań
choreografia i wykonanie: Agata Siniarska
opieka artystyczna: Bush Hartshorn
realizacja techniczna i światła: Łukasz Kędzierski
produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
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to solo dzieje się 24 klatki na sekundę/ jak w praw-

Agata Siniarska to fikcyjna postać o wielu

dziwym filmie/ to solo pojawia sie w rozdziałach/

talentach i przeszłości kryminalnej, świadomie

to solo jest dramatyczne, ale wizualnie atrakcyjne/

dziejąca się rozdział po rozdziale w przestrzeni

to solo stoi, siedzi, leży z buzią szeroko otwartą/

choreograficznych sekwencji. Dając szansę

to solo odnosi się do wielu nazwisk/ mulvey, akerman,

przez lata różnym rodzajom form teatralnych,

de lauretis, butler, tyler, silverman, kuhn, deleuze,

studiując zadania choreograficzne w HZT

fraser, doane, jelinek, kwiatkowska, karina, godard,

w Berlinie, obecnie kreuje ucieszne studia

vitti, antonioni, bardot, shermann, chytilova, illouz,

feministyczne oraz kultywuje pragnienia

halberstam, jones, pollock, german, moreau, radkie-

wobec obrazu, języka i pisania, kina i animacji,

wicz, creed, potter, modleski, herden, fassbinder

w obszarze swych feministycznych praktyk.

choć wcale nie sprawia im to przyjemności/ to solo

Uzależniona od fikcji prowadzi swe dochodze-

wytwarza kategorię prawdy, w którą głęboko wierzy/

nia pomiędzy życiem/śmiercią w obrazie

to solo dotyka życia i śmierci/ to solo nigdy nie słyszało

a życiem/śmiercią poza kadrem, tworząc

o agacie siniarskiej/ to solo jest w pełni świadome,

z siebie samej, poprzez przypisane jej kultu-

że to, co tu produkuje to emocjonalny kapitalizm/

rowe struktury, narzędzia wizualnej retoryki.

to solo wolałoby, żeby jean luc godard był kobietą/

Każdy wizerunek, podsycany przez energię

to solo jest tylko zaangażowane w intrygi miłosne/

głębokiej teoretycznej jękliwości, robi z pasją

to solo cierpi w imię wszystkich heteroseksualnych

i wielką fascynacją. Wielokrotnie nie samotnie,

kobiet/ to solo jest potencjalną ofiarą i ma z tego

ale w kompanii wielu wspaniałych awantur-

powodu wzmożone poczucie winy/ to solo cię kocha

ników.

i oczekuje od ciebie, że będziesz prawdziwym
mężczyzną/ to solo będzie stać w jednym kadrze
przez długi czas/ to solo chce być wzięte w każdej
pozycji/ to solo czeka/ to solo mówi przepraszam

www.cargocollective.com/agatasiniarska
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Fundacji Kultury jako choreograf i tancerz.

izraelski tancerz i choreograf Irad Mazliah,

W 2010 roku zainteresował się Polską pod

który do procesu kreacji zaprosił reżysera

kątem artystycznym. Zainteresowanie to

i choreografa Zbigniewa Szumskiego. Artysta

zaowocowało w 2013 roku stypendium

zabiera widzów w podróż będącą opowieścią

artystycznym Instytutu Adama Mickiewicza.

o indywidualności – delikatnej postaci

Wtedy postanowił przeprowadzić się do tego

w starciu z agresywną siłą. Przedstawienie

kraju i zrobić wszystko, by nazwać to miejsce

Irad Mazliah, Zbigniew Szumski

opiera się na intensywnej fizyczności tancerza.

domem. Od przyjazdu do Polski tworzył dla

Upadek przyszłości

Publiczność zapraszana jest do aktywnego

warszawskiego Teatru Tańca Zawirowania

współtworzenia nowych rozdziałów i doświad-

(Navigation Song BD303, 2013), Acro Dance

czeń w podróży artysty.

Company w Toruniu (Jak robi koń, 2013) oraz

fot. Łukasz Giza /
Teatr Muzyczny Capitol
we Wrocławiu

Jako performer w spektaklu występuje

premiera: 22 marca 2014, Teatr Muzyczny Capitol, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocław
kreacja: Irad Mazliah, Zbigniew Szumski (Teatr Cinema)
wykonanie: Irad Mazliah
wideo: Jacek Złoczkowski
kostiumy: Sylwester Krupiński
grafika: Stachu Szumski
koordynacja projektu: Magdalena Górnicka
produkcja: Teatr Cinema, Dance Department Wroclove (Magdalena Górnicka/Irad Mazliah)
Spektakl zrealizowany w ramach konkursu OFF 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
w spektaklu wykorzystano muzykę: W.A. Mozarta, Igora Strawińskiego, Treya Moseley’a, Palolo,
Victora Younga, Hansa Abrahama, DDAA Palo Alto, Ghédalii Tazartèsa oraz teksty Oskara
Schlemmera i Pietro Citatiego
podziękowania za pomoc dla: Komuny//Warszawa, Katarzyny Rotkiewicz, Mateusza Rybickiego,
Tadeusza Rybickiego
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dla wielu amatorskich ośrodków tańca. Jako

Irad Mazliah – izraelski choreograf i perfor-

aktor i performer współpracował również

mer. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych

z Komuną//Warszawa i Teatrem Cinema.

w Tel Awiwie. Pracował z wieloma choreografami i grupami, m.in. z: Emanuelem Gatem,

Zbigniew Szumski – reżyser teatralny, grafik,

Yossi Bergiem i Odedem Graffem, Nivem

scenograf, absolwent gdańskiej Państwowej

Scheinfeldem i Orenem Laorem, Anat Danieli

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dyplom

i innymi. Jego autorskie prace prezentowane

z grafiki u prof. Jerzego Krechowicza w 1983

były na wielu festiwalach i podczas innych

roku). Mieszka w Michałowicach (Karkonosze).

wydarzeń artystycznych. Założył i prowadził

Jest założycielem i dyrektorem Teatru Cinema,

szkołę tańca w Hajfie oraz był dyrektorem

reżyserem wszystkich jego przedstawień

artystycznym Intimadance Festival Tel Aviv

prezentowanych na wielu światowych festi-

Israel. Stypendysta Amerykańsko-Izraelskiej

walach i scenach. Jako reżyser i scenograf
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spektakle

współpracuje również z teatrami w Meksyku,
Izraelu, Japonii, Francji i Niemczech. Pomysłodawca i dyrektor odbywającego się od 10 lat
w Jeleniej Górze Festiwalu Muzyki Teatralnej.
Zrealizował szereg dużych projektów międzynarodowych, takich jak współpraca z Teatrem
AsPik z Niemiec i Local Theatre z Izraela;
realizacja międzynarodowego projektu
teatralnego w ramach Festiwalu Spielart
w Monachium (przy współudziale Hebbel
z Düsseldorfu); współpraca z Acco Theatre
Centre w ramach Polskiego Roku w Izraelu;
współpraca z Gekidan Kaitaisha z Tokio
w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Od dziesięciu lat przewodzi radzie
programowej Biura Wystaw Artystycznych
w Jeleniej Górze. Jest laureatem nagrody
Niezależnej Fundacji Popierania Kultury
Polskiej im. Jerzego Bonieckiego, stypendystą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
laureatem odznaki honorowej „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” przyznawanej przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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fot. Łukasz Giza / Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu

Theater z Berlina i Forum Freies Theater
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fot. Dominik Werner

spektakle

Jest rok 2044. Janina, Jan i Janka przystępują

Poznaniu). Od 2009 roku Teatr reprezentowany

do realizacji eksperymentalnego dokumentu.

jest przez Stowarzyszenie Teatru Dada von

W jednej z sal dobrze utrzymanego skansenu

Bzdülöw z siedzibą w Gdańsku. Dotychczas

teatralnego, korzystając z zamierzchłych

zrealizował 45 przedstawień. Od 1995 do 2001

technologii (MacBookPro, rzutnik multime-

roku współpracował z Teatrem Miejskim

dialny, etc.), kostiumów (Milan Fashion Week

w Gdyni. W latach 1996–2001 zespół uczestni-

2013) oraz emocji (kino, taniec, teatr z początku

czył w projektach Bałtyckiego Uniwersytetu

XXI wieku), Janina, Jan i Janka próbują odegrać

Tańca, współtworząc takie choreografie, jak

COŚ, co było tym CZYMŚ. Filozoficznym

Wewnątrz ciała Aviego Kaisera i Papugaj Tatiany

wsparciem i inspiracją do przeprowadzenia

Baganowej. W dorobku zespołu są również

dokumentalnego eksperymentu jest filozofia

międzynarodowe produkcje i wydarzenia

Powrotu i Akceptacji Wilhelma Guido.

artystyczne realizowane w Niemczech, Belgii,
Szwecji i Anglii. W latach 2000–2007 Teatr

Teatr Dada von Bzdülöw

Teatr Dada von Bzdülöw – założony przez

związany był ze sceną teatralną Klubu Żak

Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś

choreografa i reżysera Leszka Bzdyla oraz

w Gdańsku, gdzie w 2002 roku zainicjował

tancerkę i choreografkę Katarzynę Chmielew-

festiwal teatrów tańca i tańca współczesnego

ską, działa w Gdańsku od 1992 roku. Jako nieza-

Korporacja Tańca. W sezonie 2008–09 współ-

leżna grupa tancerzy i aktorów realizuje spek-

pracował z Teatrem Nowym w Łodzi. Od 2008

takle w kooperacji z polskimi i zagranicznymi

roku Teatr związany jest z Teatrem Wybrzeże

instytucjami kultury (m.in.: Teatr Wybrzeże

w Gdańsku, a od 2012 ma swoją siedzibę

i Klub Żak w Gdańsku, Dance Advance w Fila-

w Bibliotece Tańca (Gdańsk-Wrzeszcz), gdzie

delfii, Les Hivernales w Awinionie, Art Stations

realizowane są m.in. rezydencje artystyczne.

premiera: 9 maja 2013, Scena Malarnia, Teatr Wybrzeże, Gdańsk
choreografia i reżyseria: Teatr Dada von Bzdülöw
wykonanie: Katarzyna Chmielewska, Anna Steller, Leszek Bzdyl
wystrój wnętrza: Michał Kołodziej
archeolożka kostiumograficzna: Magda Bem
wsparcie multimedialne: Maciej Salamon
muzyka: iTunes oraz Adam Witkowski
produkcja: Teatr Dada von Bzdülöw
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Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu,
Teatr Nowy w Łodzi, Fundacja Nuova w

www.dadateatr.pl
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Barbara
Bujakowska

mi się, że pozostał po nas pusty pokój (wspólnie
z Pauliną Wysocką, inauguracja sezonu
2013/2014 Sceny Tańca Współczesnego
w Krakowie). W tym samym roku była

Twórca niezależny, performerka. Absolwentka

rezydentką „maat festival – border line”

IDA (Institute for Dance Arts // Uniwersytet

w Lublinie. W ramach rezydencji zrealizowała

Antona Brucknera) w Linzu oraz Preparatory

premierowy spektakl ID-ANCE.

First Program w SEAD (Salzburg Experimental
Academy of Dance). Była członkinią krakowskiej grupy Hoplaa, z którą stworzyła kilka

fot. Jakub Wittchen

niezależnych tanecznych produkcji wideo.
Laureatka Pierwszej Nagrody w konkursie
TVP2 „Dolina Kreatywna” za spektakl solowy
Swan… like. Stypendystka Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2009) oraz Art
Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
(Solo Projekt 2008, realizacja Movement Modular
Synthesis wraz z Marcinem Janusem, Alternatywna Akademia Tańca 2009). Tańczyła również
u Nigela Charnocka w spektaklu Happy
(Art Stations Foundation 2009). Wspólnie
z Marcinem Janusem przygotowała solo 3-Dance
(prezentacja podczas Polskiej Platformy Tańca
2010). W 2013 roku zrealizowała spektakl Śniło
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Izabela
Chlewińska

Meksyku, Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Najnowszy projekt artystyczny DP1 (premiera
światowa w Teatrze X w Tokio, prezentacja

fot. Tomek Bergmann

w Tokyo Wonder Site; premiera polska w Klubie
Tancerka, choreograf, artystka niezależna.

Żak w Gdańsku [2013]; prezentacje w Polsce

Absolwentka Liceum Muzycznego im. Karola

w ramach cyklu Taniec w teatrze Teatru Dada

Szymanowskiego w Warszawie, Akademii

von Bzdülöw / Scena dla tańca 2014) tworzy wraz

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewi-

z muzykiem i artystą wizualnym Tomkiem

czów w Łodzi oraz studiów podyplomowych

Bergmannem. Współpracuje z Teatrem Dada

w zakresie zarządzania kulturą w wymiarze

von Bzdülöw oraz Ramoną Nagabczyńską.

europejskim przy Akademii Muzycznej

Od roku 2008 układa choreografię do spektakli

w Krakowie. Była stypendystką prestiżowego

teatru dramatycznego (m.in. Teatr Studio,

programu szkoleniowego dla tancerzy i chore-

Teatr Dramatyczny, Muzeum Powstania

ografów danceWEB w Wiedniu. Dwukrotnie

Warszawskiego, Teatr Narodowy).

otrzymała Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkinią
nieformalnego zrzeszenia choreografów
niezależnych Centrum w Ruchu w Warszawie,
a także Embassy of... – kolektywu łączącego
ponad 70 artystów z całego świata. Swoje
autorskie spektakle taneczne, m.in. Ophelia
is not dead (2008) czy Tralfamadoria (2011,
prezentacja w ramach Polskiej Platformy
Tańca 2012), prezentowała w Niemczech,
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DanceLab

w choreografii Shi Pratt miały swoją premierę
w czerwcu 2013 roku w Teatrze Polskim

We Bleed The Same Color / fot. Adam Ciereszko

w Poznaniu. DanceLab w ramach programu
Laboratorium, w którym ruch, ciało i emocje

rezydencyjnego Instytutu Muzyki i Tańca

przekraczają klasyczne definicje tańca współ-

we współpracy z Mica Moca Project Berlin

czesnego. Posługuje się ciałem, jego ekspresją

i Uferstudios wykreował NILREB – work in

i nieograniczoną energią, poszukując form

progress, którego premiera odbyła się w Ufer-

umożliwiających dotarcie do nieznanych

studios w Berlinie. DanceLab zainicjował

obszarów sztuki tańca.

również DanceLabirynth – wydarzenie
interdyscyplinarne, podczas którego artyści

Zespół stworzony przez Małgorzatę Mielech

z rozmaitych obszarów sztuki mają szansę

i Zofię Jakubiec, tancerki związane przez

wspólnie tworzyć, wzajemnie się inspirując.

wiele lat z Polskim Teatrem Tańca, posiada

DanceLabirynth prezentowany był w Polsce

w swoim repertuarze trzy spektakle. Naj-

i Niemczech. Spektakle z repertuaru DanceLab

nowszy z nich, zatytułowany Anonymous,

wystawiane są na scenach międzynarodo-

w choreografii Małgorzaty Mielech, miał

wych: w Jerozolimie, Berlinie, Jenie, Londynie,

premierę w czerwcu 2014 roku w Pawilonie

Lizbonie, Oslo oraz polskich: w Poznaniu,

Nowej Gazowni w Poznaniu. Jest to spektakl,

Wrocławiu, Krakowie.

w którym street art, taniec, elektroniczna
muzyka na żywo (Anna Suda) oraz mapping
(Olga Warabida) wzajemnie się dopełniają,
tworząc wielowymiarowe widowisko.
www.dancelab.eu

