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5 C/UWSTĘP
Po globalnym doświadczeniu izolacji i „zatrzyma-
nia”, tegoroczna edycja Festiwalu Ciało/Umysł kie-
ruje się ku przestrzeni (wewnętrznej i zewnętrznej) 
oraz oddechowi, który jest jedynym pośrednikiem 
między ciałem a życiem. Artyści będą definiować 
je na nowo w swoich pracach, a patronką tych pro-
cesów będzie prekursorka wolnościowego tańca 
zespolonego z rytmem natury – Isadora Duncan

Having gone through the global experience of iso-
lation and ’standstill’, this year’s edition of Ciało/
Umysł Festival directs itself towards space (internal 
and external) and breath, the only connection be-
tween body and life. The artists are going to rede-
fine these under the patronage of Isadora Duncan 
– a pioneer of free dance in unison with the rhythm 
of nature.

TWORZYMY
 HISTORIĘ

TAŃCA
NA NOWO

Ostatnim spektaklem poprzedniej edycji zamknęliśmy 
pewien rozdział Festiwalu Ciało/Umysł. Świętowaliśmy 
możliwość wyrażania przez ponad dwadzieścia lat wol-
ności, piękna i radości poprzez taniec, będących źródłem 
powstania festiwalu w 1995 roku. Pragnienia zostały zama-
nifestowane, ale jednocześnie pojawiła się świadomość ko-
nieczności zmiany, którą wyraziłam podczas zamknięcia 
18. edycji festiwalu. Wróciłam więc do punktu wyjścia, do 
momentu albo źródła tworzenia festiwalu i zdefiniowania go 
na nowo. Zatoczyłam wielki krąg, aby znów „bosa”, „naga” 
i „głodna” zaciekawić się tym, co przed nami. Na duchową 
patronkę edycji festiwalu 2020 wybrałam Isadorę Duncan. 
Wtedy świat stanął. Ruch zwolnił. Taniec zastygł. Czy na 
pewno? Dla mnie to nie jest czas zatrzymania, ale raczej 
przyspieszenia, szybkiego ruchu, niemal rewolucji. Czas 
powodujący zmianę, transformację, po której przycho-
dzi nowe, nieznane, szybciej, inaczej. I nie będzie tak samo. 

Legendarna amerykańska choreografka i tancerka, od której 
wszystko się zaczęło, zostawiła za sobą historię i zaczęła 
tworzyć ją na nowo. Nie zdawałam sobie sprawy, że wybór jej 
na duchową przewodniczkę 19. C/U stanie się aż tak aktualny 
i tak precyzyjnie odzwierciedli pytania o wolność w obecnym 
stanie świata. 

Isadora Duncan nie tylko zrewolucjonizowała taniec XX 
wieku, lecz także stała się ikoną feminizmu, stworzyła nowy 
model funkcjonowania tańca w przestrzeni publicznej, jako 
nomadka i freelancerka. Wpłynęła na obieg ekonomicz-
ny w kulturze, funkcjonując według – popularnego dziś, 
a wówczas dopiero się kształtującego – modelu pozainsty-
tucjonalnego i pozyskując na swoją działalność środki pry-
watne i państwowe. Postawiła na wolność w ekspresji tańca, 
wyszła boso i z rozwianym włosem w plener, by tańcząc syn-
chronizować wewnętrzny rytm z pulsem ziemi. Ona także – 
wyznawczyni wolnej miłości, bohaterka licznych, nie zawsze 
szczęśliwych romansów, samotna matka, która straciła dzieci 
w wypadku – potrafiła życiowe tragedie zamienić w dający 
jej siłę i energię do życia taniec. Przez pryzmat jej postaci 
będziemy badać nowe zjawiska kultury i tańca. 

Jesteśmy świadkami i uczestnikami przełomowego momentu 
w dziejach świata. Na naszych oczach rozpada się stary po-
rządek i rozpoczyna proces znaczących zmian. Zmian ekono-

micznych, ekologicznych, etycznych, politycznych, religijnych… 
Dokąd one doprowadzą? Jeszcze nie wiemy. Jesteśmy w pro-
cesie, któremu się przyglądamy i który musimy polubić. 
Dlatego idea procesu została niejako wpisana w tegoroczny 
program C/U. Zwykle festiwalowy przegląd spektakli i wyda-
rzeń trwa kilkanaście intensywnych dni, jednak w tym roku 
eksperymentujemy w sieci i rozciągamy czas festiwalu. Za-
praszamy widzów do bycia z nami przez dłuższy okres, aby 
mogli być świadkami kolejnych etapów. Wiele prac na tego-
roczny festiwal powstaje w samotności, odosobnieniu albo 
w małym gronie. Czas praktyki „uwięzienia” sprzyja szcze-
rej rozmowie z samym sobą, wypowiedzeniu siebie. W tym 
kontekście pojawia się cykl wywiadów, dających możliwość 
wniknięcia w „ekosystem” polskich twórców. W okresie loc-
kdownu, twórcy pracujący na co dzień w relacji z przestrzenią 
oraz innymi tancerzami, zostali – jak cale społeczeństwo – 
zamknięci w swoich mieszkaniach. Cały dostępny materiał 
do pracy sprowadził się do własnego ciała, oddechu i zapo-
średniczonych kontaktów on-line. Rozmowy przed kamerą są 
okazją, by zajrzeć do „wnętrza” twórcy, poznać jego lektury, 
rytuały, przemyślenia, inspiracje, sposoby na przetrwanie.

Premiery rodzimych twórców wypełnią w tym szczególnym 
roku główną część festiwalowego programu. Nie tyle bezpo-
średnio odwołują się oni do dzieł Isadory Duncan, ile reinter-
pretują bliskie jej idee i wątki, które jako pierwsza wprowadziła 
w świat tańca. Marta Ziółek w pracy „Monstera” zaprosi na 
wycieczkę po kobiecych energiach i doświadczeniach ciała; 
Ilona Trybuła poszuka nadziei na piękno w chaosie; Paweł 
Sakowicz będzie zaglądał w ciemne zakamarki romanty-
zmu, badał podświadomość i pociąg do tajemnicy; Iwona 
Olszowska w iście duncanowskim duchu będzie transfor-
mować tragedię i traumę w życie i taniec. Cała czwórka 
przygotowuje premiery na festiwal C/U po raz pierwszy.

Pojawi się też nowa praca odkrytego wiele lat temu dla pol-
skiej publiczności przez C/U głośnego francuskiego cho-
reografa i przekornego reformatora współczesnego tańca, 
Jérôme’a Bela. Po raz pierwszy w Polsce pokażemy spek-
takl pod tytułem – a jakże – „Isadora Duncan”, w którym 
publiczność będzie miała okazję zobaczyć, a nawet zatań-
czyć oryginalną choreografię Duncan, ucieleśnioną przez 
doświadczoną, dojrzałą tancerkę Elisabeth Schwartz. Drugie 
wydarzenie zagraniczne dotykać będzie szczególnej ekspresji 
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życia wewnętrznego poprzez oddech – krzyku. Belgijska ar-
tystka młodego pokolenia Sarah Vanhee przedstawi wykład 
performatywny „Collected Screams”, swoistą antologię roz-
maitych wykrzyczanych komunikatów wyrażających pełną 
skalę emocji – od bólu, przez wściekłość, po ulgę.
 
Premierowy program uzupełnią istniejące już prace: Aleksan-
dry Bożek-Muszyńskiej, która uwięziony w nas krzyk zamieni 
w śpiew à la Violetta Villas, oraz Kasi Wolińskiej, która poruszy 
polityczne wątki w praktyce tańca Isadory Duncan. Pokazane 
zostaną także prace w procesie. Iza Szostak wykreuje dla nas 
awatara Isadory, a Renata Piotrowska zaprezentuje swoje 
najnowsze badania tematu kobiecości i samostanowienia.

Program wzbogacą eseje praktyczek i teoretyczek tańca pod 
redakcją Hanny Raszewskiej-Kursy, w których autorki przed-
stawiają fenomen i dorobek Duncan z różnych perspektyw, 
dotykając tematów społecznych i kulturowych. Odbędzie się 
także polska premiera publikacji belgijskiego artysty Davida 
Webera-Krebsa, który pięć lat temu na C/U w ramach wyra-
żania troski o klimatyczne losy świata gasił światła w teatrze. 
Tym razem, w momencie zamknięcia teatrów w Europie, 
zapytał artystów i ludzi kultury o ich wizję teatru w przyszłości. 
Jak będzie wyglądał dzień otwarcia teatrów na nowo? Książka, 
która powstała z tego pytania – „And the Doors Opened Again” 

– zawiera fantazje ponad siedemdziesięciu praktyków i teore-
tyków kultury. W ramach poszerzania przestrzeni dla tańca 
przyjrzymy się także tancerzom – gigantom, których szwajcar-
ski artysta Gilles Jobin wypuścił z przestrzeni VR.

Ważnym elementem tegorocznej edycji C/U jest wyjątkowo 
obszerna reprezentacja rodzimej sceny tańca. Jako orga-
nizatorzy postanowiliśmy większość środków przeznaczyć 
na działania polskich artystów dotkniętych zawodowym 
przestojem. Jest to rekordowa liczba ponad pięćdziesię-
ciu artystów, którzy w różnej formie obecni są na festiwalu. 
Dlatego, oprócz wspomnianych prac oraz rozmów, w festi-
walowej sieci oglądać można kolejne odcinki „21 lekcji tańca 
na XXI wiek”, inspirowanych słynną książką Yuvala Harariego. 
W krótkich filmach artyści przekazują ludzkości jeden gest, 
ruch lub praktykę ważne dla świata przyszłości. Niezależne, 
indywidualne i różnorodne refleksje twórców na temat pro-
blemów codzienności mogą stać się ważną wypowiedzią 
i inspirującą lekcją pokory. Chcemy przypomnieć, że taniec 
to recepta na lepszy świat, o czym wiedziała już Isadora 
Duncan!

Na główne hasło 19. edycji Festiwalu C/U wybraliśmy zdanie-
-marzenie, które wielu z nas towarzyszyło w wielomiesięcz-
nym zamknięciu: PRZESTRZEŃ JAK POWIETRZE. Z jednej 
strony odzwierciedla ono społeczeństwo, które dusi się 
w ograniczeniach, samopostanowieniach, narzuconych ry-
gorach. Z drugiej pokazuje potrzebę wyrażania siebie, łykania 
tego powietrza, aby kreować i doświadczać pełni życia. Bę-
dziemy więc pląsać, leżeć na trawie, słuchać ciszy, pleść nitki, 
uczyć się uważności, medytować, krzyczeć, a nawet wrzesz-
czeć, aby z tego wszystkiego wytworzyć konieczną energię, 
transformującą do wolności wyrażenia nas samych. Prze-
transformujemy idee Isadory, napiszemy historię tańca na 
nowo, wychodząc podobnie jak ona od nieskończoności! 

PS
Jestem wdzięczna, że w tym dziwnym momencie historii Festi-
wal C/U może trwać i rozwijać polską scenę tańca. Nie mogę 
się doczekać spotkania z widzami w realu!

Edyta Kozak,
dyrektor artystyczna 

Festiwalu Ciało/Umysł

The last performance of the previous edition closed a certain 
chapter of Ciało/Umysł Festival. We were celebrating an 
opportunity of expression over 20 years of freedom, beauty 
and joy through dance, being a source of the festival forma-
tion in the 1995. Desires were manifested and simultaneously 
the consciousness of need for change, which I have expres-
sed during the closing ceremony of the 18th edition of the 
festival.  I have therefore returned to the starting point, to the 
moment or the source of the festival creation, to redefine it 
from the beginning. I came full circle to be ’barefoot’, ’naked’ 
and ’hungry’ again. Became intrigued by what’s ahead of us.
I have chosen Isadora Duncan to become a spiritual patron of 
the 19th C/U Festival. That’s when the world came to a stand-
still. The movement slowed down. The dance froze. Was that 
really so? For me, this isn’t the time for a stop but rather 
an acceleration and fast motion. It’s the time that causes 
change and transformation which is followed by the new, 
unknown, faster, different… and it will not be the same again.

Our guide, the ’mother of dance’ of the 19th C/U will be the 
legendary American choreographer and dancer. It is with her 
that everything started. She left history behind and by doing 
so, she started to create it over again. I didn’t realise that 
selection of Isadora Duncan will become so timely and with 
precision reflects questions about freedom in the current 
state of the world.

Isadora Duncan did not only revolutionise the dance of the 
20th century, but also became the feminist icon and, as 
a nomad and freelancer, developed a new model of func-
tioning of dance in public space. She had an impact on the 

existing works by Aleksandra Bożek-Muszyńska, who will 
change the scream kept deep inside of us into Violetta Villas’ 
voice, and ’Dance, Pilgrim, Dance’ by Kasia Wolińska, who will 
explore political motives in Isadora Duncan’s dance practice. 
We will also present works-in-progress by Iza Szostak, who 
will create for us an avatar of Isadora and Renata Piotrowska, 
presenting her latest research on the subject of femininity 
and self-determination.

A program will be also enriched by essays of practitioners 
and theoreticians of dance, edited by Hanna Raszewska-

-Kursa, in which their authors explore the phenomenon and 
artistic output of Duncan from various perspectives, raising 
various social and cultural subjects.

The festival will also host the Polish premiere of the publica-
tion by a Belgian artist David Weber-Krebs who, 5 years ago, 
concerned about the global climate change, turned off the 
light in the theatre during C/U. This time, with theatres being 
closed all over Europe, he asked artists and other people 
active in the field of culture about their visions of theatre in 
the future and what the day when the theatres re-open will 
look like. The book that was inspired by this question ’And the 
Doors Opened Again’ includes fantasies of over seventy prac-
titioners and theoreticians of culture. Expanding the dance 
space, during the festival we will also make use of ’Dance Trail’ 
app with its dancer-gigants that the Swiss artist, Gilles Jobin, 
liberated from the VR space.

A crucial element of this year’s edition of C/U is formed by 
a particularly extensive representation of the Polish dance 
scene. As the organizers, we have decided to spend most of 
our resources to support the activities of local artists affec-
ted by professional downtime. This year we have reached the 
highest score with over 50 artists presenting their diversified 
work during the festival.

That’s why, apart from the above-mentioned works, on our 
festival’s online platform one can watch the following epi-
sodes of ’21 Dance Lessons for the 21st Century’, inspired 
by a famous book by Yuval Harari. There, in short films, the 
dance artists present to the humankind a single gesture, 
movement or practice important for the world that is yet 
to come. The abundance of independent, individual thin-
king among the creators of the dance scene against the 
everyday problems that we know so little of, can constitute 
a crucial and inspiring lesson of humility.  We wish to remind 
that dance is a recipe for a better world, as Isadora Duncan 
already knew well!

We selected a sentence SPACE IS THE AIR, a dream which 
accompanied many of us during the lockdown, as the main 
slogan of the 19th edition of C/U Festival. On one hand, it re-
flects the society which suffocates itself in limitations, self-

-resolutions, and imposed restraints. On the other, however, 
it shows the necessity to express oneself and gasping for 
that air to create and experience life to the fullest. That’s why 
we’re going to dance merrily, lie on the grass, listen to the 
silence, learn to be attentive, meditate, scream or even yell, 
so as to create the energy needed to transform all these into 
the freedom of self-expression. We are going to transform 
Isadora’s ideas and write the history of dance over again, 
starting from the infinity, just like her!

P.S
I am grateful that at this challenging moment, C/U Festi-
val can continue and develop the Polish dance scene. I look 
forward to meeting the audience in real!

Edyta Kozak,
Artistic director

Ciało/Umysł Festival

economic circulation in culture, as she followed a non-insti-
tutional model of operation, which is popular today but back 
then was still only beginning to take its shape, and collected 
both private and state funds for her artistic activities. She 
emphasised freedom in dance expression, danced barefo-
ot, with feathered hair, and in the open air to synchronize 
the inner rhythm with the pulse of the Earth. As a follower of 
free love with numerous love affairs, not all of which ended 
happily, and as a single mother who lost her children in a dra-
matic accident, she managed to transform her life tragedies 
into dance that provided her with strength and energy to live. 
It is through the prism of her figure that we will explore the 
new phenomena of culture and dance.

We are now witnessing a decisive moment in the world’s 
history. The old ways are shattered in front of our eyes and 
a process of significant changes is being started. Changes 
of various types: economic, environmental, ethical, political, 
religious… Where will they lead us? We don’t know yet. We’re 
in the middle of a process, observing and forcing ourselves 
to get to like. That’s why the concept of a process has been 
somewhat inscribed into this year’s program of C/U. Normally, 
our festival review of spectacles and performances lasts over 
a dozen or so intensive days. This year, however, we’re going 
to experiment online and extend the duration of the festival.  

We’re inviting viewers to be with us for a longer period so that 
they could participate in the development of its following 
stages. A lot of works presented at this year’s edition have 
been created in solitude, isolation, or a small group. The time 
of ’imprisonment’ favours sincere discussion with oneself and 
self-expression. As a result, there will be a cycle of conver-
sations presenting Polish authors in their daily ’ecosystems’. 
This is especially important as during lockdown the dancers 
who work with the space and bodies of other dancers, rema-
ined, just like the rest of the society, isolated in their homes. 
In these circumstances, the only material left to work with is 
their own body, breath, and online communication. Interviews 
also allow us to gain an insight into the ’interior’ of the artist, 
get to know his/her books, rituals, thoughts, inspirations, 
methods to survive.     