66

Sababa w choreografii Małgorzaty Mielech
i Zofii Jakubiec oraz We Bleed The Same Color
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Grupa Artystyczna
Koncentrat

zespół działa pod kierownictwem Rafała
Dziemidoka, z Ewą Garniec jako twórcą
świateł, przestrzeni i kostiumów. Od tej pory

2moreless / fot. Tomasz Dyczewski

zrealizowane zostały spektakle: Kra (współGrupa powstała w 2005 roku w Warszawie

praca artystyczna: Nicole Seiler; wybrana

jako kolektyw twórczy zrzeszający dwójkę

przez europejską sieć Aerowaves do rankingu

choreografów i tancerzy, Ankę Jankowską

TOP 10 w dziedzinie choreografii, 2010);

(współtwórczynię m.in. Theater Group TRAVA)

Orzech. Wiewiórka (współpraca choreograficzna:

i Rafała Dziemidoka, oraz reżyserkę świateł

Jacek Owczarek, taniec: Piotr Chudzicki, Rafał

Ewę Garniec. W tym składzie do 2008 roku

Dziemidok, Magdalena Jędra, Agnieszka

grupa przygotowała pięć premier, zaadapto-

Noster, Krzysztof Skolimowski, Aleksandra

wała spektakl solowy Rafała Dziemidoka

Ścibor, 2010); Lamentacje (przedstawienie

z 2004 roku Brudny Róż i stworzyła projekt

multidyscyplinarne łączące w sobie języki

improwizacyjny 3x Nie Wiem (Dziemidok,

teatru, opery i tańca, 2012). W 2013 roku

Garniec). Spośród premier wymienić można:

w Berlinie odbyła się premiera spektaklu

2moreless (duet Dziemidok/Jankowska, 2005;

Moje życie we łzach stworzonego pod szyldem

prezentacja dvd na Polskiej Platformie Tańca

Koncentratu przez Dziemidoka i Garniec

2008), Potańcówka (spektakl z udziałem pasjo-

(w ramach programu rezydencyjnego Instytutu

natów tanga, 2006), Powiedz mi, że wyglądam

Muzyki i Tańca we współpracy z Mica Moca

bosko (duet Dziemidok/Jankowska, 2006),

Project Berlin i Uferstudios). Obecnie w między-

Nawrotnik (solo Magdaleny Jędry, 2007),

narodowym składzie artystów zespół pracuje

Królik, śmierć i konkurs ujeżdżenia (autorskie solo

nad spektaklem Piotruś i Wilk. Reinterpretacja

www.koncentrat.com

Dziemidoka, 2008, prezentacja w ramach

(prezentacja work in progress podczas II edycji

www.968566975574398360.weebly.com

Polskiej Platformy Tańca 2008). Od 2009 roku

Festiwalu WarSoVie).
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CLEVER TEAM:
Radek Hewelt,
Filip Szatarski

of Oklahoma, united sorry (Robertem Steinem
i Fransem Poelstrą), Anne Juren, Pieterem
Ampem, Andreą Bold, Ewą Bankowską,
Cooperativa Performativa, Magdaleną

fot. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Chowaniec, Anat Steinberg, Olegiem Souli-

www.cleverprojectcontact.wix.com/cleverproject
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Radek Hewelt – tancerz, choreograf. Swoją

menką, Christine Gaigg, the Loose Collective.

karierę taneczną rozpoczął z Teatrem Dada

Brał również udział w projektach artystów

von Bzdülöw w 1992 roku. Po ukończeniu

wizualnych, m.in. Thierry’ego de Mey (Ma mere

studiów pedagogicznych studiował w latach

l’oye) i Katarzyny Kozyry (Lou Salomé). Był też

1998–2002 taniec i choreografię w P.A.R.T.S.

członkiem wiedeńskiego kolektywu arty-

(Performing Arts Research and Training

-stycznego Pathosbüro. Od 1999 roku kreuje

Studios) w Brukseli. W swoim doświadczeniu

swoje własne projekty artystyczne: Zoom In,

zawodowym łączy różne pod względem este-

21 minutes, Close-up (pokaz w ramach Polskiej

tycznym formy artystyczne – od produkcji

Platformy Tańca 2008), Tonights Tune, Slow

tanecznych, poprzez teatr, performans, operę,

Cowboy czy 12 Songs były prezentowane

koncerty muzyczne, do instalacji multime-

w wielu krajach w Europie: podczas festiwali

dialnych. Współpracował z wieloma artysta-

ImPulsTanz (Wiedeń), Dancas na Cidade

mi, m.in. z Leszkiem Bzdylem, Katarzyną

(Lizbona), Festival d’Automne (Paryż) czy

Chmielewską, Conny Jansen, Cristianem

Springdance (Utrecht). W 2012 roku wspólnie

Duarte, Lyndą Gaudreau, Sarą Gebran,

z Filipem Szatarskim założył CLEVER TEAM.

Carmen Mehnert, Elio Gervasim, Sebastia-

Ich pierwszy spektakl Clever Project był

nem Prantlem, Cezarym Tomaszewskim,

prezentowany podczas Gdańskiego Festiwalu

Michikazu Matsune i Davidem Subalem,

Tańca i w wiedeńskim WUK. W marcu 2013

Edittą Braun, Rebeccą Murgi, Nature Theatre

roku zrealizował pracę solową zatytułowaną
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Substitute show (premiera podczas festiwalu

Jest autorem parateatralnego zjawiska Jakub,

imagetanz w Wiedniu).

które współtworzy wraz z zespołem Mordy.
Z niemiecką grupą Nanoschlaf prowadzi

www.radekhewelt.blogspot.com

badania w zakresie połączenia improwizacji
tańca oraz współczesnej muzyki improwizowanej. W latach 2005–2011 był dyrektorem
fot. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

artystycznym trzech dużych projektów między-

Filip Szatarski jest gdańskim artystą zajmu-

narodowych dla młodzieży: Nietolerancja, Ideale

jącym się badaniem obszaru szeroko pojętych

Stadt i Traffic. Od roku 2011 wraz z Radkiem

sztuk tańca i teatru w ich połączeniu z muzyką

Heweltem prowadzi długotrwałą inicjatywę

i sztukami wizualnymi. Od roku 1994 jest

mającą na celu wyeliminowanie zjawiska

związany z Teatrem Dada von Bzdülöw. Jako

kryzysu z obszaru sztuki współczesnej

choreograf, tancerz i dramaturg stworzył

o nazwie Clever Project. W 2013 roku wyreżyse-

15 autorskich spektakli, zapraszając do współ-

rował spektakl Off-Age z udziałem 20 seniorek

pracy artystów z całego świata. Przez ostatnie

w wieku powyżej 60 lat (współpraca z Gdań-

18 lat współpracował z licznymi teatrami

skim Uniwersytetem Trzeciego Wieku).

tańca: Tanz Hotel Wien, Tanz Atelier Wien,

Prowadzi warsztaty świadomości ciała

Smafu Compagnie, Osez Project Canada,

i przestrzeni dla profesjonalnych aktorów

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na badania

FeinSinn Company Wien, Blue Elephant

teatralnych. Jako pedagog tańca uczy impro-

w zakresie improwizacji). Najnowszy wspólny

Company Düsseldorf. Zajmuje się również

wizacji i podstaw improwizacji kontaktowej.

projekt realizowany wspólnie z Radkiem

realizacją choreografii i ruchu scenicznego

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

Heweltem, zatytułowany INSTANT OPERA. Adult

dla teatrów dramatycznych w Polsce i za

Laureat stypendiów rządu japońskiego,

Crying Inventory, miał premierę w październiku

granicą (ponad 40 realizacji). Chętnie

Marszałka Województwa Pomorskiego,

2014 roku w Wiedniu.

współpracuje z muzykami jako wokalista.

Miasta Gdańska (trzykrotnie) oraz Ministra
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Magdalena
Jędra

Narodowego, wielokrotna stypendystka Urzędu
Miasta w Gdańsku oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Rezydentka pierwszej

fot. Jakub Wittchen

wymiany choreografów między Polską
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Tancerka, choreografka, performerka. Zaczęła

a Filadelfią, realizowanej przez Art Stations

tańczyć w Gdańskim Teatrze Tańca Melissy

Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu,

Monteros i Wojciecha Mochnieja (1997–1999).

Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Polski

W 2005 roku wraz z muzykami Grzegorzem

w Nowym Jorku i Dance/USA Philadelphia

Welizarowiczem i Zbigniewem Bieńkowskim

(2012). Prowadzi zajęcia z techniki tańca

oraz Anną Steller stworzyli swój pierwszy

współczesnego i improwizacji. Realizacje

wspólny spektakl pod tytułem Good Girl Killer,

autorskie: Teletransis (2002), Konstrukcja symbo-

od którego została przyjęta nazwa ich grupy.

liczna (2003), Teoria hałasu (2004), Good Girl Killer

Jej spektaklom blisko jest do idei performansu

(we współpracy z GGK, 2005), Junkie (2006),

i nurtu site-specific. Improwizacja jest dla niej

Akcja (we współpracy z GGK, 2008), Parallel

podstawą procesu twórczego, a pracę nad

(2009), Dziewczynki w czerwonych bucikach

spektaklem rozumie jako poddanie się temu

(we współpracy z Anną Steller, 2010), Konfetti

procesowi. W swojej pracy artystycznej lubi

(2010), Le sni (we współpracy z Anną Steller,

posługiwać się jednocześnie odmiennymi

2010), Have a Nice Hell (we współpracy z Anną

stylistykami oraz środkami właściwymi

Steller, 2010), Lotta i Gula (we współpracy

kategoriom określanym jako kultura pop

z Anną Steller, 2011), Le Pas Jaques (2011), Gloria!

czy „kultura wysoka”. Laureatka Nagrody

(we współpracy z Anitą Wach, Magdaleną Tuką

Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych

i Anną Steller, 2013), Ruch myśli. Rekonstrukcja

Twórców za spektakl Good Girl Killer (2006).

(2013), Europa. Śledztwo (we współpracy z Izą

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa

Szostak i Weroniką Pelczyńską, 2014).
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KIJO
(Grupa i Fundacja)

Dance video:
WindFall (2011), AEGIS (2012), Uwolnić Motyla
(2012), ribcage (2012), TRESS (2014).

Platforma stanowiąca przestrzeń dla spotkania,

FRU Festiwal – Festiwal Kontakt Improwizacji

wymiany doświadczeń, współpracy i działania.

i Improwizacji.

fot. Mariusz Marciniak

W procesie współ/tworzenia poszukuje rozwiązań na gruncie improwizacji, improwizacji

Grupa KIJO:

kontaktowej, tańca współczesnego, teatru

Michał Ratajski, Adrian Bartczak, Małgorzata

fizycznego, podstaw sztuk walki i szeroko

Lipczyńska, Sara Kozłowska, Ilona Gumowska,

pojętego ruchu. Wynika to z różnorodnych

Ela Stasiak, Emilka Biskupik, Adam Kuza,

doświadczeń scenicznych i specjalizacji

Maria Majeranowska, Żaneta Górska, Mariusz

członków KIJO. Każdy wnosi do Grupy coś

Marciniak.

unikatowego, a wspólny mianownik działań
KIJO zawsze stanowi RUCH. Za punkt wyjścia
do kreowania i odkrywania KIJO obiera
ciekawość. Równie ważne w pracy Grupy
jest spotkanie w procesie tworzenia.
Repertuar:
MIOKLOIIS (2011), DO (2012), Wszystko to, z czym
się [nie] urodziliśmy (2013), Do Witolda (2013),

www.kijogroup.com

Spokojnie... inni mają gorzej (2014), Gwiezdne

www.vimeo.com/kijo

Potyczki (2014).
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Irena
Lipińska

i filolożka. Przeprowadziła w Japonii projekt
badawczo-edukacyjny wspierany przez Instytut
im. Jerzego Grotowskiego, dotyczący kobiecego

fot. Paweł Pych

tańca (2011). Stworzyła i przygotowała własne

www.irenalipinska.com
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Tancerka, performerka, choreografka i foto-

projekty solowe: hydrohypno (2009), line (2010),

grafka. Warsztat taneczny zdobywała przez

Kompilacje (2011), DNACE (Solo Projekt 2011), dwa

wiele lat u wybitnych tancerzy i choreografów

na jeden, LU2077 (2012). W 2013 roku otrzymała

tańca współczesnego (m.in. u Meg Stuart,

stypendium twórcze Ministra Kultury i Dzie-

Chrisa Haringa, Jonathana Burrowsa, Davida

dzictwa Narodowego. W ramach stypendium

Zambrano, Keitha Hennessy’ego, Ann Van den

we współpracy z artystą nowych mediów

Broek) i butō (m.in. Daisuke Yoshimoto, Yoshito

Pawłem Janickim i niezależnymi twórcami

Ohno, Ko Murobushi, Mitsuyo Uesugi i Natsu

przygotowała spektakl !GROT!, którego premiera

Nakajima). Stypendystka Alternatywnej Aka-

odbyła się w marcu 2014 roku. W tym samym

demii Tańca w Poznaniu (2011). Rezydentka

roku uczestniczyła w programie wymiany

programu dla młodych choreografów Solo

choreografów między Polską a Filadelfią,

Projekt Art Stations Foundation by Grażyna

realizowanym przez Art Stations Foundation

Kulczyk (2011), w ramach którego przygotowała

by Grażyna Kulczyk, Instytut Muzyki i Tańca,

solowy spektakl DNACE. Uczestniczyła w pro-

Instytut Polski w Nowym Jorku i Dance/USA

gramie stażystów Teatru ZAR (2010) oraz

Philadelphia. Współpracuje z artystami współ-

w seminarium badawczym technik aktorskich

czesnej sceny muzycznej i sztuki nowych

Anatolija Wasiljewa (2011). Ukończyła kurs

mediów. Prowadzi zajęcia taneczno-ruchowe,

choreografii scenicznej, zakończony otrzyma-

w tym dla przyszłych aktorów oraz dla dzieci

niem dyplomu w Artystycznej Alternatywie

i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Art Studio w Krakowie. Kulturoznawczyni

i upośledzonych ruchowo.
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Anna
Steller

w Gdańsku, 2009), Le Sni (Festiwal Transvizualia, 2010), Dziewczynki w czerwonych bucikach
(Festiwal Streetwaves, 2010), Lotta i Gula (2011).

fot. Michał Andrysiak

Od wielu lat tworzy spektakle taneczne, akcje

www.annasteller.webs.com
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Tancerka, performerka i choreograf. Na scenie

performans oraz site-specific. W swoich ostat-

występuje od 1993 roku – wtedy zaczęła się jej

nich pracach eksploruje ekstremalne stany

trwająca do dziś współpraca z Teatrem Dada

emocjonalne i kładzie nacisk na „bycie tu

von Bzdülöw. Od 2003 roku współpracuje

i teraz”. Swoje spektakle prezentowała na festi-

z Teatrem Patrz Mi Na Usta. Gościnnie wystę-

walach w Polsce i za granicą (m.in. w Pradze

powała w Teatrze im. Gombrowicza w Gdyni

i Budapeszcie). Od 2011 roku prezentuje swoje

i Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W 2005 roku

akcje performans w Centrum Sztuki Współ-

wspólnie z Magdaleną Jedrą oraz muzykami,

czesnej „Łaźnia” w Gdańsku. Od wielu lat

Grzegorzem Welizarowiczem i Zbigniewem

bierze udział w projektach międzynarodowych.

Bieńkowskim, założyła zespół Good Girl Killer.