This peculiar year, our festival’s main program will showca-
se primarily Polish artists. They are not directly inspired by 
Isadora Duncan’s artistic output as such but rather develop 
in their own manner the motives that she initiated in dance 
and that were close to her. Marta Ziółek in ’Monstera’ invites 
us, together with her performers, to a journey through expe-
riences of a woman’s body and female energies; Ilona Trybuła 
will search for beauty in chaos; Paweł Sakowicz will look into 
the dark corners of romanticism, explore the subconscio-
usness and attraction to the mystery; Iwona Olszowska will 
unfold Isadora’s philosophy, by exploring transformation of 
tragedy into life and dance.

These will include a new work by a French choreographer and 
provocative reformer of the contemporary dance, Jérôme Bel, 
discovered for the Polish audience by C/U many years ago. 
He is going to present, for the first time in Poland, his perfor-
mance tiled – how so – ’Isadora Duncan’, during which the 
audience will have a rare opportunity to see, or even dance 
the original choreography of Duncan, performed by an expe-
rienced and mature dancer Elisabeth Schwartz.

The second foreign event will explore the particular manner 
of expression of internal life through breath – screaming. 
A Belgian artist of a young generation, Sarah Vanhee will 
present her lecture-performance ’Collected Screams’, 
a unique anthology of various screams expressing a full 
range of emotions including pain, anger, or relief.

The premiere program will be complemented by the already 

WE CREATE
 A HISTORY

OF DANCE
OVER AGAIN!

WSTĘP

fot. Irmina Kalotka ↑
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Poniższe wydarzenia są długoter-
minowo dostępne on-line na FB 
i YT Festiwalu Ciało/Umysł, podane 
daty odnoszą się do premier

The following events are available 
long term online at the FB and 
YT Festival Body/Mind, the dates 
refer to premieres

PROSTO Z WNĘTRZA | PORTRET
6.06 

20.06

4.07

18.07

PROSTO Z WNĘTRZA | PROCES
29.08

5.09

12.09 

19.09  

PROSTO Z WNĘTRZA | AFTER TALK
15.09 

22.09

29.09

6.10 

10.10

str. 11

streaming 

streaming 

streaming

premiera nagrania

Marta Ziółek

Paweł Sakowicz

Ilona Trybuła

Iwona Olszowska

Paweł Sakowicz

Ilona Trybuła

Iwona Olszowska

Marta Ziółek

Iwona Olszowska

Ilona Trybuła

Jérôme Bel

Paweł Sakowicz 

Marta Ziółek

21 LEKCJI TAŃCA NA XXI WIEK

29.06 

2.07

6.07

9.07

13.07

16.07

20.07 

23.07 

27.07 

30.07 

3.08 

6.08 

10.08

13.08

17.08

20.08 

24.08

27.08

31.08

3.09

7.09

str. 12

Paweł Sakowicz

Ilona Trybuła

Renata Piotrowska

Agata Siniarska

Magdalena Reiter

Aurora Lubos

Magdalena Chowaniec

Martyna Miller

Ramona Nagabczyńska

Maria Stokłosa

Agata Maszkiewicz

Iwona Olszowska

Anna Godowska

Rafał Dziemidok

Hygin Delimat 

Iza Szostak

Karol Tymiński

Mikołaj Mikołajczyk

Agata Życzkowska

Sławek Krawczyński

Wojtek Blecharz

LT 1

LT 2

LT 3 

LT 4

LT 5

LT 6

LT 7 

LT 8

LT 9 

LT 10

LT 11

LT 12

LT 13

LT 14

LT 15

LT 16

LT 17

LT 18

LT 19 

LT 20 

LT 21 

re:ISADORA | DO POSŁUCHANIA

25.07

1.08

8.08 

15.08

22.08

str. 10

Piękno prostych ruchów

Płeć tańczącego ciała Isadory Duncan

(Nie)uchwycona na piśmie 

Duncan International

Texting z Is

dr Alicja Iwańska

Emilia Cholewicka

Hanna Raszewska-Kursa

Kasia Wolińska  

Magdalena Przybysz  

e-SCENA 
C/U 2020

Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski 

12.09 / 16:00  

IWONA OLSZOWSKA (PL)
TransFormBeeing / 180 min

premiera

16:00 pre-lekcja

17:00 pokaz pracy

18:00 praktyka ciała 

z udziałem publiczności 

str. 14-15

14.09 / 19:00  

ILONA TRYBUŁA (PL) 
Piękno jak powietrze / 60 min

premiera + spotkanie

str. 16-17

STUDIO teatrgaleria

26.09 / 18:00 + 27.09 / 19:00  

PAWEŁ SAKOWICZ (PL)
Drama / 60 min

premiera + 26.09 spotkanie

str. 18-19

26, 27.09 / 20:00

JERÔME BEL (FR)
Isadora Duncan / 60 min

premiera polska + 26.09 spotkanie

str. 20-21

9.10 / 19:00 + 10.10 / 15:00  

MARTA ZIÓŁEK (PL)
Monstera / 60 min 

premiera + 10.10 spotkanie

str. 24-25

Komuna
Warszawa

30.09 / 19:00  

RENATA PIOTROWSKA (PL)
Hell in Process / 40 min

ALEKSANDRA BOŻEK-MUSZYŃSKA (PL) 
Dzień, w którym V. dała mi do myślenia... / 60 min 

str. 26-27

1.10 / 19:00  

IZA SZOSTAK (PL)
Future Presence / 40 min

KASIA WOLIŃSKA
ART STATIONS FOUNDATION (PL)
Dance, Pilgrim, Dance / 30 min

+ spotkanie

str. 28-29

2.10 / 19:00

SARAH VANHEE (B)
Collected Screams / 60 min

premiera polska + spotkanie

str. 22-23

SCENY C/U 
2020

PROJEKTY TOWARZYSZĄCE 
/ ACCOMPANYING EVENTS
str. 30-31

 

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
ilość biletów ograniczona + program może 
ulec zmianie bez zapowiedzi.

ATTENTION! Due to the epidemiologial reasons 
the number of tickets is limited and the program 
is a subject to change without notice.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA 
I FILMOWANIA SPEKTAKLI 
NO PHOTOS OR FILMING ALLOWED
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Duchowa patronka 19. C/U, „matka rewolucji ta-
necznej”, Isadora Duncan już sto lat temu urucho-
miła to, co najistotniejsze w tańcu, co ciągle na 
nowo odkrywają nowe pokolenia tancerzy. Zrzuciła 
baletki i stając bosą stopą na gołej ziemi, zaczęła 
czerpać z niej energię i radość życia. Potem wzięła 
głęboki wdech i wraz z wydechem poszerzyła prze-
strzeń dostępną dla kobiet, stając się ikoną femi-
nizmu, poszerzyła też przestrzeń sztuki, tworząc 
nowy model funkcjonowania tańca poza murami 
teatru instytucjonalnego. W ramach cyklu w formie 
słuchowisk ukazują się w sieci prace zaproszonych 
autorek – praktyczek i teoretyczek tańca. W swo-
ich tekstach badają one fenomen i dorobek Duncan 
z różnych perspektyw, dotykając tematów społecz-
nych i kulturowych zapoczątkowanych przez le-
gendarną choreografkę, a jedna z nich podejmuje 
współczesny dialog z artystką. Teksty w formie do 
poczytania dostępne na stronie 32-39. 

100 years ago, the spiritual patron of the 19. C/U Fe-
stival, ’mother of the dance revolution’, Isadora 
Duncan launched what is most important in dan-
ce, what new generations of dancers are constantly 
rediscovering. She threw off her ballet shoes and, 
barefoot on the bare ground, began to draw energy 
and joy of life from Mother Earth. Then Isadora took 
a deep breath and with the first exhale she expan-
ded space available to women, becoming an icon 
of feminism, and then she expanded the space of 
art, creating a new, out-of-institutional theatre mo-
del for dance art. As a part of the series, the essays 
of the invited female authors – both practitioners 
and theoreticians of dance – are published on-line 
in the form of audio dramas. The authors view the 
phenomenon and artistic output of Duncan from 
different perspectives, exploring various social and 
cultural subjects initiated by the legendary cho-
reographer, with one of them entering into a text 
message dialogue with Isadora. The essays are also 
available for reading on page 32-39.