Współpracowała m.in. z teatrem 7273 z Genewy,

Obecnie w ramach zespołu tworzy wraz

Mariolą Brillowską (Hamburg), Nigelem Char-

z Magdą Jędrą. Ostatnio zrealizowała następu-

nockiem (projekt Happy, Art Stations Founda-

jące performanse: Kronika Audiologiczna (finisaż

tion by Grażyna Kulczyk, 2009). W 2003 roku

wystawy sztuki kobiecej Łaźnia damska, 2011),

otrzymała stypendium danceWEB na festiwalu

Przemieszczenie (CSW „Łaźnia”), Nieubłagane

Tańca ImPulsTanz w Wiedniu. Laureatka

piękno katastrofy (w ramach wernisażu wystawy

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla

Telling the Baltic, Karlskrona, 2012), Solove („maat

Młodych Twórców za spektakl Good Girl Killer

festival – border line”, rezydencja 2013);

(2006) oraz Nagrody Specjalnej Marszałka

we współpracy z Magdą Jędrą: Tożsamość miejsca

Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi

(Festiwal Grassomania w Galerii Miejskiej

w dziedzinie twórczości artystycznej (2012).
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Daniel
Stryjecki

do spektakli teatralnych, prezentacje multimedialne oraz komercyjne spoty reklamowe.
W roku 2008 otrzymał wyróżnienie – nagrodę
publiczności „Biały Bez” w kategorii najpopu-

Tancerz, pedagog, choreograf, twórca pro-

larniejszy tancerz Wielkopolski. W roku 2011

jektów wideo. Dyplomowany tancerz (ZASP,

podczas Malta Festival zrealizował projekt

2001) i absolwent Wyższej Szkoły Bankowej

Akcja „IN-VITRO”. Jego najnowszy spektakl

w Poznaniu. Solista Polskiego Teatru Tańca,

Efekt halo (2014) jest projektem łączącym ruch

z którym związany jest od 1998 roku. Tańczy

z multimediami.

m.in. w spektaklach: Walk@ karnawału
z postem, Carpe Diem, Wiosna-Effatha, Spotkania
fot. Laelia Milleri

w dwóch niespełnionych Aktach, Już się zmierzcha,
FootBall@…, Szkoda, że Cię tu nie ma (chor. Ewa
Wycichowska), Minus 2 (chor. Ohad Naharin),
Jesień-Nuembir (chor. Jacek Przybyłowicz),
Alexanderplatz, Desert i Architektura światła
(chor. Paulina Wycichowska), Wo-man
w pomidorach (chor. Yossi Berg), Czterdzieści
(chor. Jo Strømgren) oraz SUMO (chor. Agnieszka
Fertała). Jest pedagogiem Międzynarodowych
Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu.
W 2009 roku debiutował jako choreograf
w Atelier Polskiego Teatru Tańca spektaklem
DSM-IV 301.81. Od kilku lat realizuje projekcje
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Iza
Szostak

Chinach i Polsce. Autorka spektakli: Karmi-go,
Feedback (2010), From culture to nature (Solo Projekt,
2011), The glass jar next to the glass jar (Fundacja

fot. Jakub Wittchen

Ciało/Umysł, 2012), RE//MIX Merce Cunningham
Tancerka, choreografka. Absolwentka Ogólno-

(Komuna//Warszawa, 2012), Ciało. Dziecko. Obiekt.

kształcącej Szkoły Baletowej im. Romana

(Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk,

Turczynowicza w Warszawie oraz Codarts/

2013), Europa. Śledztwo (Komuna//Warszawa,

Rotterdam Dance Academy w Holandii.

2014). Współpracuje z artystą wizualnym

Obecnie studentka Instytutu Etnologii

i eksperymentalnym muzykiem Kubą Słom-

i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu

kowskim. Współtworzy warszawskie Centrum

Warszawskiego. Stypendystka Ministerstwa

w Ruchu. Od kilku lat zafascynowana pracą

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, holender-

z osobami zawodowo niezwiązanymi z tańcem.

skiego Corrie Hartong Fonds, międzynarodo-

W swojej praktyce powołuje się na Ruch

wego projektu dla młodych choreografów

Autentyczny, choreologię oraz elementy

SPAZIO, programu Alternatywnej Akademii

improwizacji Forsythe’a. Znajduje dużą frajdę

Tańca oraz Solo Projekt Art Stations Foundation

w uczeniu tańca i kompozycji ruchu. Lubi

by Grażyna Kulczyk. Odbyła staż w Belgii

śpiewać, choć uważa, że nie umie. Improwi-

w zespole Jana Fabre/Troubleyn. Współpraco-

zuje na scenie i w życiu, od lat marzy jej się

wała m.in. z Michaelem Schumacherem, Amy

wypad w Alpy na narty oraz podróż na

Raymond, Anną Holter, Taldans, Wojtkiem

Grenlandię i do Nowej Zelandii.

Ziemilskim, Marysią Stokłosą, Edytą Kozak
i Kayą Kołodziejczyk. Stworzyła i współtworzyła spektakle, które były wystawiane
w Holandii, Turcji, Niemczech, Portugalii,
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Teatr
Amareya

-somatycznych technik relaksacyjnych. Teatr
wciąż pogłębia własną technikę pracy twórczej,
w której uwzględnia również aktualny kontekst

fot. Joanna Wałachowska

społeczny, polityczny i kulturowy. Tancerki

www.teatramareya.pl
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Teatr ruchu i ciała, który wypracował swoją

Amareya uczyły się u mistrzów japońskiego

własną metodę pracy twórczej i technikę tańca/

tańca butō, takich jak Yukio Waguri, Itto

aktorstwa, zakorzenioną w tańcu butō, tańcu

Morita, Mika Takeuchi, Minako Seki, Yumiko

współczesnym, body art, tradycji teatru labo-

Yoshioka, Atsushi Takenouchi, Yuri Nagaoka,

ratoryjnego i współczesnej teorii krytycznej.

Seisaku, Kayo Mikami, Ko Murobushi, Daisuke

Powstał w styczniu 2003 roku z inicjatywy

Yoshimoto, Joan Laage, i inni. Teatr Amareya

Agnieszki Kamińskiej, Katarzyny Julii Pastuszak

prezentował swoje spektakle podczas licznych

oraz Aleksandry Śliwińskiej i od początku

festiwali w Polsce, a także występował m.in.

istnienia pracuje przy Klubie „Winda” – Gdań-

w Uppsala Museum Gustavianum w Szwecji,

skim Archipelagu Kultury. Działalność teatru

Taseralik – Sisimiut Cultural Centre na

obejmuje trzy kierunki: artystyczny – spektakle,

Grenlandii oraz w ramach Theatre X Interna-

projekty, performanse; dydaktyczny – warsz-

tional Dance and Theatre Festival IDTF 2014

taty butō, warsztaty głosowe, wykłady, publi-

w Tokio. Z okazji obchodzonego w 2013 roku

kacje; animację kultury – działalność Stowa-

10-lecia Teatru zostały zrealizowane trzy nowe

rzyszenia Amareya Art oraz Gdańskiej Szkoły

produkcje: spektakl 2 w wykonaniu Katarzyny

Butoh. Opracował własną metodę pracy

Pastuszak z muzyką na żywo Joanny Dudy,

twórczej i dydaktycznej, opartą na technice

spektakl with-in w wykonaniu Agnieszki

tańca butō oraz technikach teatru fizycznego,

Kamińskiej oraz spektakl grupowy fetish.wtf

tańca współczesnego, techniki Marthy Graham,

w reżyserii Doroty Androsz i z muzyką na

tańca afrykańskiego, śpiewu, jogi i psycho-

żywo Joanny Dudy.
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Instytut Muzyki i Tańca

Platforma tańca – krótka
instrukcja obsługi

Dokąd? I po co?

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 przez Ministra Kultury

czas: 9 listopada, godz. 15.30 – 16.45

i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

czas: 8 listopada, godz. 15.30 – 16.45

miejsce: PS Chatka Żaka
Instytut zajmuje się badaniem i analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia

miejsce: PS Chatka Żaka
Jak wygląda sytuacja polskiego tańca po

Ministrowi raporty i postulaty, stanowiąc zaplecze eksperckie. Inicjuje własne programy

Do czego służy platforma tańca? Czy oprócz

tegorocznej Platformie? Czy tworzymy jako

wspierające rozwój kultury muzycznej i tanecznej, prowadzi także działania w sferze edukacyjnej

wymiaru promocyjnego przyczynia się do

środowisko strategie przetrwania czy raczej

oraz działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną. Uczestniczy również w wymianie informacji

poprawy jakości artystycznej, a może jest

scenariusze przyszłości? Czy w ogóle możemy

i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

znacznie szerszym projektem: narzędziem

mówić o sobie „my”, a jeśli tak – to co „nas”

polityki kulturalnej, modelującym kształt

łączy? Czy za pomocą pojęć takich jak „rozwój”,

narodowych scen tańca? Jeśli jest narzędziem,

„zmiana”, „tożsamość” można opisać stan sceny

to komu się ono przydaje i w jakim celu się

tanecznej w Polsce?

go używa? Jak bardzo różnią się od siebie
platformy w poszczególnych krajach, i skąd

Dyskusja z udziałem artystów, menadżerów,

te różnice wynikają?

producentów, krytyków – gości Platformy
z Polski i zagranicy.

Dyskusja z udziałem artystów, menadżerów,
producentów, krytyków – gości Platformy
z Polski i zagranicy.

88

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
imit@imit.org.pl
nasze strony:
www.imit.org.pl
www.taniecpolska.pl
www.ideedlatanca.pl
www.scenadlatanca.pl
www.kongrestanca.pl
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Centrum Kultury w Lublinie

Mieszczące się w poklasztornym budynku Centrum Kultury w Lublinie powstało w maju 1991
roku z połączenia Lubelskiego Domu Kultury i Lubelskiego Studia Teatralnego. Wywodzące się

organizatorzy

mecenat

z ruchu alternatywnego teatry wchodzące w skład LST stworzyły pion artystyczny, funkcjonujący
obok istniejących wcześniej w LDK działów: Impresaryjnego oraz Promocji i Upowszechniania,
do którego należały również Galeria Biała i Zespół Rytm. Współczesne Centrum Kultury łączy
tradycję miejskiego ośrodka kultury z nowoczesnym centrum artystycznym, otwartym na
innowacyjne kierunki działań. Każdego miesiąca organizowanych jest tu kilkadziesiąt wydarzeń,

partnerzy

które obejmują wszystkie dziedziny sztuki: teatr, taniec, edukację, muzykę, wydarzenia plenerowe,
działalność wydawniczą, kino, programy dla dzieci, sztuki wizualne, festiwale i działania
społeczne. Po zakończeniu remontu (w 2013 roku) jest najnowocześniejszym i najprężniej
działającym ośrodkiem kulturalnym po wschodniej stronie Wisły.
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
www.ck.lublin.pl
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It is a great pleasure
and privilege to invite you to Lublin for the next edition of the Polish Dance
Platform.
The PPT is a competitive showcase of the most interesting dance performances
produced by Polish artists in the last two years. The previous three editions
(2008, 2010, 2012) were all held in Poznań by the Zamek Culture Centre and the
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. In 2013 the Institute of Music and
Dance in Warsaw took over at the project’s steering wheel, based on an agreement
with previous organisers. Consequently, we have decided that the Platform should
take place every two years in a different Polish city, moving from one important
dance centre to another.
The pieces presented this year have been selected by a nine-person Artistic Commission. Here, I would like to thank its members for their work and commitment.
They spent the last year and a half travelling across the country to watch almost
a hundred works entered into the competition.
We sincerely hope that this year’s edition becomes a chance to strengthen links
within the Polish dance community and build international contacts. We put
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especially strong emphasis on collaborations with our partners from Central and
Eastern Europe, who have been traditionally close to Lublin as a cultural centre.
The showcase will gather festival directors, heads of dance centres, journalists, and
dance curators from Poland, Europe, North and South America, and Asia. We believe
that this way the Platform helps Polish contemporary dance artists to secure themselves a permanent spot on the national and international cultural map.

photo: Marta Ankiersztejn

Apart from the chance to see dance performances, the Platform offers presentations of the latest developments on the dance scenes of selected Central and
Eastern European countries (Mapping dance), and a series of meetings with
artists recommended by the Platform’s Artistic Commission (Artist at a Glance).
As part of the Platform we will also hold a networking event, Open Platform,
to facilitate new contacts between artists and institutions that support contemporary dance here in Poland and abroad.
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I hope that this year’s Polish Dance Platform is not only an overview of the current
state of affairs in Polish dance and an opportunity for professional exchanges and
making new contacts but, above all, a chance to experience the pleasure that
dance can inspire.

Joanna Szymajda, PhD
Deputy Director, Institute of Music and Dance in Warsaw
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Lublin is an important spot
on Poland’s cultural map: every year it hosts around 70 festivals, attracting tourists
from across the country and abroad. We have been consistently supporting a range
of cultural and artistic endeavours, and feel honoured to welcome the Polish Dance
Platform 2014 in our city. Artistic projects and cultural events help the development
of civil society, so robustly operating in our region.
The letter of intent that the city signed with the Institute of Music and Dance in
Warsaw and the Centre for Culture in Lublin on joint implementation of educational and artistic projects is in line with the Strategy of Cultural Development
of Lublin. I am glad that the provisions of this document are so successfully
implemented and perfected.
We are proudly including the finals of the Polish Dance Platform among our city’s
cultural attractions. All dance lovers who arrive to the Centre for Culture in Lublin
between 7 and 9 November will have a chance to admire the achievements of Polish
choreographers and dancers. The initiative is sure to attract various sections of
the public and become an excellent tool of art eduction.
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I am certain that the festival directors, representatives of dance centres, journalists,
and curators from Europe, the USA, and Asia who come to Lublin appreciate Polish
artists’ work, helping Polish dance productions receive recognition on the international choreographic scene.
I believe that the upcoming edition of the Platform will be an opportunity to
strengthen links within the local dance community and enhance links with
partners from Central and Eastern Europe, inspiring artists to embark on new
creative projects.
Krzysztof Żuk, PhD
Mayor of Lublin
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The Polish Dance Platform
arose from responsibility and concern for Polish dance. Here, I do not only mean
the obvious sense of responsibility that artists feel in relation to their work but
also the responsibility felt by theoreticians, critics, promoters and friends of the
art of dance in Poland: the responsibility for the environment in which some
tendencies may be given or deprived a chance to develop.

photo: Jakub Wittchen

We, the members of the Artistic Commission of the Polish Dance Platform
appreciated the responsibility that rested with us, both when we were personally
making evaluations of the works submitted by artists, and when we were jointly
selecting those most fit for public presentation.
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The jurors, representing all professions responsible for Polish dance, after fervent
debates, arrived at a verdict in the process of compromise. We selected 13 performances out of 95 entered to the competition. Among the successful works there
are ones by recognised artists who have already became legends of the Polish
dance scene, and by young, emerging creators. We based our choices on artistic
merit, not the author’s reputation. Although it had not been our objective, we
managed to assort a selection of artists from across Poland, representing almost
all important dance centres. We paid attention to performers as well, often being
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also the authors of the work, evaluating their technical skill and maturity as
performers. We are certain that the artists we selected successfully incorporate
different means of expression, apply original choreographic devices, and look for
an individual language. As the jury, we did not only evaluate specific productions,
but considered the overall message this showcase was going to communicate.
It was important for us that the Polish Dance Platform shows aesthetic variety
and independent thinking. We put special emphasis on the originality of the
works in international context. That is why, every one of the productions presents
a different approach to dance aesthetics, relationship with the audience, theatricality, choreography, and body work. Our discussions, and sometimes even heated
arguments, were fuelled by different approaches to the material of the performance,
and our expectations towards it. It needs to be stressed that our choices were not
based on arithmetic but an analysis of the works entered into the competition,
and the need to convince others how unique these pieces were.