AUTORKI ESEJÓW AUTHORS 
dr/Ph.D. Alicja Iwańska
Emilia Cholewicka
Hanna Raszewska-Kursa 
Kasia Wolińska
Magdalena Przybysz

REDAKTORKA ESEJÓW EDITOR 
Hanna Raszewska-Kursa

Czwórka polskich choreografów przygotowujących premiery 
dla tegorocznej edycji Festiwalu C/U, cztery portrety-rozmo-
wy, cztery relacje z sali prób, cztery spotkania po premie-
rze. Uchwyceni w procesie tworzenia artyści tańca poka-
zują swoje środowisko pracy i opowiadają o inspiracjach. 

Niecodzienne, postpandemiczne okolicz-
ności tegorocznej edycji Festiwalu Ciało/
Umysł sprawiły, że narodziła się e-Scena 
C/U 2020 i rozbudowana została część 
programu dostępna on-line. W jego 
ramach powstała seria pogłębionych go-
dzinnych wywiadów przeprowadzonych 
przez dziennikarkę Annę Sańczuk z pol-
skimi artystami przygotowującymi pre-
miery po raz pierwszy dla festiwalu C/U. 
W dniu uruchomienia teatrów w Polsce, 6 
czerwca, po blisko trzymiesięcznej prze-
rwie spowodowanej COVID-19, otwierają-
ca cykl streamowana rozmowa z Martą 
Ziółek zainaugurowała 19. Festiwal C/U. 
Bohaterami następnych odcinków są 
Paweł Sakowicz, Ilona Trybuła i Iwona Olszowska. Z wymienio-
ną czwórką wiążą się także dwie kolejne części cyklu – relacje 
z procesu tworzenia premier w sali prób, z udziałem choreografów 
i ich współpracowników oraz spotkania po pokazach premierowych. 

Tytuł „Prosto z wnętrza” wziął się z formuły wywiadów przeprowadzanych w domach ar-
tystów lub w bliskich im przestrzeniach. Te nieformalne, sobotnie „śniadania” pozwalają 
zgłębić tajemnice procesu twórczego. Dają wgląd w codzienność artystów, ale też w ich 
inspiracje, przemyślenia i sposoby działania. W szczególnym okresie pandemii są okazją 
do podzielenia się strategiami przetrwania i oswojenia trudnego doświadczenia izolacji.

Wątki te kontynuuje druga część projektu – „proces”, czyli materiały filmowe z sali prób. 
Dzięki nim można podejrzeć twórców przy pracy, pochwycić stawanie się dzieła choreo-
graficznego, które rozwija się w czasie i przestrzeni, dotknąć procesu twórczego w rela-
cjach ze współtwórcami – tancerzami, performerami, muzykami. 

Część trzecia projektu „Prosto z wnętrza” to tzw. after talk, czyli spotkania z artystami po 
premierze, które pozwalają na refleksję po pełnym procesie twórczym. Podczas rozmowy 
padają pytania o to, czy udało się zrealizować założenia spektaklu, z jakimi wyzwaniami 
mierzył się twórca, o odkrycia, niespodzianki i ograniczenia podczas pracy. 

Four Polish choreographers preparing premieres 
for this year’s edition of C/U Festival, four portraits 
– discussions conducted in the artists’ private spa-
ces, four insights from the rehearsal rooms, and four 
after talks. Captured in the process of creation, the 
dance artists present their working environments 
and tell about their inspirations, favorite readings, 
developing their own language of movement.

ARTYŚCI ARTISTS
Marta Ziółek
Paweł Sakowicz
Ilona Trybuła
Iwona Olszowska

KURATORKA CURATOR
Edyta Kozak

REDAKCJA I PROWADZENIE
HOSTED BY
Anna Sańczuk

WIDEO, STREAMING, MONTAŻ 
VIDEO, STREAMING, MONTAGE
Wojciech Kaniewski 
Patrz Pan Panda
Electromoon

KIEROWNICTWO PRODUKCJI
PRODUCTION MANAGERS
Grzegorz Tomczewski 
Edyta Kozak
Anna Szaniawska

PROSTOre:
 Z WNĘTRZA ISADORA PORTRET

PROCES
AFTER TALK

fot. Anna Szaniawska ↗
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fot. domena publiczna/wikipedia ↗
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Punktem wyjścia dla swoistego „kursu przetrwania w tańcu” 
są pytania sprowokowane przez doświadczenia izolacji 
i pandemii z ostatnich miesięcy. Wychodząc z założenia, że 
wszyscy chcemy żyć w harmonijnym świecie, a jednocześnie 
rozwijać się jako gatunek, zadajemy pytanie artystom i ar-
tystkom o kwestie, które przez praktykę ciała mogą wpłynąć 
na globalną świadomość: jakie jedno ćwiczenie/ruch propo-
nujesz ludzkości? Czego dziś powinniśmy się poprzez ciało 
nauczyć lub uczyć innych? Czego nauczyło nas doświadcze-
nie „uwięzienia”? Jak uruchomić ciało, aby uświadomić sobie, 
że mamy poprzez nie wpływ na rzeczywistość?

Tuż za tymi pytaniami stoją kolejne – podstawowe pytania 
o kondycję ludzką. Przed jakimi wyzwaniami stanęliśmy jako 
ludzkość w XXI wieku? Jakie są problemy teraźniejszego 
świata? Z czym mierzymy się na co dzień? Co nas wzmacnia? 
Co cieszy? Czego nam brakuje? Czym się możemy podzielić? 
Te kwestie nabierają wyjątkowego znaczenia w sytuacji nie-
ustannej zmiany, kryzysu, zagrożenia (czy będzie to pande-
mia, czy katastrofa klimatyczna lub społeczna), przed którą 
stoi cały świat.

„21 lekcji tańca…” powstało z myślą o zaangażowaniu jak naj-
większej liczby polskich artystów, odciętych przez pandemię od 
źródeł swojej działalności. Dwadzieścia jeden propozycji, oso-
bowości, sposobów myślenia, przeżywania świata, doświadcza-
nia izolacji. To zaproszenie nie tylko do aktywnego uczestnictwa 
w debacie na temat naszych czasów, ale też do urucho-
mienia siły, która tkwi w naszym ciele i prowadzi do zmiany.

Projekt inspirowany książką izraelskiego historyka i wizjonera 
Yuvala Noah Harariego „21 lekcji na XXI wiek”, w której autor 
analizuje zjawiska definiujące dziś cywilizację homo sapiens 
i wpływające na jej losy problemy teraźniejszego świata.
.

21 LESSONS OF DANCE 
FOR THE 21ST CENTURY

Assuming that we all wish to live in a harmo-
nious and happy world and simultaneously 
develop ourselves as a species, we ask artists 
about matters that can influence global awa-
reness through body practice. What should we 
learn or teach others? What has the experien-
ce of ’lockdown’ taught us? How to activate 
a body to realize that we can have an impact 
on reality through it? Which particular exerci-
se/movement/practice we ought to propose 
to humanity? The inspiration for the project 
is ’21 lessons for the 21st century’ by an Israeli 
historian and visionary Yuval Noah Harari in 
which he analyses phenomena that define the 
civilization of homo sapiens and influence its 
fate/the problems of the contemporary world.

Dwudziestu jeden polskich twórców, 
którzy współpracowali w ubiegłych 
latach z C/U, idąc śladem głośnej 
książki Y.N. Harariego „21 lekcji na 
XXI wiek”, za pośrednictwem krót-
kich lekcji w formie prac wideo 
udostępnionych w sieci przekazuje 
ludzkości jeden gest lub ruch ważny 
dla świata. 

21 LEKCJI TAŃCA
 NA XXI WIEK

e-SCENA C/U 2020

FORMA
MEDIUM
video art

CZAS TRWANIA 
TIME
ok. 10 min

KURATORKA 
CURATOR
Edyta Kozak

POLSKA POLAND

EN

29.06 LT 1, o chodzeniu: Paweł Sakowicz – choreograf 
i tancerz; intelektualne inspiracje osadzone w świecie książek 
i nowych technologii łączy z iście sportową praktyką scenicz-
ną i poczuciem humoru. 

2.07 LT 2, o uważności: Ilona Trybuła – tancerka, improwiza-
torka, choreografka, wykładowczyni akademicka; improwi-
zacja jest osią jej działań na polu badań, edukacji, animacji 
i twórczości. Pracuje z rozwijaniem uważności i zestrajaniem 
sygnałów w relacji z partnerami scenicznymi – także muzy-
kami improwizującymi.

6.07 LT 3, o oddychaniu komórkowym: Renata Piotrowska 
– artystka, choreografka; w swoich pracach wykorzystuje na-
rzędzia tańca eksperymentalnego, sztuk performatywnych, 
dramaturgii i teatru. Interesuje ją przewrotność relacji między 
politykami ciał współczesnych i historycznych, między pu-
blicznym i prywatnym oraz tekstem i ruchem.