Now, let me invite the audience, artists, curators, festival directors, promoters,
friends of dance, and everybody interested in this art form to make give their own
verdict.
Jadwiga Majewska
Chair of the Artistic Commission, Polish Dance Platform 2014

As the Artistic Commission of the Polish Dance Platform we were one body with
nine heads… As an inevitable consequence of this coexistence and joint decisionmaking there came we felt a a deficit: each one of us would always miss a few
pieces they particularly favoured. That is why, we decided to recommend that
additional nine artists and four ensembles be given a chance to present themselves
during the Polish Dance Platform, as part of a series dubbed Artist at a Glance
(Wizytówka artysty) by the organisers.
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programme

11 am – 1 mp – presentations

7 pm – performance

Artist at a Glance

Bernhard

venue: SK Centrum Kultury

Paweł Sakowicz
duration: 30 min.

7 November

to me like in a real movie – delayed
choreography in chapters

1 – 3 pm

5 pm – performance

Agata Siniarska

venue: Centrum Kultury (1st floor lobby)

Re:akcje (Re:actions)

duration: 25 min.

Pracownia Fizyczna

8.15 pm – performance

Akty (Acts)

venue: Inkubator

3.30 – 4.45 pm

Aurora Lubos
duration: 45 min.

9 pm – performance

Panel discussion: Dance platform
– a short user’s manual

duration: 45 min.
venue: Inkubator

venue: Inkubator

Open Platform – networking

venue: Oratorium CK

Historie, których nigdy
nie opowiedzieliśmy

venue: PS Chatka Żaka

(All stories which we have not told before )

5 pm – performance

Insight

Lubelski Teatr Tańca

For living in

Janusz Orlik

6 pm – performance

duration: 55 min.

Hygin Delimat

duration: 50 min.

Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś

venue: SW Centrum Kultury

duration: 30 min.

venue: SW Centrum Kultury

Official opening
of the Polish Dance Platform

9.15 pm – performance

venue: Inkubator

(Play It, or 17 Dances About Something)
Teatr Dada von Bzdülöw
duration: 70 min.

8 November

5.45 pm – performance

9 November

Upadek przyszłości (The Failure of a Future)

venue: SW Chatka Żaka
10 – 11 am – presentation

Irad Mazliah, Zbigniew Szumski

10 – 11 am – presentation

7.30 pm – performance

Mapping dance: Belarus, Ukraine

duration: 60 min.

Mapping dance: Georgia, Azerbaijan

Death 24 frames per second or do it

venue: SK Centrum Kultury

venue: SW Chatka Żaka

venue: SK Centrum Kultury
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11 am – 1 pm – presentations

8 pm – performance

Artist at a Glance

Need me

venue: SK Centrum Kultury

Andrzej Adamczak

Inkubator

Oratorium CK

duration: 25 min.

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

sala Oratorium Centrum Kultury w Lublinie

venue: SW Centrum Kultury

ul. Radziszewskiego 16

ul. Peowiaków 12

1 – 3 pm

Open Platform – networking
venue: Centrum Kultury (1st floor lobby)
3.30 – 4.45 pm

Panel discussion: Where? And what for?
venue: PS Chatka Żaka
5 pm – performance

Niżyński. Święto snów
(Nijinsky. The Rite of Dreams)
Sławomir Krawczyński, Anna Godowska,
Tomasz Wygoda
duration: 45 min.

venues

(ACK Chatka Żaka building)
8.45 pm – performance

SW Centrum Kultury

Room 40

SW Chatka Żaka

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie

Maciej Kuźmiński

Sala Widowiskowa ACK UMCS Chatka Żaka

ul. Peowiaków 12

duration: 35 min.

ul. Radziszewskiego 16
SK Centrum Kultury

venue: SW Centrum Kultury
PS Chatka Żaka

Sala Kinowa Centrum Kultury w Lublinie

10 pm

Patio Sztuki ACK UMCS Chatka Żaka

ul. Peowiaków 12

Closing ceremony

ul. Radziszewskiego 16

Presentation of awards from the Minister
of Culture and National Heritage and
the Mayor of Lublin

venue: Inkubator

venue: SW Centrum Kultury

6 pm – performance

10.30 pm

Freaks

Night of Dance

Pink Mama Theatre

Janusz Prusinowski Trio and guests

duration: 60 min.

PAPA ZURA (Soul Service)

venue: SW Chatka Żaka
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Katarzyna
Gardzina-Kubała

she held the position of literary secretary

Jagiellonian University in Kraków, where

of the Teatr Wielki – Polish National Opera.

she has been working as guest lecturer at the

Since 2010 she has been a regular collaborator

Department of Theatre and Drama since 2009.

of the Institute of Music and Dance in Warsaw,

She publishes on dance, as well as theatre,

Chopin Academy of Music in Warsaw. She

preparing biographical notes and informa-

and visual arts. She writes for “Teatr” monthly,

began her career in journalism in the culture

tional materials on the Polish ballet scene

including monograph pieces on dance, and

section of the “Trybuna” daily, and then was

for the taniecPOLSKA.pl website.

for “Didaskalia”. She also published in “Znak”,

music critic for the “Życie Warszawy” daily

“Res Publica Nova”, “Arttak”, “Kultura Enter”,

for many years. She has collaborated with

dwutygodnik.com, and more. She gives

the majority of Polish music journals, along

lectures and runs workshops on dance history

with periodicals published by Warsaw’s and

and theory, as well as on writing about dance.

Poznań’s opera theatres. She publishes in “Ruch

She has published The Body Revolving the Stage.

Muzyczny” magazine, ballet programmes and

New Dance in New Poland (Instytut Teatralny

local press, as well as acting as administrator

im. Z. Raszewskiego, 2011). As curator,

of an internet discussion forum balet.pl. In 2008

Majewska is in charge of a range of Polish

together with a group of dance critics she made

and international artistic and educational

an attempt to reactivate “Taniec” quarterly.

projects, including the Contemporary Dance

She has prepared a series of 25 feature articles

Festival KRoki in Kraków (since 2013, together

A music and ballet critic. She holds a degree

on dance history and theory that were

from the Faculty of Applied Linguistics and

published as part of Taniec i balet (Dance and

East Slavic Studies, University of Warsaw,

Ballet) collection by AGORA. She co-authored

and has completed a postgraduate journalism

a series of children’s books titled Bajki baletowe

programme at the same university (2002). She

(Ballet Tales) and writes a ballet blog called

A critic, theoretician, curator, and lecturer.

Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym

has also studied dance theory at the Fryderyk

Na czubkach palców (On toe points). In 2008–2010

She holds a degree in religious studies from

(Movement Awareness: Texts on Contemporary
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Jadwiga
Majewska

with Katarzyna Bester). She was awarded
a scholarship by the Polish Ministry of Culture
and National Heritage in 2011 to complete two
anthologies of texts on contemporary dance:
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Dance; Ha!art, 2013) and My Taniec. Antologia

daily, where she published on dance theatre,

polskiej krytyki tańca po 1989 roku (We, Dance:

contemporary dance, and performance art,

Anthology of Polish Dance Criticism After

and occasionally also on dramatic theatre,

1989; Centrum Sztuki Mościce, 2013), and

plastic arts, and literature. She has also been

translated into Polish, together with Artur

writing for “Teatr” monthly, taniecPOLSKA.pl,

Grabowski, Sally Banes’ Terpsichore in Sneakers

and dancedesk.pl. Hajdysz has collaborated

(PWM, 2013). In 2013 Jadwiga Majewska

with the Gdańsk Dance Festival, authoring

received the Special Award of the Minister

a contribution to the festival’s catalogue titled

of Culture and National Heritage of Poland

Szkic o stanie trójmiejskiego tańca (An Essay on

for her extraordinary contribution into the

the State of Dance in the Tricity) and daily

development of Polish dance. She has
co-founded the Open Forum of Dance Art
Professionals and sat on the programming

Magdalena
Hajdysz

reports and reviews for the festival’s Facebook
page. In 2010 she conducted workshops on
writing about dance as part of the project

Witold
Jurewicz

Okna na Scenę (Window to Stage) run by the

board for dance of the Institute of Music and
Dance in Warsaw (2011–14). She is a member

She has danced since her youngest days.

Shakespeare Theatre of Gdańsk and Teatr

A dance teacher, choreographer, stage director,

of the Dance Critics Association, the Congress

Having graduated from the University of

w Oknie (Windows Theatre). She is the author

performer, and lecturer at the Grażyna and

of Research in Dance, and the International

Gdańsk’s Polish studies faculty (specialising

of Raport o stanie tańca w Trójmieście (A Report

Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź

Dance Council CID. She has founded and now

in theatre studies and editing), she switched

on the State of Dance in the Tricity) written in

(a choreography programme). He also teaches

curates MAKT, the Mobile Dance Criticism

practice for theory and took up writing,

2011 for the Dance Department of the Institute

at the Culture Promoter Training Collage

Academy.

focusing mostly on theatre and dance in the

of Music and Dance in Warsaw (IMiT). She

(PPSKAK) in Kalisz and conducts courses for

cities of Gdańsk, Gdynia and Sopot, or the

works with the Gdańsk Shakespeare Theatre.

contemporary dance instructors across Poland.
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Tricity, in the Polish seacoast. In 2008–11 she

He has founded the Alter Dance Theatre and

was a collaborator of the culture section of

now acts as its artistic director and choreogra-

the Gdańsk edition of the “Gazeta Wyborcza”

pher. In 1992–2008 he was artistic director of
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the festival Presentations of Contemporary

the jury of the 2008 Polish Dance Platform,

Dance Forms in Kalisz. He has authored

and is a member of the Open Forum of Dance

a programme of teaching contemporary dance

Art Professionals. He has founded and now

and movement theory. He has also developed

curates the programme Wrocław Tańczący

a movement technique which uses the point

(Dancing Wrocław). He is an advisor to the

of support as the starting point for movement

Program Committee of the International

adjusted to individual motor skills. He is

Society for the Performing Arts (ISPA) and

involved in many dance and theatre projects,

curator of the dance programme of the

including numerous workshops in Poland

Interdisciplinary Fringe Festival. He writes

and abroad. He acts as movement director for

about dance and action art in the “Format” art

dramatic theatres across Poland, including the

the position of chairman of the Jest Człowiek

journal, “Ludzka sprawa” magazine, and on

Jaracz Theatre in Łódź, Bogusławski Theatre

association. In his work he focuses on propa-

kulturaonline.pl. Adam Kamiński sat on the

in Kalisz, Słowacki Theatre in Kraków, Polski

gating culture and coordinating a range of

grants commission of the 2012 programme

Theatre in Poznań, and Modrzejewska Theatre

projects in the field of performance art and

“Lato w teatrze – taniec” (Summer at the

in Legnica.

contemporary dance, including Młodzieżowa

Theatre: Dance) run by the Theatre Institute,

He took an inter-faculty humanities pro-

Akademia Kulturalno-Społeczna (Cultural and

and was a member of the Polish Ministry of

gramme and theatre studies programme at

Social Academy for the Youth), Sztuka w akcji

Culture’s commission awarding scholarships

the Adam Mickiewicz University in Poznań,

(Art in Action), Wibracje Taneczne (Dance

for culture promotion (2012–2014). He received

as well as studying film production manage-

Vibrations), Atuty sztuki (Art’s Assets), or

the Special Award of the Minister of Culture

ment at the Polish National Film, Television

Sztuka Aktywności (The Art of Being Active).

and National Heritage of Poland for his

and Theatre School in Łódź. In 2006–2011 he

He has been involved in performance art

efforts invested in the promotion of Polish

held the position of chairman of the Poznań

The curator of the Mandala Performance

showcases held in Wrocław’s art galleries

culture (2013).

Theatrical Initiatives Association. He has

Festival and the Laboratory of Movement

(Miejska Gallery, Entropia Gallery), art clubs

worked as producer for the Movements Factory,

project based in Wrocław, while also holding

(Firlej, Puzzle), and public spaces. He sat on

co-founded madeinpoznan.org, a federation

Adam
Kamiński
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Marcin
Maćkiewicz
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of independent creators and culture producers,

in Poland and abroad (Ukraine, England,

companies or dramatic theatres (including

and played a central role in the launch of the

Russia, Moldova, Germany, Italy, Portugal).

Narodowy Stary Theatre and Słowacki Theatre

Poznań Culture Congress. He also has curated

Before, for 8 years she had taught at the

in Kraków). She has been awarded the Batory

the Archipelag Malta series as part of Poznań’s

Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts

Foundation scholarship and the ArtsLink

Malta Festival. He has published critical pieces

in Kraków. She has learnt her dance skills at

fellowship (residency in New York).

in “Didaskalia”, “Teatr”, “Notatnik Teatralny”,

New York’s dance studios, the George Mason

“Opcje” and “Dialog”. Maćkiewicz has edited

University in Washington, the University

the book 20 lat Malty. Energetyczne nakłucie

of Alabama and the University of Calgary,

(20 Years of Malta: An Energetic Injection).

as well as workshops held by the Silesian

His involvement in culture promotion has

Dance Theatre in Bytom and the Centre for

been awarded with the Young Art Medal

awareness, contact improvisation and improvi-

Culture Promotion in Zielona Góra. She

and an art scholarship granted by the city

sation as performance, and is a Somatic Move-

dances solo and with the EST, focusing on

of Poznań. Since 2013 he has been curating

ment Educator of Body Mind Centering®.

structural improvisations (e.g. Serce zRozum,

an international performance art programme

Since 1989 she has been the artistic director

Bones Mind Moving – Moving Bones Mind, Falling

#nie jesteś mi obojętny (#you are not indifferent

of the Experimental Dance Studio EST, which

after Paxton). She has taken part in a range of

to me) at the Zamek Culture Centre in Poznań.

currently focuses on structural improvisation

Polish projects, collaborating with Pracownia

He collaborates with Komuna//Warszawa.

projects, lecture-performances, and site-specific

Fizyczna, Renata Piotrowska, Marta Pietruszka

actions. She is responsible for the development

and Andrzej Sadowski, Marcin Janus, Magda-

of the Obszar tańca w Teatrze Barakah (Dance

lena Przybysz; but has also been involved in

Zone at the Barakah Theatre) series in Kraków.

international undertakings, working e.g. with

She conducts instructor courses, extramural

Liz Lerman and Michael Schumacher, or Pierre

The founder, former choreographer and artistic

programmes at the Grażyna and Kiejstut

Deloche. She creates her own stage pieces,

director of the Lublin Dance Theatre and of

A dancer and choreographer. She also teaches

Bacewicz Academy of Music in Łódź, dance

improvisations, lecture performances, solo

the Contemporary Dance Group of Lublin

contemporary dance, in particular body

workshops and contact improvisation festivals

choreographies and choreographies for dance

University of Technology (until 2005), which

Iwona
Olszowska
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Hanna
Strzemiecka
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is her alma mater – she graduated in 1979.

director (since 1997). She also has been active

In 1982 she was awarded a Ministry of Culture

as juror of various contemporary dance

and Art diploma certifying the completion of

showcases in Poland and abroad. Her cultural

a three-year course for dance teachers. In the

involvement earned Strzemiecka a range of

1980s, Strzemiecka participated in contempo-

distinctions: she was awarded a diploma by

rary dance workshops run at the Centre of

the Minister of Culture and National Heritage

Culture Promotion in Warsaw. In 1988–90 she

of Poland for her contribution to the promo-

stayed in the USA, where she studied novel

tion of dance (2001), the Theatre Award by the

techniques of creating contemporary dance

Mayor of Lublin for her outstanding achieve-

and various forms of movement and dance

ments with the Lublin Dance Theatre and the

theatre. In 1993 she founded the Contempo-

Contemporary Dance Group of Lublin Univer-

classes on writing about dance for students of

rary Dance Group of the Lublin University

sity of Technology (2003) and the Ministry

a choreography and dance theory programme

of Technology, for which she created around

of Culture’s award for a lifetime of artistic

at Warsaw’s Fryderyk Chopin University

40 choreographies, winning a range of awards,

involvement (2010). Since 2014 she sits on the

of Music. She studied theatre studies at the

including prizes at the Presentations of

programming board for dance of the Institute

National Academy of Dramatic Art in Warsaw

Contemporary Dance Forms in Kalisz, Poland,

of Music and Dance in Warsaw.

and dance theory at the Fryderyk Chopin

the International University Theatre Festival

University of Music. She has participated

in Monastir, Tunisia, or the International

in Peter Pleyer’s workshops on dance drama-

Festival of Contemporary Choreography in
Vitebsk, Belarus. In 2001 Strzemiecka founded
the Lublin Dance Theatre at the Centre of

Izabela
Szymańska

Culture in Lublin. She also founded the

to the Ruhrtriennale festival. She has been
awarded a Goethe Institute’s scholarship.
She has collaborated with “Notatnik Teatralny”

International Dance Theatres’ Festival in

The journalist with the Warsaw office of the

Lublin and has been the event’s long-time

“Gazeta Wyborcza” daily. She used to conduct
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turgy and the Campus programme affiliated

quarterly, taniecPOLSKA.pl, and Polish Radio 2.

119

performances

the performances

The piece is based on real stories of domestic

dwie – Ostatki), short animations (the series

violence and was conceived in reaction to

Winter 2010).

photo: Honorata Martin

reading letters and talking to people who
experienced harassment. It draws on artistic

Aurora has collaborated with Avi Kaiser,

classes run in support centres for abuse vic-

Charlotte Vincent, Liz Aggiss, Wendy Houston,

tims, which are mostly women and children:

Jacek Staniszewski, Jerzy Mazzoll, Honorata

I want to enable those who cannot scream in their

Martin, Bronek Duży, Leszek Bzdyl, and Tatiana

defence to start talking. So that they could speak

Baganowa. She currently lives and works in

about their entanglement, helplessness, their yearn-

a small village near the town of Skarszewy,

ing for silence. I conceived it as a sequence of acts –

south of Gdańsk, and in Brighton, UK.

fragments of texts, exits, dissolution, images.

Aurora Lubos has been active on the Gdańsk
dance scene since 1997, collaborating with the
Gdańsk Dance Theatre, the Baltic Sea Culture
Centre, Baltic University of Dance, Dada von
Bzdülöw Theatre, Club Winda, Club Żak,

Aurora Lubos

AKTY (Acts)
premiere: 22 June 2013, Academy of Fine Arts (Dom Angielski), Gdańsk, Poland
choreography, video, performance: Aurora Lubos
music: Motion Trio
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and the Specialist Support Centre in Rusocin.
In 2000 she joined the Vincent Dance Theatre,
UK, where she works as an actress. Among
her own productions are solos (Zanzibar;
Niedokończone; Nóż, koń i schody; AKTY; Nie
wolno), installations (Still Alive; Cykl pokarmowy;
Bez domu), performances (AKT1; 4 Kąty; Akt na
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photo: Robert Wasiewicz
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Paweł Sakowicz

Bernhard
premiere: 24 June 2014, Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Warsaw, Poland
choreography and performance: Paweł Sakowicz
dramaturgical consultation: Natalia Sakowicz
costumes: Rafał Zajko
graphics: Agnieszka Diesing
in association with: Institute of Music and Dance, Uferstudios Berlin, Mica Moca Project Berlin
Produced thanks to a scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage of Poland.
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My attitude to Thomas Bernhard is not univocal,

For a few years now he has been working

I say, because it’s easy to admit that Bernhard is

with artists and curators in London, Warsaw,

reserved for the theatre, but when it comes to the

and Berlin. His has devised the following

musicality of language, it may be different, Bernhard’s

solos: Duet (2012), Bajki muzyczne (2013), and

musicality and rhythm, I say, because of this

Bernhard (2014). Paweł’s artistic development

musicality and rhythm I have been thinking for

was supported by a scholarship awarded by

quite some time about movement which, it might

the Ministry of Culture and National Heritage

be perhaps said, ensues from the musicality of

of Poland, a residency programme run by the

language, the movement that I am thinking about

Institute of Music and Dance in Warsaw, and

expresses my attitude to Bernhard, or on the contrary,

by the Alternative Dance Academy of the Art

says I, my attitude to Bernhard is not that univocal.

Stations Foundation by Grażyna Kulczyk.
What interests him most in choreography is

Paweł Sakowicz is an independent dancer

the role of the audience in performance and

and choreographer. He graduated from the

improvisation. His MA research was devoted

University of Warsaw with a degree in political

to the ways a performer may challenge the

studies and holds an MA in performance and

traditional position of the viewer as a passive

choreography from the London Contemporary

observer.

Dance School. He has collaborated with Sasha
Roubicek, Jeannie Steele, Paolo Mangiola,
Ramona Nagabczyńska, Sjoerd Vreugdenhil,
Mikołaj Mikołajczyk, Marta Ziółek, and Isabelle
Schad. He performed Merce Cunningham’s
choreographies as part of the exhibition
The Bride and the Bachelors at the Barbican.

www.pawelsakowicz.com
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A machine for living in, wielka płyta, panelak,

somatic approaches (yoga, Feldenkrais).

plattenbau are loose interpretations of ideal-

His working methodology is based on deep

istic principles of Le Corbusier. A huge old

research into movement and implementation

communist block of flats stands surrounded

of original artistic practices.

by ten just the same buildings. Thousands of
people share a limited space in a completely
anonymous environment; they hardly ever
communicate. Blocks are: boredom, hopelessphoto: Paweł Wyszomirski

ness, addictions but also: street art and strong
motivations to get individual. For living in is
an expressive form transmitting feelings and
experience. A study on popular tendencies…

Hygin Delimat is a performer and dancer
working mainly in Central Europe. He graduated from the Anton Bruckner Privatuni-

Hygin Delimat

versität in Linz in contemporary dance and

For living in

danceWEB scholarship. He danced for Elio

premiere: 6 April 2014, Club Żak, Gdańsk, Poland
concept, choreography, performance: Hygin Delimat
artistic collaborator: Martin Sonderkamp
Produced as part of the project „Residency/Premiere 2014”, Gdańsk Dance Festival 2014.
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dance pedagogy. In 2013 her received the
Gervasi, George Blaschke, Willi Dorner, Liv
O’Donoghue, and Robert Clark. Since 2011
he has been creating his own choreographies
inspired by street forms of expression (breakdance, hip hop, graffiti, electronic music) and

vimeo.com/hygin
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The Pink Mama Theatre has produced

chirashi. As Pink Mama Theatre, they produced:

a specific freak show, inspired by Hans-

Escort (2011), Afterparty (2012), Ariel, or Swinger’s

Christian Andersen’s The Ugly Duckling, Pyotr

Planets (2012), and Freaks (2013). In Poland the

Tchaikovsky’s Swan Lake, and Urlich Seidl’s

ensemble performed in Gdańsk, Lublin, Kraków,

stylistically different film Hundstage. The

and Wrocław.

photo: Hermann Posch

piece focuses on two radically opposite urges:

Pink Mama Theatre

FREAKS
premiere: 9 February 2013, Dampfzentrale, Bern, Switzerland
idea, conceptm, direction, choreography: Sławek Bendrat, Dominik Krawiecki
performance: Marek Wieczorek, Tomasz Pomersbach, Giuliano Guerrini,
Sławek Bendrat, Dominik Krawiecki
produced by: Dampfzentrale Bern, Kanton Bern, Stadt Bern, Burgergemeinde Bern
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the desire to be unique, accepted and loved

In 2013 the Pink Mama Theatre were offered

the way you are, and the need to adapt and

residency at Bern’s Dampfzentrale (the theatre’s

integrate. Freaks is an attempt to show two

home in the 2013/14 and 2014/15 seasons),

contrasting worlds: in both every weakness

one of Switzerland’s top dance centres. The

conceals dreams, fantasies, and a yearning

primary topics of the company’s work are

for a more beautiful life.

corporeality, sexuality, and gender, while the
main aim of their artistic explorations is

Pink Mama Theatre is an independent theatre

human emotionality and desires.

founded by Sławek Bendrat and Dominik
Krawiecki in March 2011. Their joint search for
the queer in theatre began with the staging
of Gier at Luzerner Theater in 2007. Next,
in Marseille, they produced an experimental
45-minute film Id, in which movement played
a major role. The pair’s subsequent productions include Yugoboy.com, made in Bern and
drawing inspiration from the work of Marina
Abramovic, as well as Bendrat’s solo – Pinku

www.pinkmamatheatre.com
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Lublin Dance Theatre

Historie, których nigdy
nie opowiedzieliśmy (All stories which we have not told before)
premiere: 28 September 2013, Main Performance Room, Centre of Culture in Lublin, Poland
direction, choreography: Simone Sandron
assistant to choreographer: Elvira Zuñiga
performers: Anna Żak, Beata Mysiak, Wojciech Kaproń, Ryszard Kalinowski
lighting design: Grzegorz Polak
sound, video: Dariusz Kociński
production: Centre for Culture in Lublin
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There are stories that we never told and others

dancers of the Contemporary Dance Group of

that would have better not been told. Stories

Lublin University of Technology. Originally,

that make us become huge in the eyes of the

the group had been an independent student

listeners and other that shrink us dramatically.

initiative, but, over the years, it had worked

There are times when we feel the need to tell,

out a unique style, recognised in Poland and

confess, but the story remains entangled in

abroad, becoming a leading Polish dance

the throat and between a word that would

theatre. Implementing their artistic mission

open a huge door and silence. Four characters,

consistently, the leaders of the group trans-

four people will be “telling” stories in different

formed it into a professional dance theatre,

ways, with words, with images, with the body

based in the Centre for Culture in Lublin.

and action, and with silence, without thinking

In 2005 Beata Mysiak joined the company,

about what this might cause. Four different

and in 2007 Anna Kalita became its manager.

personalities too close to each other in both

Currently, Ryszard Kalinowski is the group’s

temporal and physical space, saturated by

artistic director. The artistic activities of the

each other’s presence, fighting for attention

Lublin Dance Theatre focus on building a dance

and intimacy. Irritated as if they were having

theatre that is a space for dialogue with the

a Sunday family lunch, they wish to find

audience. The LTT’s performances are shaped

a story they never told.

by all of the theatre’s members working in
close cooperation: they search for an original

The Lublin Dance Theatre (LTT) was founded

form of communication by creating move-

in 2001 by Hanna Strzemiecka, who became

ment based on the body’s physicality and

the company’s long-standing choreographer

facilitating a dancer’s individual expression.

and artistic director, and Anna Żak, Ryszard
Kalinowski, and Wojciech Kaproń, the then

www.ltt.art.pl
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Janusz Orlik

Insight

Insight seeks to find a physical and visual

Bruckner Privatuniversität in Linz. During

representation for emotional states of alienation

his studies he became a founding member of

from the surrounding reality. By placing the

x.IDA Dance Co. and performed in productions

protagonist in a simultaneously realistic and

created by Olga Cobos, Peter Mika, Catherine

metaphorical space of a stage which is dense

Guérin, Rebekka Murgi, Nicole Caccivio,

with micro gestures, shadows and voices, the

Charlotte Vincent. Since 2002 Janusz has been

show confronts the inner and outer world

a regular member of Vincent Dance Theatre

providing us with an insight into some ambigu-

(UK). Simultaneously, Janusz creates his own

ous emotional states that are, nonetheless,

choreographic works, including Exérèse

familiar to us all. Translated into a powerful

monobloc (2004; together with Pia Libicka),

language of movement and image they draw

and thy neighbour as thyself (2006; as part of the

us into a tense journey in the labyrinth of the

first edition of Solo Project), Live on stage (2008),

human body that clashes, day after day, with

The Rite of Spring (2011; featuring Joel Claesson

the cacophony of the stimuli which surround it.

and Nicholas Keegan), Insight (2013; a collaboration with Joanna Leśnierowska). In 2007 he

premiere: 3 March 2013, Studio Słodownia +3, Old Brewery, Poznań, Poland
concept and movement research: Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska
performance: Janusz Orlik
dramaturgy and light design: Joanna Leśnierowska
sound remix: Janusz Orlik
set design: Marta Wyszyńska
technical realization: Łukasz Kędzierski
visuals: Michał Łuczak
production: © 2013 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk with the support
of The Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
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Insight is yet another instalment in the artistic

performed in nothing by towarzystwo gimnas-

dialogue between Janusz Orlik and Joanna

tyczne and in 2009 in Happy by Nigel Charnock,

Leśnierowska, which has been going on for

in which he was also involved as choreogra-

almost a decade. It is also Janusz’s third solo

pher’s assistant. In 2011 he joined Nigel

in the Old Brewery New Dance programme.

Charnock + Company (UK) to create a new
work Ten Men. In the same year he collabo-

Janusz Orlik – after graduating from the

rated on and performed in Reconstruction by

Roman Turczynowicz Ballet School in

Joanna Leśnierowska. In 2012 Janusz performed

Warsaw, became a student of the Anton

in the revival of Horsemeat by Gary Clarke
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(UK), while in 2013 he began a collaboration

Joanna Leśnierowska is a dramaturge,

with Daniel Landau (Israel). In 2014 he

critic, dance curator and performer. Since

performed in … (Rooms by the sea) from the

2004 she has been in charge of the Old

series Exercises in Looking by Joanna Leśnie-

Brewery New Dance Programme which

rowska, in Unintended Consequences by Sjoerd

presents the latest achievements in contem-

Vreugdenhil, and in Back to bone by Rosalind

porary choreography and strongly supports

Crisp. Other works include High heels for the

Polish artists. She also works as an artistic

ballet ensemble of the Kraków Opera, Alpha

coach to young choreographers and as

for the Contemporary Dance Scene in Poznań,

a dramaturge for and consultant to a number

Adagio for the Musical Theatre in Poznań.

of Polish and international artists, including

As well as performing, Janusz delivers dance

Janusz Orlik, Renata Piotrowska, Arkadi

workshops in various venues and dance schools

Zaides, Minimetal, Lia Haraki and Márta

in Poland and abroad. He was a scholar of the

Ladjánszki.