9.07 LT 4, o bezpiecznym lądowaniu: Agata Siniarska  – 
prowadzi swoje dociekania w dziedzinie tańca i choreogra-
fii; swoją praktykę umiejscawia między tym, jak myślimy 
o świecie i tym, jak się w nim poruszamy. Jest to miejsce prze-
cięcia się somatyki i polityki - miejsce, w którym percepcja 
ciała spotyka się z zaangażowaniem społecznym - pomiędzy 
krajobrazami somatycznymi i środowiskowymi, pomiędzy 
ciałami ludzkimi i nieludzkimi.

13.07 LT 5, o partnerze nieożywionym: Magdalena Reiter – 
choreografka, tancerka, pedagog; przez kilka lat współtwo-
rzyła eksperymentalny Teatr Dada von Bzdülöw, a obecnie 
mieszka i pracuje w Lublanie w Słowienii, tworząc tam autor-
ski teatr tańca.

16.07 LT 6, o krzyku: Aurora Lubos  – tancerka, choreografka, 
aktorka; tańczy solo, tworzy instalacje, performanse, anima-
cje oraz audycje wizualne; w ramach audiowizualnego studia 
mobilnego Stowarzyszenie Arbuz działa na rzecz uchodźców.

20.07 LT 7, o autentycznym ruchu: Magdalena Chowaniec   
– performerka, choreografka, muzyczka, działaczka kultury, 
badaczka i kuratorka; poruszając się między materią tańca 
i muzyki, bada rzeczywistość, struktury społeczno-polityczne, 
wzory i relacje, które współtworzymy, a które artystka prze-
budowuje poprzez somatyczne doświadczenia.

23.07 LT 8, o kucaniu: Martyna Miller – interdyscyplinarna 
artystka, reżyserka i antropolożka, porusza się w przestrzeni 
pamięci i ciała, aby badać alternatywne sposoby komunikacji, 
możliwości współczesnych transgresji i archiwizacji wiedzy.

27.07 LT 9, o akceptacji: Ramona Nagabczyńska – tan-
cerka i choreografka; interesuje ją m.in. taniec rozrywkowy, 
relacja z ciałem i teorie transhumanistyczne, eksperymentuje 
z różnymi dyscyplinami sztuki. 

30.07 LT 10, o tańcu z dzieckiem: Maria Stokłosa – tancerka 
i choreografka zaangażowana w działania na rzecz rozwoju 
tańca eksperymentalnego i inicjatorka kolektywu choreo-
grafów Centrum w Ruchu. W tańcu odnajduje przyjemność 
i przestrzeń do przetwarzania emocji i trudnych doświadczeń.

3.08 LT 11, o pleceniu ze sznurka: Agata Maszkiewicz – 
choreografka i performerka; znakiem rozpoznawczym jej 
spektakli jest miksowanie poezji z humorem, tańca i teatru 
z performansem, wideo i instalacji ze specjalnie dla niej po-
wstającymi tekstami, które wzmacniają dramaturgię.

6.08 LT 12, o szukaniu wsparcia: Iwona Olszowska  – tancer-
ka, choreografka, wykładowczyni improwizacji. Fascynują ją: 
nieskończoność wszechświata, piękno natury, bogactwo co-

dzienności, świadomość ciała, anatomia, psychologia. Tworzy 
język ruchu zawierający komunikację horyzontalną i werty-
kalną, byt łączący z duchowością.

10.08 LT 13, o energii z kosmosu: Anna Godowska – choreo-
grafka, tancerka, pedagog tańca współczesnego, badaczka; 
prowadzi prekursorski projekt badawczo-artystyczny Święto 
Snów. Taniec jest dla niej wyjątkową formą ekspresji i zgłębia-
nia ludzkiej duchowości.

13.08 LT 14, o bezruchu: Rafał Dziemidok  – ojciec, mąż, przy-
jaciel; tancerz niezależny, ale współpracujący, takiż choreo-
graf; lider kolektywu Koncentrat AG; niekiedy aktor i reżyser; 
improwizator, coach; czegoś tam kiedyś laureat i stypendysta 

– dalej na chodzie.

17.08 LT 15, o zmianie punktu widzenia: Hygin Delimat  – cho-
reograf, performer, kurator. Czerpie inspiracje m.in. z ulicz-
nych form ekspresji (breakdance, hip-hop, tricking, parkour). 
Metodologię pracy opiera na głębokim studium ruchowym.

20.08 LT 16, o operacji ciała: Iza Szostak – tancerka i choreo-
grafka, tworzy choreografię w oparciu o systemy komunikacji 
pomiędzy ciałem i obiektem. Przetwarza obrazy ze sztuk wi-
zualnych, filmu, badań antropologicznych i własnej biografii.

24.08 LT 17, o czasie: Karol Tymiński – choreograf i perfor-
mer rezydujący w Berlinie. Eksploruje anatomię ludzkiego 
ciała, przez co staje się ono zarówno tematem, jak i źródłem 
ruchu. Jego brutalistyczny taniec, którego nazwę zapożycza 
od stylu architektonicznego, oscyluje pomiędzy pracą fizycz-
ną a rytuałem.

27.08 LT 18, o afirmacji: Mikołaj Mikołajczyk – niezależny 
tancerz, choreograf i reżyser. Pracuje też z seniorami i ludźmi 
wykluczonymi. Głównymi tematami prac są miłość i jej brak, 
samotność, starzenie się, odrzucenie, wykluczenia, motto 
przewodnie: problem osobisty – problemem uniwersalnym.

31.08 - LT 19, o przyszłości edukacji: Agata Życzkowska  – 
aktorka, reżyserka, dramaturżka, performerka; pracuje na 
wątkach tożsamościowych z wykorzystaniem ruchu codzien-
nego, metod interaktywnych, emocji i refleksji oraz multime-
dialności.

3.09 LT 20, o ruchu do wewnątrz: Sławek Krawczyński – 
reżyser teatralny, dramatopisarz, scenarzysta, badacz; pro-
wadzi prekursorski projekt badawczo-artystyczny Święto 
Snów, którego celem jest zastosowanie filozofii i metodologii 
psychologii zorientowanej na proces Mindella oraz psycholo-
gii analitycznej Junga w praktyce tańca i teatru

7.09 LT 21, o dźwięku: Wojtek Blecharz – kompozytor, muzyk, 
reżyser; jego twórczość pełna jest metafor, odnoszących się 
zarówno do kulturowych archetypów, jak i osobistych przeżyć, 
tworzy m.in. opery-instalacje oraz rzeźby dźwiękowe. 
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fot.

Marta Ankiersztejn

Witek Orski

Aïsha Mia Lethen Bird

Oskar Martin

Magdalena Fischer

Łukasz Saturczak

Katarzyna Szugajew

Darja Štravs Tisu

KNI 

Sławek Krawczyński

Adam Świtała

Paweł Wyszomirski

Marta Seredyńska

Anna Ciupryk

Anna Godowska

Civitella Ranieri

+ archiwa prywatne artystów
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Iwona Olszowska od trzech dekad zajmuje się 
tańcem współczesnym. Dysponuje znakomitą 
techniką, do mistrzostwa doszła w improwizacji, 

w której korzysta z metod świadomości ciała, m.in. Body Mind 
Centering – systemu opracowanego w latach 80. XX wieku 
przez amerykańską tancerkę i terapeutkę Bonnie Bainbrid-
ge Cohen, nazywanego „anatomią w doświadczeniu”. Pod tą 
nazwą kryje się świadome wsłuchanie się we własne ciało, 
harmonizowanie ruchu wewnątrzkomórkowego z ruchem 
ciała w przestrzeni, badanie tego, jak umysł wyraża się 
poprzez ciało w ruchu.

Choreografka zaprosiła do procesu performerów z wolnego 
naboru. Jak mówi, wiele zależy od osób, które pojawiają się 
na warsztatach; będę otwarta na to, co płynie od nich. Idąc 
za ideami Isadory Duncan, Olszowska wybrała zagadnienia, 
które pozwolą pracować performerom nad autentycznością 
gestu. – Zajrzymy do naszego wnętrza, potencjału ekspresji, 
jaki tkwi w organach. Odkryjemy organiczność ruchu, ze-
strajając centra w ciele, czyli: lower brain, serce, płuca i tzw. 
guts. Wyjdziemy w plener, by – jak Isadora – przekształcać 
w ruch to, co istnieje w nas i w naturze. Spotkamy źródło 
wody z płynów ustrojowych, m.in. układu krwionośnego, 
oraz powięź, która pozwala ciału zestrajać, adaptować, re-
agować, dając niekończący się potencjał ruchu i piękna. 
Odniesiemy się do wibracji komórek ciała i ich rezonansu 
z otoczeniem. Do pulsu w ciele i wyczuwalnego rytmu ziemi. 
Będziemy podążać za zmysłami, by czerpać z tego, co wokół 
nas, działać wobec praw fizyki, pędu, inercji, grawitacji, wiro-
wania… Wsłuchamy się w ciało, by uwolnić duszę. Będziemy 
doświadczać, przekształcać, rozwijać, odzwierciedlać, inter-
pretować, przetwarzać, aby dalej praktykować to z publicz-
nością, interpretować, przetwarzać.