Ministry of Culture and National Heritage of
Poland in 2011.
www.januszorlik.com
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Can we exist without the ego? How much does

choreography in the Wojciech Wiesiołłowski

the ego help us to keep up the impression of

National Dance Competition in Gdańsk (2003

inner continuity and integrity? How strong

and 2005). He has created many performances

is our relation with the ego: is it possible for

for the Atelier of the Polish Dance Theatre,

us to modify it and cooperate with it?

including JA-JO (2002), …szparagijem (2002),

photo: Maciej Zakrzewski

Wchodzę (2004), Scan (2006), Trzy siostry –

Andrzej Adamczak

Need me
premiere: 25 April 2014, MP2, Poznań, Poland
choreography: Andrzej Adamczak
performance: Andrzej Adamczak, Katarzyna Rzetelska
music: The Knife, Yazoo, Amon Tobin, Ellen Allien
costumes: Mariusz Szmytkowski
lighting design: Andrzej Adamczak
lighting: Mariusz Porada
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Andrzej Adamczak graduated from the Olga

Wyobrażenie (2009), Need Me (2014), and for

Sławska-Lipczyńska Ballet School in Poznań,

the Polish Dance Theatre: Chopin – Fresh Fruits

the Fryderyk Chopin Academy of Music (in

(2010), Spotkania w dwóch niespełnionych Aktach

ballet pedagogy) in Warsaw, and the WSB

(staged at the Grand Theatre in Łódź in asso-

School of Banking in Poznań. He is a former

ciation with the PTT, 2011), and Volta set to

soloist of the Grand Theatre in Poznań and

music by Iwo Borkowicz (“Agon: Programme

the DNA Theatre affiliated with the Opera

of composing and choreographic commis-

na Zamku in Szczecin. In 2001 he joined the

sions” run by the Institute of Music and

Polish Dance Theatre (PTT), where he is the

Dance, 2013).

first soloist. He has danced classical, neoclassical, and character dance, but has chosen
to perform and create contemporary dance.
Currently, he dances in all performances of
the PTT, including choreographies by Ewa
Wycichowska, Ohad Naharin, Yossi Berg,
Jacek Przybyłowicz, Istvan Yuhos-Putto,
Thierry Verger, and Jo Strømgren. He twice
won the main prize for the best contemporary
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A new rendition of Igor Stravinsky’s great

of Culture and National Heritage of Poland).

ballet – a solo performance travelling through

He has won a range of prizes at theatre festivals

different states of mind of Vaslav Nijinsky,

in Poland and film theatres in Poland and

legendary dancer and choreographer. For

abroad (The Mirror… won one of the main

the authors of the piece, Nijinsky’s Diary and

awards of the 8th National Competition for

his works have become a book of daydreams

Production of Polish Contemporary Perfor-

scribbled down in haste. Analysing them,

mance). He has received three scholarships

they would discover an internal world continu-

from the Ministry of Culture and National

ously verging on ecstasy and nothingness.

Heritage (2003, 2006, 2009) and one from the

The dramaturgy of this world is startlingly

Cinematography Committee. He co-founded

reflected in Stravinsky’s The Rite of Spring.

the Bretoncaffe Theatre and is its artistic

Sławomir Krawczyński / Tomasz Wygoda / Anna Godowska

Niżyński. Święto snów (Nijinsky. The Rite of Dreams)
premiere: 1 September 2013, Studio Słodownia +3, Old Brewery, Poznań, Poland
concept, direction, process work, lighting: Sławomir Krawczyński
choreography: Anna Godowska, Tomasz Wygoda
performance: Tomasz Wygoda
music: The Rite of Spring by Igor Stravinsky performed by the New York Philharmonic
conducted by Leonard Bernstein, 1958
costume concept: Sławomir Krawczyński, Tomasz Wygoda, Anna Godowska
expert consultant: Jadwiga Majewska
technical production: Łukasz Kędzierski
production: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
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director. Apart from The Mirror…, he authored

Sławek Krawczyński is a theatre director,

or directed Ś-nic; T-RAUM; Slam.in; Slam.out;

dramatist, scenarist, and author of short

Toffi Opera; The Lizard’s Manifesto; Dancing Sarah

films. He initiated and carries out a group

Kane; dion.is.us; I, Agaue; and Topinambur.

research project entitled Dance of a dreaming

Together with the Bretoncaffe Theatre he

body, applying the methodology of Arnold

has represented Polish art abroad on many

Mindell’s process-oriented psychology (POP)

occasions in France, Germany, Estonia, Croatia,

and C.G. Jung’s analytic psychology in dance

Slovenia, Slovakia, Russia, the Czech Republic,

and theatre practice. He has authored the

and Hungary.

following plays: The Mirror. We’d Been There
One Day, But We Just Had Enough Time to Forget,

Tomasz Wygoda is a dancer, actor, and

Smuggy, Toffi Opera, Krater (the two latter

choreographer. He studied contemporary

produced thanks to the support of the Ministry

dance (1993–95) and history at the University
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of Kielce, Poland (1993–99). In 2001 he obtained

Anna Godowska is a dancer, choreographer,

the methodology of Arnold Mindell’s process-

a contemporary dance diploma. In 1997–2003

and contemporary dance teacher. She conceived

oriented psychology. She has also cooperated

he was a dancer of the Silesian Dance Theatre

a solo Na drodze do Opus as part of “Solo w dia-

with artists from different fields of art. She

in Bytom. He debuted in Zapiski z teczki Gua-va

logu/Solo im Dialog” that marked the opening

worked with Katarzyna Kozyra as choreo-

choreographed by Jacek Łumiński. Apart from

of the Choreographisches Zentrum NRW in

graphic collaborator on Lord of the Dance (2002;

Łumiński, he danced for Conrad Drzewiecki

Essen (2000). She has been an artist-in-resi-

premiered at Museo Nacional Centro de Arte

(Poland), Henrietta Horn (Germany), Jonathan

dence of the Choreographisches Zentrum

Reina Sofia in Madrid), devised choreography

Hollander (USA), and Paul Clayden (UK). In 2002

NRW in Essen (2000), Centre national de la

and stage movement for Kozyra’s Cheerleader

he received a danceWeb scholarship in Vienna.

danse in Paris (2005), and Maison Folie in

(2006; premiered at the Zachęta National

He has performed in the USA, the UK, Germany,

Belgium (2010). She has participated in the

Gallery of Art), and contributed to Il castrato

France, Canada, and Italy. He was involved in

Theorem Residency Project (2005) and the

(2006; premiered at the Festival Gender Bender

the creation of W&M Physical Theatre’s Made

Interdisciplinary Dramaturgy Coaching in

in Bologna) creating choreography for the

in Polska – museum of imagination (Calgary, 2004),

Zagreb (2006). She has received scholarships

performance and video work. Since 2010 Anna

and Warsaw-based Bretoncaffe Theatre’s Slam.

from the Mobile Academy (2006) and the

has been collaborating with theatre director

out and Dancing Sarah Kane. He has collaborated

Ministry of Culture and National Heritage of

Marta Górnicka on the Chór Kobiet project.

with the Narodowy Stary Theatre in Kraków,

Poland (2013). She co-founded the Bretoncaffe

She has devised all the group’s choreographies:

performing in Krystian Lupa’s, Paweł Miśkie-

Theatre, where she then worked as choreogra-

Partytura I, Magnificat, and Requiemmaszyna

wicz’s, and Michał Zadara’s productions. He

pher and dancer for nine years, being actively

(Zbigniew Raszewski Theatre Institute in

authored choreographies to productions by

involved in the development of 12 productions

Warsaw).

Zadara, Mikołaj Grabowski, and Jan Peszek.

as choreographer and/or dancer (e.g. The Mirror;

He collaborates as choreographer with

Slam.out; Slam.in; Topinambur; I, Agaue; dion.is.us).

Mariusz Treliński on opera productions in

Since 2005 she has been working with Sławomir

Warsaw, Vilnius, Bratislava, Washington,

Krawczyński on the artistic research project

Saint Petersburg.

entitled Dance of a dreaming body inspired by
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Pracownia Fizyczna

Re:akcje (Re:actions)
premiere: 23 August 2012, Willa Grohmana, RETROPERSPEKTYWY International
Theatre Festival, Łódź, Poland
choreography, directed by: Jacek Owczarek
choreographic consultant: Dawid Lorenc
performance: Joanna Jaworska, Ula Parol, Aneta Jankowska, Paweł Grala,
Wojciech Łaba, Aleksandra Łaba
music: Wojciech Łaba „LA3A”
costumes: Zuzanna Markiewicz
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The piece owes its shape and structure to the

and mutual exchange of ideas (both individual

original method of working with dancers that

and collective). Pracownia’s dancers are also

was employed to produce it. Based on improvi-

qualified dance teachers, collaborating regularly

sation and body awareness when interacting

with theatres and culture institutions all over

with another person, the method is unique

the country. The group cooperates with the

as it reverses the flow of the creative process,

Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of

rejecting the idea of planned, expected out-

Music’s Faculty of Choreography and Dance

comes. What underlies the piece are mutual

Technique in Łódź.

reactions of the characters on stage. Observation of the processes that each of the six

Jacek Owczarek has been teaching dance

improvising dancers undergo resulted in

and contact improvisation since 1996 national

exploration of the characters and physical

and international workshops and courses for

material. They were then juxtaposed with each

instructors. He has participated in interna-

other to provoke unpredictable developments.

tional projects, working in Berlin, Paris, Vienna,
and Rome. He has danced in the film Czarno-

Pracownia Fizyczna is a group founded in

-biały, which was screened in Cologne, New

2009 in Łódź by Jacek Owczarek. Based on

York, and Beijing (produced by the Film School

dance improvisation and contemporary dance

in Łódź, 2002). He is a lecturer at the Faculty

techniques, members of Pracownia use various

of Choreography and Dance Techniques at

forms of movement and means of expression

the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy

to explore their bodies’ movement potential.

of Music in Łódź. In February 2009 he founded

The group’s operations focus on the creative

the group Pracownia Fizyczna at the Academy.

process. They create performances and other

He has designed stage movement for and

stage events in an environment of openness

performed in a few dozen theatre productions,
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including at the Narodowy Stary Theatre in
Kraków, or the Dramatic Theatre in Warsaw.
He has co-founded, together with Sonia
Nieśpiałowska-Owczarek, the Kino Tańca
Foundation, which organises the Kino Tańca
Festival and Sic! International Dance Improvisation Festival in Warsaw. He has developed
an original method of working on stage
improvisation that explores the connections
and mutual influences between different
channels of sensual perception (hearing,
touch, voice) and movement. His PhD research
dealt with the ways in which improvisation
may be used for the purposes of performative

www.pracowniafizyczna.com
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Room 40 tries to translate existential reflection

Serbia. In 2009 his piece Room 40 was staged

into choreography. Using the state of tiredness,

at the National Theatre in Belgrade, while

Maciej Kuźmiński showcases dancers’

Maciej received a scholarship from the

virtuosity, and casts a critical eye at tradition,

Ministry of Culture and National Heritage

undermining established theatrical conven-

of Poland, and a commission from the Lublin

tions. Balancing between forms, the piece is

Dance Theatre to produce Różnica i Powtórzenie,

both provocative and moving.

shown on 5 November on the Main Performance Room of the Centre for Culture in
Lublin. He has run workshops for TanzFabrik

dancer of the young generation. He works

Berlin, Trinity Laban Student Union in London,

in Poland and abroad. He graduated from the

Tanec Praha in Prague, and for the dancers

Trinity Laban Conservatoire of Music and

of the Polish Dance Theatre in Poznań. Since

Dance in London with a BA in Dance Theatre

2014 he has been teaching contemporary

(1st Degree diploma) and an MA in Choreog-

dance at the Bytom-based Dance Theatre

raphy (Distinction diploma). He has danced

Department of the Ludwik Solski Academy

in England, Germany, Spain, Austria, the Czech

for the Dramatic Arts in Kraków, and the

Maciej Kuźmiński

Republic, Hungary, and Poland, performing

Belgrade Institute for Contemporary Dance,

Room 40

in Zero by Clod Ensemble, Happy by Nigel

the first higher education institution for ballet,

Charnock, Romeo and Juliet by Liz King, and

contemporary dance, and choreography.

photo: Ludovic Des Cognets

Maciej Kuźmiński is a choreographer and

premiere: 25 July 2012, Bonnie Bird Theatre, London
choreography: Maciej Kuźmiński
dramaturgy: Adam Hypki
performance: Daniela Komędera, Ania Kamińska, Kasia Pawłowska, Dominika Wiak
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as soloist of the Polish Dance Theatre in Minus 2
by Ohad Naharin or Alexanderplatz by Paulina
Wycichowska. Since 2009 he has completed
11 productions of different scale, so far shown
in England, Germany, Poland, Hungary, and

www.maciejkuzminski.com
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Agata Siniarska

Death 24 frames per second or do it to me
like in a real movie – delayed choreography
in chapters
premiere: 5 October 2013, Studio Słodownia + 3, Old Brewery, Poznań, Poland
choreography and performance: Agata Siniarska
artistic mentor: Bush Hartshorn
technical realisation and lights: Łukasz Kędzierski
production: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
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this solo is happening 24 frames per second/ like

Agata Siniarska is a fictional character with

in a real movie/ this solo is in chapters/ this solo is

many talents and a criminal past, consciously

dramatic but good looking/ this solo stands, sits,

happening in a series of episodes inside the

lies down with mouth wide open/ this solo refers

choreographic frame. Having given a chance

to many names/ mulvey, akerman, de lauretis,

to different kinds of theatrical forms, having

butler, tyler, silverman, kuhn, deleuze, fraser,

studied choreography at Berlin’s HTZ, currently

doane, jelinek, kwiatkowska, karina, godard, vitti,

she devises funny little feminist studies and

antonioni, bardot, shermann, chytilova, illouz,

cultivates her yearnings for language and

halberstam, jones, pollock, german, moreau,

writing, cinema and animation in the scope

radkiewicz, creed, potter, modleski, herden,

of her feminist practices. Addicted to fiction,

fassbinder although without pleasure/ this solo

she conducts her investigations between life/

produces a category of truth that it strongly believes

death inside the image and life/death outside

in/ this solo touches upon life and death/ this solo

the frame, fashioning herself as a tool of visual

has never heard about agata siniarska/ this solo

rhetoric, through the cultural structures

is fully aware that what it is producing here is

inscribed to her. Every image she makes,

emotional capitalism/ this solo would prefer if jean

fuelled by the energy of profound theoretical

luc godard was a woman/ this solo is only engaged

hesitancy, she approaches with passion and

in romantic intrigues/ this solo suffers in the name

intense fascination, acting many times not

of all heterosexual women/ this solo is a potential

alone but in the company of some exquisite

victim and feels very guilty about it/ this solo loves

rascals.

you and expects you to be a real man/ this solo will
freeze in one frame for a long time/ this solo wants
to be taken in every position/ this solo is waiting/
this solo says sorry

www.cargocollective.com/agatasiniarska
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Irad Mazliah, Zbigniew Szumski

Upadek przyszłości (The Failure of a Future)
premiere: 22 March 2014, Capitol Musical Theatre, Stage Songs Review, Wrocław, Poland
creation: Irad Mazliah, Zbigniew Szumski (Cinema Theatre)
performance: Irad Mazliah
video: Jacek Złoczkowski
costumes: Sylwester Krupiński
graphics: Stachu Szumski
project coordinator: Magdalena Górnicka
production: Cinema Theatre, Dance Department Wroclove (Magdalena Górnicka / Irad Mazliah)
Produced as part of the OFF Stream of the 35th Stage Songs Review in Wrocław.
the performance uses music by: W.A. Mozart, Igor Stravinsky, Trey Moseley, Palolo, Victor Young, Hans
Abraham, DDAA Palo Alto, Ghedalia Tazartesa, and texts by Oskar Schlemmer and Pietro Citati
special thanks to: Komuna//Warszawa, Katarzyna Rotkiewicz, Mateusz Rybicki, Tadeusz Rybicki
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The piece is a solo performed by Israeli dancer

and choreographer. In 2010 he developed

and choreographer Irad Mazliah, who invited

an artistic interest in Poland. In 2013 this

director and choreographer Zbigniew Szumski

interest resulted in an art scholarship of the

to take part in the creative process. The outcome

Adam Mickiewicz Institute, which lead Irad

is a tale of individuality and of a delicate

to move to Poland and do his best to call it

character struggling against an aggressive

home. Since his arrival, he has created work

force. The solo is infused with the dancer’s

for the Zawirowania Dance Theatre (Naviga-

intense physicality. The audience is invited

tion Song BD303, 2013), Acro Dance Company

to take an active part in shaping the dancer’s

in Toruń (Jak robi koń) and for dance schools

experience and drafting new chapters of his

and amateur groups. As a performer he has

journey.

cooperated with Komuna//Warszawa and
Cinema Theatre.