Proces obejmuje transformację własnych przeżyć. – Isadora 
miała bolesne doświadczenia: straciła dzieci, opuszczali ją 
ukochani, zostawała bez środków do życia, ale nie zatapiała 
się w tych tragediach – mówi Iwona Olszowska. – Przekłada-
ła je na ruch, by transformować mrok i ból w piękno. Trudne 
doświadczenia można zamrozić w sobie, co powoduje de-
struktywną wewnętrzną podróż, albo pozwolić sobie na tzw. 
motoring out, uwolnienie napięć przez ruch. Ciało przyjmuje 
formy i dynamikę, które są swego rodzaju wyprowadzaniem 
na zewnątrz zablokowanego doświadczenia. Uwalniają tym 
samym umysł, serce i duszę.

IWONA OLSZOWSKA
TransFormBeeing

PREMIERY

12.09.2020 / 16:00 
CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK 
UJAZDOWSKI I OKOLICE
 
wstęp wolny free entrance

projekt społeczno-artystyczny 
site-specific z udziałem 
publiczności
site-specific social and artistic 
project with the participation 
of the audience

16:00: pre-lekcja tańca
dance lecture 
obowiązują zapisy
17:00: premierowy pokaz pracy
first public show 
18:00: praktyka ciała 
z udziałem publiczności
body practice with 
audience participation

KONCEPCJA, CHOREOGRAFIA
IDEA, CHOREOGRAPHY
Iwona Olszowska

PERFORMERZY PERFORMERS
Wojciech Grudziński
Ilona Gumowska
Anna Haracz
Aneta Jankowska
Zuzanna Kasprzyk-Molenda
Aleksandra Krajewska
Angelika Mizińska
Agnieszka Noster
Piotr Skalski
Aneta Zwierzyńska

KIEROWNIK PRODUKCJI
PRODUCTION MANAGER
Małgosia Duda

PRODUKCJA PRODUCER
Fundacja Ciało/Umysł

Gest organiczny i wrażliwy, transformacja doświadczeń 

życiowych w taniec. Podążając za ideami Isadory Dun-

can, Iwona Olszowska, charyzmatyczna improwizatorka 

i nauczycielka metody Body Mind Centering, poprowadzi 

warsztaty, których efektem będzie grupowa praca site-

-specific, zaprezentowana w naturalnym otoczeniu.

POLSKA POLAND

(ur. 1965) – tancerka, choreografka, wykła-
dowczyni improwizacji, improwizacji jako 
performansu i Somatic Movement Educator 
według Body Mind Centering. Fascynuje ją 

nieskończoność wszechświata, piękno natury, bogactwo co-
dzienności, świadomość ciała, anatomia, psychologia. Tworzy 
język ruchu zawierający komunikację horyzontalną i wertykal-
ną, bytu z duchowością. Współpracuje z muzykiem Marcinem 
Janusem i tancerzami, m.in. z Pawłem Koniorem, Anną Haracz, 
Magdą Przybysz. Doświadczenie zdobywała w centrach 
tańca Nowego Jorku, na uczelniach Waszyngtonu, Alabamy, 
Calgary. Kierowała Eksperymentalnym Studiem Tańca EST, 
uczyła w PWST w Krakowie i Warsaw Dance Department. 
W 2015 roku wystąpiła na TEDex. Obecnie uczy w Hurtowni 
Ruchu w Krakowie i na Akademii Muzycznej w Łodzi. Po raz 
pierwszy przygotowuje premierę dla C/U.

An authentic gesture, organic movement, expres-
sion of what’s common in nature and us, a trans-
formation of experiences in dance. Following the 

path of Isadora Duncan, a charismatic improviser and Body 
Mind Centering educator - Iwona Olszowska runs workshops 
with selected participants. They use the expressive potential 
of organs and combine the element of water with body fluids. 
They will move the fascia, refer to the vibration of body cells 
and rhythm of body and earth. Their work is to be presented 
in the open air. Followed by the practice with the audience.

PL EN

ok. 180 MIN

fot. Anna Majewska ↗ fot. Janusz Ratecki ↑
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ILONA
TRYBUŁA

PIĘKNO JAK
POWIETRZE

PREMIERY

Kiedy coś jest piękne? Co to robi z tobą? Co by było, gdy-

by piękna nie było? Od tych pytań wychodzi Ilona Try-

buła, choreografka tańca improwizowanego, zaprasza-

jąc czwórkę tancerzy i muzyków do szukania odpowiedzi 

w sobie i we wzajemnej relacji na scenie.

BEAUTY LIKE AIR60 MIN MUZYKA NA ŻYWO  LIVE MUSIC

14.09.2020 / 19:00 
CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ 
ZAMEK UJAZDOWSKI
SALA LABORATORIUM
+ spotkanie z zespołem
after talk 

bilety
tickets: 40/30 zł

KONCEPCJA, CHOREOGRAFIA
CONCEPT&CHOREOGRAPHY
Ilona Trybuła

PERFORMERZY PERFORMERS
Aleksandra Bożek-Muszyńska
Agata Jędrzejczak
Paweł Grala
Oscar Mafa

MUZYKA NA ŻYWO LIVE MUSIC
Adam Świtała
Michał Górczyński 

REŻYSERIA ŚWIATEŁ LIGHTS DESIGN
Ewa Garniec

PRODUKCJA PRODUCER
Fundacja Ciało/Umysł

PARTNER PARTNER
Centrum Łowicka

Spektakl zrealizowano 
w ramach stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Supported by the Ministry 
of Culture and National Heritage

POLSKA POLAND

(ur. 1967) – tancerka, improwizatorka, choreo-
grafka, wykładowczyni. Improwizacja jest osią 
jej działań na polu badań, edukacji, animacji 
i twórczości. Pracuje z rozwijaniem uważności 

i zestrajaniem sygnałów w relacji z partnerami scenicznymi 
– także muzykami improwizującymi, traktując to jako wyjście 
poza zamknięty proces w sferę odkryć i eksperymentów. Ab-
solwentka gdańskiej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Autorka około trzydziestu spektakli i twórczyni 
projektów: Studio Ciało, Laboratorium Improwizacji, Między-
narodowego Festiwalu Improwizacji Tańca [SIC!], Kolektywu 
Melba. W Zakładzie Tańca Akademii Muzycznej w Katowicach 
prowadzi zajęcia treningu fizycznego, świadomości ciała oraz 
improwizacji. Kuratorka rocznego projektu w CSW Zamek 
Ujazdowski „Sic! four seasons”. Po raz pierwszy przygotowuje 
premierę dla C/U.

„Piękno jak powietrze” – jeden z trzech spektakli 
cyklu „Partytury uważności” i pierwszy zreali-
zowany przez Ilonę Trybułę dla C/U. Partytury 

porządkują i prowadzą zagadnienia poddane twórczej uważ-
ności i twórczemu działaniu performerów, zaś metodą pracy 
jest zawsze improwizacja – pochwycona w bazowe ramy. 
Umożliwia tworzenie choreografii, tańca, kompozycji, drama-
turgii, które nie mają stałych reguł, ale wrażliwie reagują na 
bieżące wydarzenia, bo zasadą improwizacji jest obecność 
w tym, co „teraz”, w chwili obecnej.

Artystka zdaje sobie sprawę, że podejmowanie tematu 
piękna jest ryzykowne ze względu na zbanalizowanie i „ko-
turnowość” pojęcia, o którym mówi się dziś często z ironią. 
Podobnie jak o innych „wielkich tematach”: miłości, śmierci… 
Wielkich i powszechnych. Trudno jednak zaprzeczyć ich 
ważności. – Myślę o pięknie, które jest poruszeniem, wstrzą-
sem, inspiracją do zmian i „zauważeń” – tłumaczy. – Jest ko-
nieczne i powszechne jak powietrze. Jest doświadczeniem. 
Niezbędnym dla rozwoju osobistego i poczucia szczęścia. 
Zajmiemy się dynamiką tych obszarów, w których jest ono 
obecne, żywe i możliwe do znalezienia na scenie w twórczym 
ucieleśnieniu, tańcu i choreografii – myśli, zdarzeń, kompo-
zycji. To, co powstaje na scenie, jest rzeczywistością wytwa-
rzającą własne znaczenia i przestrzenie, nie zaś reprodukcją.