Irad Mazliah is an Israeli choreographer and
performer. He has studied fine arts in Tel Aviv.

Zbigniew Szumski is a theatre director,

He has collaborated with a range of choreog-

graphic designer, and stage designer. He holds

raphers and companies, such as Emanuel Gat,

a degree in graphic design from the College of

Yossi Berg and Oded Graff, Niv Scheinfeld and

Plastic Arts in Gdańsk obtained in 1983 under

Oren Laor, or Anat Danieli. His works have

Professor Jerzy Krechowicz. He lives in Micha-

been presented at many festivals and and

łowice (Karkonosze). He has co-founded and

other artistic events. He initiated and managed

leads Cinema Theatre, directing all of the

a dance school in Haifa and is a former artistic

company’s productions, which are presented

director of the Intimadance Festival Tel Aviv

at many international festival and venues.

Israel. He has received a scholarship from the

He collaborates as stage director and stage

America–Israel Cultural Foundation as dancer

designer with theatre companies in Mexico,
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Israel, Japan, France, and Germany. He has
launched and now directs the Festival of
Theatre Music taking place in Jelenia Góra for
10 years now. He has been involved in a range
of large-scale international projects: collaborating with the AsPik Theatre from Germany,
Local Theatre from Israel, Hebbel Theater of
Berlin, and Forum Freies Theater of Düsseldorf as part of the Speilart Festival in Munich,
Acco Theatre Centre as part of The Polish Year
in Israel, Gekidan Kaitaisha of Tokyo as part
of Poland’s presidency in the EU. He has been
chairing the programme council of the art
Góra for 10 years. He has received an award
from the POLCUL Foundation, a scholarship
from the Polish culture ministry, and a honorary
Award For Merit to Polish Culture (Zasłużony
dla Kultury Polskiej) from the Minister of
Culture and National Heritage of Poland.
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gallery Biuro Wystaw Artystycznych in Jelenia
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It is the year 2044. Janina, Jan, and Janka start

Nowy Theatre (Łódź); or Nouva Foundation

their work on an experimental documentary.

(Poznań). Since 2008 the company is repre-

In one of the rooms of a well-preserved

sented by the Dada von Bzdülöw Artists

theatre museum they use ancient technolo-

Association, based in Gdańsk. As of today, Dada

gies (MacBookPro, multimedia projector, etc.),

have produced more than 45 performances.

costumes (Milan Fashion Week 2013) and

Between 1995 and 2001, the company cooper-

emotions (cinema, dance, theatre of the early

ated with the City Theatre in Gdynia. Between

21st century), Janina, Jan and Janka try to

1996 and 2001, Dada participated in the projects

play out SOMETHING that used to be THIS

of the Baltic University of Dance in Gdańsk,

THING. The documentary experiment is

co-creating and performing in such choreog-

supported and inspired by the philosophy

raphies as: In the Body by Avi Keiser (Germany),

of Return and Acceptance of Wilhelm Guido.

and Papugai by Tatiana Baganova (Russia). The
company members have also worked in inter-

Teatr Dada von Bzdülöw

Teatr Dada von Bzdülöw, founded by choreo-

national productions staged in Germany,

Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś

grapher and stage director Leszek Bzdyl and

Belgium, Sweden and England. Between 2000

dancer and choreographer Katarzyna Chmie-

and 2007 Dada was affiliated with Club Żak,

(Play It, or 17 Dances About Something)

lewska, has been operating in Gdańsk, Poland

where in 2002 the company initiated a contem-

since 1992. This independent group of profes-

porary dance festival Gdansk Dance Corpora-

sional dancers and actors stages performances

tion. Since 2008 Dada Theatre has been affili-

in cooperation with Polish and foreign cultural

ated with Wybrzeże Theatre, Gdańsk, and since

institutions, such as: Wybrzeże Theatre and

2012 it has been based at Biblioteka Tańca in

Club Żak (Gdańsk); Dance Advance (Philadel-

Gdańsk, where it hosts artistic residencies.

premiere: 9 May 2013, Malarnia Stage, Wybrzeże Theatre, Gdańsk
choreography and direction: Dada von Bzdülöw Theatre
performance: Katarzyna Chmielewska, Anna Steller, Leszek Bzdyl
space design: Michał Kołodziej
costume archaeologist: Magda Bem
multimedia assistance: Maciej Salamon
music: iTunes and Adam Witkowski
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phia); Les Hivernales (Avignon); Art Stations
Foundation by Grażyna Kulczyk (Poznań);

www.dadateatr.pl
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artist at a glance

Barbara
Bujakowska

the solo 3-Dance, presented at the Polish Dance
Platform 2010. In 2013, together with Paulina
Wycichowska, Barbara made Śniło mi się,

photo: Jakub Wittchen

że pozostał po nas pusty pokój (I dreamt that all
An independent artist and performer. She

that was left after us was an empty room)

studied at the Institute for Dance Arts (IDA),

for the inauguration of the 2013/2014 season

Anton Bruckner Privatuniversität in Linz,

of the contemporary dance showcase Scena

Austria, and completed the Preparatory

Tańca Współczesnego in Kraków. Also in 2013

First Program at the Salzburg Experimental

Barbara was a resident of “maat festival –

Academy of Dance (SEAD). She was a member

border line” in Lublin, which brought about

of a Kraków-based group Hoplaa, with whom

the piece ID-ANCE.

she produced several independent dance
video productions. Her solo Swan… like has
won a prize in a “Dolina Kreatywna” competition organised by Polish national TV broadcaster. She has won a scholarship of the
Ministry of Culture and National Heritage
of Poland and of the Art Stations Foundation
by Grażyna Kulczyk (she developed Movement
Modular Synthesis with Marcin Janus; Solo
Project 2008; Alternative Academy of Dance
2009). Barbara also danced in Nigel Charnock’s
Happy produced by the Art Stations Foundation. Also with Marcin Janus, she developed
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Izabela
Chlewińska

(world premiere: Theatre X, Tokyo; shown at
Tokyo Wonder Site, Tokyo; Polish premiere:
Club Żak, Gdańsk [2013]; presented as part of

photo: Tomek Bergmann

the Dance in Theatre series of Dada von Bzdülöw
A dancer, choreographer, and independent

Theatre / Stage for Dance 2014) is a collaboration

artist. She graduated from the Karol Szyma-

with musician and visual artist Tomek

nowski Secondary School of Music in Warsaw,

Bergmann. Izabela collaborates with Dada von

the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy

Bzdülöw Theatre and Ramona Nagabczyńska.

of Music in Łódź, and the Academy of Music

Since 2008 she has been devising choreography

in Kraków, where she obtained a degree in

for dramatic theatres (e.g. Studio Theatre,

culture management in the European context.

Dramatyczny Theatre, Warsaw Uprising

She has won the prestigious danceWeb

Museum, the National Theatre).

scholarship for young dancers and choreographers in Vienna, and twice received a scholarship of the Minister of Culture and National
Heritage of Poland. Izabela is a member of
Centrum w Ruchu, an association of Warsawbased choreographers, and Embassy of…,
a collective bringing together over 70 artists
globally. Her dance pieces, including Ophelia
is not dead (2008) or Tralfamadoria (2011,
presented at the Polish Dance Platform 2012),
have been shown in Germany, Mexico, Japan,
and the USA. Her latest artistic project DP1
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DanceLab

Polski Theatre in Poznań. DanceLab took
part in an art residency programme in Berlin

We Bleed The Same Color / photo: Adam Ciereszko

organised by the Institute of Music and
A laboratory where movement, body and

Dance in Warsaw in association with Mica

emotions transcend existing definitions of

Moca Project Berlin and Uferstudios, coming

contemporary dance. It uses the body, its

up with a piece called NILREB – work in progress,

expression and limitless energy to search for

premiered at Uferstudios, Berlin. DanceLab is

forms that make it possible to reach unknown

also behind DanceLabyrinth, an interdiscipli-

areas of the art of dance.

nary event that brings together representatives
of many different art forms, who work together

The company, founded by Małgorzata Mielech

and inspire each other. DanceLabirynth has

and Zofia Jakubiec, former long-standing

been held in Poland and Germany. DanceLab’s

dancers of the Polish Dance Theatre (PTT), has

performances have been shown internationally,

a repertoire of three pieces. In the first one,

e.g. in Jerusalem, Berlin, Jena, London, Lisbon,

Anonymous, choreographed by Małgorzata

Oslo; and at home in Poland, e.g. in Poznań,

Mielech and debuted in June 2014 at Pawilon

Wrocław, or Kraków.

Nowej Gazowni in Poznań, street art, dance,
live electronic music (Anna Suda), and mapping
(Olga Warabida) complement each other to
create a multidimensional performance. The
second, Sababa, choreographed by Małgorzata
Mielech and Zofia Jakubiec, as well as the third
www.dancelab.eu
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– We Bleed The Same Color, choreographed by
Shi Pratt, both premiered in June 2013 at the
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Grupa Artystyczna
Koncentrat

Dziemidok, with Ewa Garniec as lighting, stage
and costume designer. The pair has produced:
Floe (in collaboration with Nicole Seiler; named

2moreless / photo: Tomasz Dyczewski

one of Top 10 best choreographies by Aerowaves,
The group was founded in 2005 in Warsaw

2010); Nut. Squirrel (choreography created in

as a creative collective associating two

collaboration with Jacek Owczarek, dance:

choreographers and dancers, Anka Jankowska

Piotr Chudzicki, Rafał Dziemidok, Magdalena

(co-founder of TRAVA Theatre Group) and

Jędra, Agnieszka Noster, Krzysztof Skolimowski,

Rafał Dziemidok, as well as lighting designer

Aleksandra Ścibor, 2010); and Lamentation

Ewa Garniec. Up until 2008 the group worked

(a multidisciplinary project bringing together

in its original line-up, producing five pre-

languages of theatre, opera and dance, 2012).

mieres, adapted Rafał Dziemidok’s 2004 solo

In 2013 Koncentrat premiered My Life in Tears

performance Dirty Pink, and developed an

(created as part of a residency programme

improvised project 3x I do not know (Dziemidok,

run by the Institute of Music and Dance in

Garniec). The Group’s premieres include:

association with Mica Moca Project Berlin

2moreless (Dziemidok/Jankowska, 2005;

and Uferstudios). Currently, the pair collabo-

presented on DVD at the Polish Dance Platform

rates with a group of international artists on

2008), Potańcówka (with the participation of

Peter and the Wolf. Reinterpretation (shown as

tango enthusiasts, 2006), Tell me I look divine

work in progress at the 2nd VarSoVie Festival).

(Dziemidok/Jankowska, 2006), Nawrotnik
(Magdalena Jędra’s solo, 2007), Rabbit, Heath
and Riding Contest (Dziemidok’s solo, 2008,
www.koncentrat.com

presented at the Polish Dance Platform 2008).

www.968566975574398360.weebly.com

Since 2009 the group has been led by Rafał
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CLEVER TEAM:
Radek Hewelt,
Filip Szatarski

Performativa, Magdalena Chowaniec, Anat
Steinberg, Oleg Soulimenko, Christine Gaigg,
the Loose Collective. He has also been involved
in projects by visual artists, e.g. Thierry de

photo: Juliusz Osterwa Theatre in Lublin

Mey (Ma mere l’oye) and Katarzyna Kozyra

Radek Hewelt is a dancer and choreographer.

(Lou Salomé). He was a member of the Vienna-

He started to dance in 1992, joining Dada von

based art collective Pathosbüro. Since 1999

Bzdülöw Theatre. Having graduated from the

Radek has been developing his individual

Pedagogical University of Bydgoszcz, he studied

projects. Zoom In, 21 minutes, Close-up (shown

dance and choreography at the Performing

at the Polish Dance Platform 2008), Tonights

Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.)

Tune, Slow Cowboy, or 12 Songs have been

in Brussels. In his work he juggles aesthetically

presented across Europe: at ImPulsTanz

different artistic forms: dance pieces, theatre

(Vienna), Dancas na Cidade (Lisboa), Festival

plays, performance, opera, musical concerts,

d’Automne (Paris), or Springdance (Utrecht).

and multimedia installations. He has collabo-

In 2012, together with Filip Szatarski, Radek

rated with a range of artists, including Leszek

launched Clever Theam. Their first produc-

Bzdyl, Katarzyna Chmielewska, Conny Jansen,

tion, Clever Project has been shown at the

Cristian Duarte, Sara Gebran and Carmen

Gdańsk Dance Festival and WUK in Vienna.

Mehnert, Elio Gervasi, Sebastian Prantl,

In March 2013 Radek completed the solo

Cezary Tomaszewski, Matsune and Subal,

Substitute show (premiered at imagetanz in

Editta Braun, Rebecca Murgi, Nature Theatre

Vienna).

of Oklahoma, united sorry (Robert Stein,
Frans Poelstra), Anne Juren, Pieter Ampe,
www.cleverprojectcontact.wix.com/cleverproject
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www.radekhewelt.blogspot.com

Andrea Bold, Ewa Bankowska, Cooperativa
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Filip Szatarski is a Gdańsk-based artist

youth projects: Nietolerancja, Ideale Stadt, and

researching the areas of dance and theatre

Traffic. In 2011, together with Radek Hewelt,

with the connection to music and visual arts.

he launched a long-running initiative aimed

He has been collaborating with Dada von

at bringing an end to the crisis in the world of

Bzdülöw Theatre since 1994. Working as

art, called Clever Project. In 2013 Filip directed

an independent choreographer, dancer, and

Off-Age, featuring 20 women aged over 60 (in

dramaturge he has created 15 performances,

association with the Gdańsk-based University

cooperating with artists from across the

of the Third Age). He runs workshops on body

world. For the past 18 years he has worked

and space awareness for professional actors.

with a range of dance theatres, such as Tanz

He also teaches improvisation and contact

Hotel Wien, Tanz Atelier Wien, Smafu

improvisation. He works with children, young

Compagnie, Osez Project Canada, FeinSinn

people, and the elderly. He has been awarded

Company Wien, Blue Elephant Company

scholarships by the Japanese government,

Düsseldorf. Moreover, he devises choreogra-

authorities of the Pomorze province, the

phies for dramatic theatres in Poland and

mayor of Gdańsk (trice), and the Minister

abroad (over 40 productions). He is eager to

of Culture and National Heritage of Poland

work with musicians as vocalist. He authored

(a grant for improvisation research). His latest

a paratheatrical piece titled Jakub together

collaboration with Radek Hewelt, INSTANT

with the Mordy ensemble. Working with the

OPERA. Adult Crying Inventory, debuted in

German group Nanoschlaf, Filip has been

October 2014 in Vienna.

photo: Juliusz Osterwa Theatre in Lublin

artist at a glance

doing research on the combination of dance
improvisation and contemporary improvised
music. In 2005–2011 he was the artistic
director of three large-scale international
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Magdalena
Jędra

Ministry of Culture and National Heritage
of Poland, among others. She has taken part
in the choreographic exchange programme

photo: Jakub Wittchen

between Poland and Philadelphia, USA, run
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A dancer, choreographer, and performer.

by the Art Stations Foundation by Grażyna

She started her dancing career at the Gdańsk

Kulczyk in Poznań, Institute of Music and

Dance Theatre (GTT) of Melissa Monteros

Dance in Warsaw, Polish Institute in New

and Wojciech Mochniej (1997–1999). In 2005

York, and Dance/USA Philadelphia (2012).