U Platona „piękno, dobro, prawda” są tożsame, wynikają 
z siebie. Trybułę też zajmują różne formy piękna, tak este-
tyczne jak i etyczne. – Myślę np. o doświadczeniach w pan-
demii – mówi. – O niewielkich gestach: ktoś przyniósł komuś 
posiłek, zostawił zakupy, poczytał, zaśpiewał na balkonie – 
dał trochę siebie. Wtedy gest dobra nazywamy pięknym.

Nad tematem pochylą się wykonawcy, których Trybuła 
spotkała na długiej drodze swojej pracy z improwizacją: od 
praktykowania po nauczanie. Obok doświadczonych impro-
wizatorów, Aleksandry Bożek i Pawła Grali, wystąpią utalen-
towani absolwenci WTT w Bytomiu: Agata Jędrzejczak i Oskar 
Mafa. Improwizują też grający na żywo muzycy i operująca 
światłem Ewa Garniec.

Ilona Trybuła: – Wierzę w ciało, w formę, a nie w reprezentację. 
Nie szukam symboli czy znaków. Formę trzeba tworzyć z do-
świadczeń i twórczej wyobraźni. Rzucam temat, a tancerze 
opracowują własną interpretację. Trzeba to przemacerować 
w sobie, by znaleźć skojarzenia – intelektualne, ale i zmysłowe. 
Doświadczenie piękna to raczej stan i dynamika niż emocja, 
i tego poszukamy w ruchu.

One of the three performances forming a cycle 
Score of Attentiveness, dedicated to beauty de-
fined as excitement, shock, happiness, inspira-

tion for change, and paying attention. Beauty is essential and 
ubiquitous, just like air. When is something beautiful? What 
does it do to you? What would happen if there was no beau-
ty? Ilona Trybuła, a choreographer of improvised dance starts 
from questions and invites four dancers and two musicians 
who complete her score on beauty in times of chaos with their 
sensitivity and bodies in movement. 

PL EN

fot. Marta Ankiersztejn ↑fot. Ilona Trybuła ↑ fot. Ilona Trybuła →
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PAWEŁ
SAKOWICZ

DRAMA
PREMIERY

Ciemna strona romantyzmu, skok w głąb mrocznego lasu 

pełnego mgły i sekretów, które skrywamy. Zainspirowany 

pierwszym baletem romantycznym „Sylfida” Paweł Sako-

wicz, w duecie z Karoliną Kraczkowską, za pomocą tańca 

i dwóch ciał bada to, co realne i nierealne, własne i zapo-

życzone, świat i zaświat, rozsądek i uczucie.

26.09.2020 / 18:00 
27.09.2020 / 19:00
STUDIO TEATRGALERIA
MALARNIA
+ 26.09 spotkanie 
z zespołem after talk 

bilety tickets: 45/30 zł

CHOREOGRAFIA, 
TANIEC, KOSTIUMY
CHOREOGRAPHY, DANCE, 
COSTUME DESIGN
Paweł Sakowicz

WSPÓŁPRACA 
CHOREOGRAFICZNA, TANIEC 
CO-CHOREOGRAPHY, DANCE
Karolina Kraczkowska

MUZYKA MUSIC
Justyna Stasiowska

REŻYSERIA ŚWIATEŁ
LIGHTS DESIGN
Jacqueline Sobiszewski

PRODUKCJA PRODUCER
Fundacja Ciało/Umysł

KOPRODUKCJA CO-PRODUCER
Przestrzenie Sztuki. Lublin
Centrum Kultury w Lublinie

PRZY WSPARCIU SUPPORTED BY
Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego

Projekt Przestrzenie Sztuki 
jest finansowany ze środków 
MKiDN, realizowany przez 
IMiT oraz Instytut Teatralny.

60 MIN

(ur. 1988) – choreograf i tancerz. Intelektual-
ne inspiracje osadzone w świecie książek i hi-
storii tańca łączy z iście sportową praktyką 
sceniczną i poczuciem humoru. Studiował 

w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz London Contempo-
rary Dance School. Autor prac: „Bernhard”, „TOTAL”, „Jump-
core” (zakupiona do kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii 
Sztuki), „Thriller” (wspólnie z Anną Smolar) i „Masakra”. Spek-
takle pokazywał m.in. podczas trzech edycji Polskiej Plat-
formy Tańca, dwóch edycji Boskiej Komedii, La Biennale de 
danse du Val-de-Marne, w NYU Skirball i CAC New Orleans. 
Współpracuje z reżyserami teatralnymi i filmowymi, za co no-
minowano go do Paszportu „Polityki” 2016. Prowadzi otwarte 
warsztaty taneczne Hardcore Release. Po raz pierwszy przy-
gotowuje premierę dla C/U.

The real meets the unreal. ’Drama’ is a walk into 
the dark side of romanticism, a dive into a glo-
omy forest full of phantasms and fog. Inspired 

by the first romantic ballet ’The Sylph’, Paweł Sakowicz, in 
a duo with Karolina Kraczkowska, explores the real and un-
real, own, and appropriated, physical and un-physical em-
ploying dance and two bodies. What is romanticism today? 
What happens to us when we abandon sensibility and belief 
in material reality to set off on a journey into the darkness?

„Noc, niewielki staw pośród gęstego lasu. Księżyc 
w pełni odbija się w tafli wody, czarna woda jest 
niespokojna. Z prawej strony nadciąga mgła, 

ściele się ciężko między drzewami. Odsłania sylwetki dwóch 
postaci, może zjaw, a może zbłąkanych przechodniów. Para 
zbliża się do stawu, nachyla nad wodą, wyciąga w dół ręce, 
lecz zastyga tuż przed dotknięciem tafli. Za chwilę będzie 
świtać. Z oddali słychać niewyraźne głosy, z minorowej 
melodii udaje się tylko wychwycić: „Wróć, najświętsza nocy. 
Słodkich snów, wróć!”.

Tak w atmosferę spektaklu wprowadza Paweł Sakowicz, autor 
nagradzanego „Jumpcore’u”, tancerz i choreograf sięgający 
po literackie tropy, historię tańca i sportowy wysiłek połą-
czony z ruchową perfekcją. Tym razem temat brzmi: prawdzi-
we spotyka nieprawdziwe. Na scenie – minimum scenografii, 
lśniące szyfonowe kostiumy i para tancerzy.

Skąd tytuł „Drama”? – Brzmi w tym słowie rodzaj napięcia, 
suspensu, tajemnicy – odpowiada twórca. – „Drama” odnosi 
się do kategorii emocjonalności przeciwstawionej rozsądko-
wi. Jak w romantyzmie, który założył, że istnieje racjonalność, 
fizyczność, rzeczywistość, ale ciekawsza jest mistyka, tajem-
nica, świat wewnętrzny. Drama jest zapowiedzią, że to, co ist-
nieje na scenie, za chwilę zmieni się w coś innego, w ciągłej 
transformacji na skali: realne-nierealne, fizyczne-niefizyczne. 

Sakowicza interesuje sprzężenie zwrotne: czy nałożenie 
emocjonalnego filtra na ciało tańczące i śpiewające może 
wywołać w nim prawdziwe uczucie? A jeśli tak, to co jest 
rzeczywiste, a co wymyślone? By to zbadać, zaprosił tan-
cerkę Karolinę Kraczkowską, z którą pracował przy autor-
skiej „Masakrze”. Inspiracją jest „Sylfida” (premiera: Paryż 
1832) – pierwszy balet romantyczny. W miejsce sznurowanych 
bucików tancerki włożyły wtedy puenty, a zamiast zajmować 
się mitologią grecką i rzymską, choreografowie zaintereso-
wali się lokalnymi mitami. „Sylfida” to opowieść o mężczyźnie 
nawiedzonym dzień przed ślubem przez leśną zjawę, która 
wiedzie go na manowce. 

– Utonąłem w Mickiewiczu, Słowackim, Byronie i okazało się, 
że historia z „Sylfidy” jest typowa dla środkowoeuropejskie-
go uniwersum – opowiada artysta. – Zastanawiałem się, co 
dziś może oznaczać romantyzm, odpuszczenie rozsądku i ra-
cjonalizacji. Okres lockdownu i intensywności bycia samemu 
ze sobą sprawił, że zainteresował mnie sposób wytwarzania 
emocji z całym garniturem dramatycznych afektów: smut-
kiem, złością, niszczącą miłością. Z emocjami, które nie dają 
nam spokoju, jak zmora. W rezultacie „Drama” będzie bardzo 
tanecznym spektaklem, w którym taniec zaczyna się w mroku.