Magdalena teamed up with Anna Steller and

Magdalena runs contemporary dance and

musicians Grzegorz Welizarowicz and

improvisation classes. List of works: Teletransis

Zbigniew Bieńkowski. Their first joint project

(2002), Konstrukcja symboliczna (2003), Teoria

was titled Good Girl Killer, and gave its name

hałasu (2004), Good Girl Killer (collaboration with

to the collective. Magdalena’s works have

Good Girl Killer, 2005), Junkie (2006), Action

a strong affinity to performance art and the

(collaboration with Good Girl Killer, 2008),

site-specific approach. She considers improvi-

Parallel (2009), Girls in Red Shoes (collaboration

sation to be the foundation of the creative

with Anna Steller, 2010), Konfetti (2010), Le sni

process: working on a piece is, according to

(collaboration with Anna Steller, 2010), Have

her, an act of subjecting oneself to the process.

a Nice Hell (collaboration with Anna Steller, 2010),

In her artistic practice she likes to bring together

Lotta and Gula (collaboration with Anna Steller,

different styles and means of expressions

2011), Le Pas Jaques (2011), Gloria! (collaboration

characteristic for so-called “pop culture” and

with Anita Wach, Magdalena Tuka, Anna

“high culture”. She has received an award of

Steller, 2013), Ruch myśli. Rekonstrukcja (2013),

the mayor of Gdańsk for young artists for

Europa. Śledztwo (collaboration with Iza Szostak

Good Girl Killer (2006) and a scholarship of the

and Weronika Pelczyńska, 2014).
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KIJO
(Group and Foundation)

Dance video:
WindFall (2011), AEGIS (2012), Uwolnić Motyla
(2012), ribcage (2012), TRESS (2014).

A platform facilitating encounters, exchange

FRU Festival – Polish Contact Improvisation

of experiences, collaboration, and action.

Festival

photo: Mariusz Marciniak

The group collaborates creatively, drawing
on improvisation, contact improvisation,

Members of KIJO:

contemporary dance, physical dance, martial

Michał Ratajski, Adrian Bartczak, Małgorzata

arts, and other forms of movement. Each

Lipczyńska, Sara Kozłowska, Ilona Gumowska,

member of KIJO has a different experience

Ela Stasiak, Emilka Biskupik, Adam Kuza,

as performer and a different specialisation,

Maria Majeranowska, Żaneta Górska, Mariusz

bringing into the collective something unique,

Marciniak.

while movement is the group’s common
denominator. The departure point for KIJO’s
creative work and research is curiosity. Equally
important in their endeavours is meeting
each other in the process of creating art.
Repertoire:
MIOKLOIIS (2011), DO (2012), Wszystko to, z czym
się [nie] urodziliśmy (2013), Do Witolda (2013),

www.kijogroup.com

Spokojnie… inni mają gorzej (2014), Gwiezdne

www.vimeo.com/kijo

Potyczki (2014).
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Irena
Lipińska

a diploma from Artystyczna Alternatywa in
Kraków. She holds a degree in culture studies
and philology. She has carried out a research

photo: Paweł Pych

and educational project on female dance in

www.irenalipinska.com
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is a dancer, performer, choreographer and

Japan (2011), which was supported by the

photographer. She honed her dance skills

Grotowski Institute. Her solo pieces include:

studying with a range of prominent contem-

hydrohypno (2009), line (2010), Kompilacje (2011),

porary dancers and choreographers (including

DNACE (Solo Project 2011), dwa na jeden, LU2077

Meg Stuart, Chris Haring, Jonathan Burrows,

(2012). In 2013 Irena received a scholarship

David Zambrano, Keith Hennessy, Ann Van

from the Minister of Culture and National

den Broek) and butoh artists (e.g. Daisuke

Heritage of Poland, which allowed her to

Yoshimoto, Yoshito Ohno, Ko Murobushi,

develop !GROT! in collaboration with the new

Mitsuyo Uesugi and Natsu Nakajima). She

media artist Paweł Janicki. The piece debuted

received a scholarship from the Alternative

in March 2014. The same year Irena participated

Dance Academy in Poznań (2011) and was

in the choreographic exchange programme

a resident of Solo Project, a residency pro-

between Poland and Philadelphia, USA, run by

gramme for young choreographers run by

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

the Art Stations Foundation by Grażyna

in Poznań, Institute of Music and Dance in

Kulczyk in Poznań, the outcome of which was

Warsaw, Polish Institute in New York, and

the solo DNACE. She has also taken part in an

Dance/USA Philadelphia. She collaborates with

internship programme of ZAR Theatre (2010)

contemporary music artists and new media

and Anatoly Vassiliev’s research seminar on

artists. She delivers dance and movement

acting techniques (2011). She has completed

classes, also to children and adults with

a course on stage choreography, obtaining

mental disorders and physical disabilities.
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Anna
Steller

Jędra, Anna has developed: Tożsamość miejsca
(Grassomania Festival, Gdańsk, 2009), Le Sni
(Transvizualia Festival, 2010), Girls in Red Shoes

photo: Michał Andrysiak

(Streetwaves Festival, 2010), Lotta and Gula (2011).

www.annasteller.webs.com
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A dancer, performer, and choreographer. She

In her recent works she has been penetrating

made her stage debut in 1993 when she began

extreme emotional states of human beings,

her collaboration with Dada von Bzdülöw

and paying attention to being “here and now”

Theatre. Since 2003 she has been collaborating

during her performances. She presents her

with Patrz Mi Na Usta Theatre. She has also

works at festivals in Poland and abroad (e.g. in

made guest performances at the Gombrowicz

Prague, in Budapest). Since 2011 she has been

Theatre in Gdynia and Wybrzeże Theatre in

presenting her performative actions at the

Gdańsk. In 2005, together with Magdalena

Centre for Contemporary Art “Łaźnia” in

Jędra and musicians Grzegorz Welizarowicz

Gdańsk. She has also taken part in a range of

and Zbigniew Bieńkowski, Anna founded the

international projects, collaborating e.g. with

Good Girl Killer collective. Currently she

7273 (Geneva, Switzerland), Mariola Brillowska

works in the collective with Magdalena alone.

(Hamburg, Germany), Nigel Charnock (on

Anna’s latest performances are: Audiological

Happy, Art Stations Foundation by Grażyna

Chronology (the finale of a women’s art exhibi-

Kulczyk, 2009). In 2003 she received the

tion Łaźnia damska, 2011), Transportation (Centre

danceWeb scholarship at ImPulsTanz in

of Contemporary Art “Łaźnia” in Gdańsk),

Vienna. She was also handed a special award

Unrelenting Beauty of Disaster (at the opening

of the mayor of Gdańsk for young artists

of the exhibition Telling the Baltic, Karlskrona

for Good Girl Killer (2006) and a prize awarded

2012), Solove (“maat festival – border line”, art

by the authorities of the Pomorskie province

residency 2013). Together with Magdalena

to distinguished artists (2012).
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Daniel
Stryjecki

Poznań. In 2009 he made his debut as
a choreographer at the Atelier of the Polish
Dance Theatre with DSM-IV 301.8. For several

photo: Laelia Milleri

years now, he has been successfully producing
A dancer, teacher, choreographer, and video

videos to theatre performances, multimedia

artist. He is a certified dancer (registered with

presentations, and commercial ads. In 2008

the Association of Polish Stage Artists ZASP,

he received the Biały Bez Audience Award as

2001), and graduate of the Poznań School of

the most popular dancer of the Wielkopolska

Banking (WSB). He joined the Polish Dance

province. In 2011 Daniel presented “In-Vitro”

Theatre (PTT) in 1998, and is now a soloist of

Action at the Malta Festival in Poznań. His

the company. He has danced in a range of PTT

latest project, Halo Effect (2014) fuses move-

productions: B@ttle between Carnival and Lent,

ment and multimedia.

Carpe Diem, Spring –Effatha, Meetings in tow
unfulfilled acts, It’s already dusk, FootBall@…,
Wish You Were Here (choreographies by Ewa
Wycichowska); Minus 2 (choreography by Ohad
Naharin); Autumn – Nuembir (choreography by
Jacek Przybyłowicz); Alexanderplatz, Desert and
Architecture of light (choreographies by Paulina
Wycichowska); Wo-man in tomatoes (choreography by Yossi Berg); Forty (choreography by
Jo Strømgren); and SUMO (choreography by
Agnieszka Fertała). He is a teacher at International Contemporary Dance Workshops in
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Iza
Szostak

The glass jar next to the glass jar (Body/Mind
Foundation, 2012), RE//MIX Merce Cunningham
(Komuna//Warszawa, 2012), Body. Child. Object.

photo: Jakub Wittchen

(Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk,
A dancer and choreographer. She graduated

2013), Europa. Śledztwo (Komuna//Warszawa,

from the Roman Turczynowicz Ballet School

2014). Iza collaborates with visual artist and

in Warsaw (2003) and the Codarts Rotterdam

experimental musician Kuba Słomkowski.

Dance Academy (2008). Currently, she studies

She is a member of Centrum w Ruchu. For

ethnology and anthropology at the University

a few years now, the artist has been fascinated

of Warsaw. She has won scholarships from

with working with people who are not profes-

the Ministry of Culture and National Heritage

sional dancers. She refers in her work to

of Poland, Dutch Corrie Hartong Fonds,

Authentic Movement, Laban Movement

SPAZIO, Alternative Dance Academy, and

Analysis (LMA) and elements of Forsythe’s

Solo Project of the Art Stations Foundation by

improvisation. She finds great pleasure in

Grażyna Kulczyk. Moreover, Iza has interned

teaching dance and movement composition,

at Jan Fabre’s company, Troubleyn. She has

enjoys singing (yet thinks she can’t do it), and

collaborated with Michael Schumacher,

improvises on stage and in life. She dreams of

Amy Raymond, Anna Holter, Taldans, Wojtek

skiing in the Alps and a journey to Greenland

Ziemilski, Marysia Stokłosa, Edyta Kozak,

and New Zealand.

and Kaya Kołodziejczyk. Pieces that she created
or co-created have been shown in the Netherlands, Turkey, Germany, Portugal, China, and
Poland. Her works include: Karmi-go, Feedback
(2010), From culture to nature (Solo Project, 2011),
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Teatr
Amareya

voicework, yoga, and psychosomatic practices
of relaxation. The theatre is constantly working
on its creative method, taking into account

photo: Joanna Wałachowska

ever-changing social, political, and cultural

www.teatramareya.pl
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A movement and body theatre which developed

contexts. Amareya’s dancers have studied with

their own method of creative work and dance/

masters of butoh: Yukio Waguri, Itto Morita,

acting technique based on butoh aesthetics,

Mika Takeuchi, Minako Seki, Yumiko Yoshioka,

contemporary dance, body art, laboratory

Atsushi Takenouchi, Yuri Nagaoka, Seisaku,

theatre traditions, and contemporary critical

Kayo Mikami, Ko Murobushi, Daisuke Yoshi-

theory. The theatre was founded in January

moto, Joan Laage, and others. Amareya have

2003 by Agnieszka Kamińska, Katarzyna Julia

shown their productions at a range of Polish

Pastuszak, and Aleksandra Śliwińska, and has

festivals; they have also toured abroad, perfor-

operated at Winda Club/Gdańsk Archipelago

ming at the Uppsala Museum Gustavianum,

of Culture (GAK) since its inception. The

Sweden; Taseralik – Sisimiut Cultural Centre,

activities of Amareya encompass artistic

Greenland; and at the 2014 Theatre X Interna-

undertakings (performances and other

tional Dance and Theatre Festival in Tokyo.

projects); educational efforts (butoh and

In 2013 Amareya celebrated 10 years of its

voicework workshops,lectures, publications);

existence with the three new productions

and promotion of cultural activity through

came into being: 2 featuring Katarzyna

the Amareya Art Association and the Gdańsk

Pastuszak and set to live music played by

Butoh School. The group has developed its own

Joanna Duda; with-in performed by Agnieszka

method of creative and educational work, based

Kamińska; and fetish.wtf, a group performance

on butoh dance, physical theatre, contemporary

directed by Dorota Androsz, also set to live

dance, the Martha Graham method, Afro dance,

music played by Joanna Duda.
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panel discussions

Institute of Music and Dance

Dance platform: a short user’s manual

Where? And what for?

The Institute of Music and Dance was established on 1 October 2010 by the Minister of Culture

time: 8 November, 3.30 – 4.45 pm

time: 9 November, 3.30 – 4.45 pm

and National Heritage, Bogdan Zdrojewski.

venue: PS Chatka Żaka

venue: PS Chatka Żaka
The Institute researches and analyses how dance and music communities function, presents

What is a dance platform used for? Apart from

What is the state of affairs in Polish dance after

reports and postulates to the ministry of culture, and serves as a source of expertise. It initiates

serving promotional functions, can it raise

this year’s Platform? Are we, as a community,

its own programmes to support the development of music and dance culture, runs educational

artistic merit, or is it, perhaps, a project that

creating survival strategies or future scenarios?

activities, and handles documentation and archives. It also participates in the exchange of

spans even further, becoming an instrument

Is there even any “us”, and if there is, what do

information and experience between Polish and international music and dance organisations.

of cultural policy that helps shape national

we have in common? Can such concepts as

dance scenes? If it is, indeed, such an instru-

“development”, “change”, “identity” be used

Institute of Music and Dance

ment, then who finds it useful and for what

to describe the condition of the Polish dance

ul. Fredry 8

purpose? How do platforms held in individual

scene?

00-097 Warsaw
imit@imit.org.pl

countries differ from one another, and what
underlies these differences?

A discussion gathering artists, managers,
producers, critics – guests of the Platform

A discussion gathering artists, managers,
producers, critics – guests of the Platform
from Poland and abroad.

from Poland and abroad.

our websites:
www.imit.org.pl
www.taniecpolska.pl
www.ideedlatanca.pl
www.scenadlatanca.pl
www.kongrestanca.pl
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Centre for Culture in Lublin

Located in a former nunnery, the Centre for Culture in Lublin was established in May 1991
as a result of the merger of Lubelski Dom Kultury, a municipal culture centre, and Lubelskie

organisers

supported by

Studio Teatralne – Lublin Theatre Studio. The fringe theatres forming the LST became the
artistic unit of the new institution, complementing the impresario’s office, promotion and
dissemination units of the former municipal centre that encompassed Biała Gallery and Rytm
Ensemble as well. Today, the Centre for Culture in Lublin brings together traditions associated
with a municipal culture centre and forwardness characteristic of a modern art centre that is

partners

open to innovative developments. Each month, a few dozen of projects take place at the venue,
embracing all art disciplines: theatre, dance, education, music, outdoor events, publishing
projects, cinema, children’s activities, visual arts, festivals, and social projects. After its renovation
(completed in 2013), it is the most modern and most robustly operating culture centre east of
the Vistula river.
Centre for Culture in Lublin
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
www.ck.lublin.pl
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