PL EN

POLSKA POLAND

fot. Witek Orski ↑fot. Witek Orski ↗
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(ur. 1964) – mieszkający w Paryżu i pracu-
jący na całym świecie francuski tancerz 
i choreograf. Twórca nurtu „non-dance”, po-
szerzającego taniec o performans, sztuki 

wizualne, projekty społeczne. Nie uznaje podziału na sztukę 
wysoką i niską. Bada mechanizmy rządzące scenicznym 
performansem, bawi się naszymi oczekiwaniami wobec 
spektaklu oraz tym, jak publiczność i artyści wzajemnie się 
w sobie przeglądają. Po studiach w Narodowym Centrum 
Choreografii w Angers do 1991 roku pracował jako tancerz, 
potem zajął się tworzeniem autorskich spektakli, m.in. gło-
śnego „Shirtologie” (1997), w którym aktor rozbiera się 
z wielu warstw podkoszulków ze znaczącymi napisami; na-
grodzonego Bessie Award „The show must go on” (2001), 
w którym dwudziestu tancerzy ilustruje dosłownie słowa 
popowych przebojów; „Gala” (2015), w której zawodowi 
tancerze stają ramię w ramię z amatorami o zróżnicowa-
nym pochodzeniu i wieku, by na kilka dni stworzyć demo-
kratyczną społeczność połączoną tańcem bez ograniczeń. 
Wszystkie te spektakle pokazywano na Festiwalu C/U. 

JÉRÔME
BEL

ISADORA 
DUNCAN

PREMIERY

Spektakl autorstwa enfant terrible francuskiego tańca 

Jérôme’a Bela odkrywa na nowo bezkompromisową Isa-

dorę Duncan jako zwiastunkę współczesnej sztuki i nowo-

czesnego tańca, wyzwolonego ze sztywnych ram. Z orygi-

nalną choreografią Duncan i w oparciu o jej wspomnienia.

FRANCJA  FRANCE 60 MIN           POLSKA PREMIERA  POLISH PREMIERE JĘZ. ANG.  IN ENGLISH

26, 27.09.2020 / 20:00
STUDIO TEATRGALERIA 
DUŻA SALA
KONCEPCJA CONCEPT
Jérôme Bel

CHOREOGRAFIA CHOREOGRAPHY 
Isadora Duncan 

WYKONANIE PERFORMANCE
Elisabeth Schwartz
Sheila Atala

PRODUKCJA PRODUCTION 
RB Jérôme Bel

KOPRODUKCJA CO-PRODUCTION 
La Commune centre dramatique 
national d’Aubervilliers, Les 
Spectacles Vivants – Centre 
Georges Pompidou (Paryż), 
Festival d’Automne à Paris, 
RB Jérôme Bel (Paryż), Tanz 
im August / HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin), BIT Teatergarasjen (Bergen)

PRZY WSPARCIU SUPPORTED BY 
CND Center National de la Danse (Pan-
tin) w ramach programu pobytu, MC93 
(Bobigny), Ménagerie de Verre (Paryż) 
w ramach Studiolab – zapewnienie 
przestrzeni studyjnej, Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-de-France, 
francuskie Ministerstwo Kultury, Institut 
Français, francuskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych podczas międzynarodo-
wych tras koncertowych.

DORADZTWO ARTYSTYCZNE I KIEROWNICTWO
ARTISTIC ADVICE AND EXECUTIVE DIRECTION
Rebecca Lasselin

KIEROWNIK PRODUKCJI
PRODUCTION MANAGER
Sandro Grando 

PREMIERA PREMIERE
Paryż 2019 

This performance by the enfant terrible of the 
French dance scene - Jérôme Bel, rediscovers 
the uncompromising pioneer of dance – the 
legendary Isadora Duncan, presenting her as 

the herald of the contemporary art and modern dance fre-
ed from any rigid confines. It employs the original Duncan’s 
choreography and her memoirs. Bel’s work uses both the 
word and solo dance of Elisabeth Schwartz and by doing so, 
it breathes life into the memory of the revolutionary experi-
ment. It combines a choreographic archive with direct expe-
rience of a live performance. 

W spektaklu przygotowanym dla tancerki Eli-
sabeth Schwartz Jérôme Bel kontynuuje pracę 
nad portretami tancerzy, rozpoczętą w 2004 
roku (kolejno: Véronique Doisneau, Cédric An-

drieux, Pichet Klunchun, Florian Gaité). Festiwal C/U odkrył 
tego artystę dla polskiego widza i od 2001 roku regularnie po-
kazuje jego prace, poczynając od skandalizującego „Jérôme 
Bel” po „Disabled Theatre” z osobami niepełnosprawnymi. 
Tym razem Bel kreśli portret tragicznie zmarłej w 1927 roku 
amerykańskiej tancerki i choreografki Isadory Duncan. Inspi-
ruje się jej autobiografią „Moje życie”, a także jej oryginalną 
choreografią, którą przekazała mu Catherine Gallant, nowo-
jorska tancerka i badaczka twórczości Isadory Duncan. 

Urodzona w San Francisco Isadora Duncan, niezależna ar-
tystka i wizjonerka, żyła tylko pięćdziesiąt lat, ale zdołała 
podważyć obyczaje patriarchalnej epoki i reguły klasycz-
nego baletu. Prowadziła burzliwe życie, łatwo więc obsadza-
no ją w roli ikony wyzwolonej kobiecości, bohaterki licznych 
romansów, nie tylko heteroseksualnych, ekscytowano się jej 
małżeństwem z młodszym o kilkanaście lat rosyjskim poetą 
Siergiejem Jesieninem. Zginęła podczas przejażdżki, uduszo-
na własnym szalem wkręconym w koła rozpędzonego samo-
chodu, co przyczyniło się do jej romantycznej legendy.

Bel przedarł się przez mit, by wydobyć ukryte znaczenia 
i aktualne przesłanie. Pod koniec XIX wieku Isadora zrzuci-
ła kostium z paczką i puentami, by powrócić do pierwocin 
tańca. Gołymi stopami, „greckimi” tunikami i ruchami uwol-
nionymi od rygorystycznych technik narzuciła światu nową 
ideę ruchu, którą oparła na inwencji, improwizacji, harmo-
nii ciała i ducha. Obserwacja drgających liści, przypływów 
oceanu, rytmu Ziemi i synchronizacja z nimi poprzez ciało 
stały się podstawą jej „autentycznego gestu” oraz poszuki-
wań duchowego uniesienia w tańcu. Odtąd każdy choreograf 
musiał zdefiniować swój twórczy język.

Dzięki wewnętrznej wolności, spontaniczności i naturalności 
Duncan położyła podwaliny pod taniec współczesny – uważa 
Bel. Jego spektakl, wykorzystujący zarówno słowo, jak i ruch 
Elisabeth Schwartz, ożywia pamięć tego swobodnego tańca. 
Łączy choreograficzne archiwum z doświadczeniem żywego 
występu, w zgodzie z wizją tańca jako narzędzia emancypacji. 

Z powodów ekologicznych, od kilku lat kompania RB Jérôme 
Bel nie podróżuje już samolotem, a praca z Catherine Gallant 
nad spektaklem odbyła się przez telekonferencję Paryż – 
Nowy Jork. „Isadora” przyjedzie więc na festiwal pociągiem, 
jak w przeszłości – dając występy w kolejnych miastach: 
Paryżu, Berlinie i Warszawie.

PL EN

+ 26.06 spotkanie 
z zespołem after talk 
bilety tickets: 50/40 zł

fot. Jasper Kettner ↑fot. Camille Blake ↗ fot. Véronique Ellena →
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SARAH
VANHEE

COLLECTED 
SCREAMS

PREMIERY

Artystka zajmująca się tym, co wypierane w kulturze, pre-

zentuje wykład performatywny poświęcony krzykowi. Ta 

kolekcja krzyków i krzyczących pochodzi z różnych świa-

tów – od nauki po sztukę, i z różnych emocji – od bólu po 

ulgę. Vanhee krzyczy do nas: „Zasługujecie na krzyk!”.

BELGIA  BELGIUM

2.10.2020 / 19:00
KOMUNA WARSZAWA
wykład performatywny 
w języku angielskim
lecture performance in English

+ spotkanie z artystką
 after talk
 
bilety tickets
40/30 zł

KONCEPCJA, WYKONANIE, TEKST
CONCEPT, PERFORMANCE, TEXT 
Sarah Vanhee

PRODUKCJA PRODUCTION 
Manyone

PODZIĘKOWANIA
THANKS 
Britt Hatzius, Xiri Tara Noir, Flore 
Herman, Isabel de Navéran 

PREMIERA PREMIERE 
styczeń 2019, Museo 
Reina Sofia, Madryt 

Vanhee shares different uttered and non-utte-
red screams from scientific, philosophical, my-
thological, artistic and political backgrounds, 

moving from socially accepted, contextualized and collective 
screaming to darker, more intimate territories, uncontrolled 
leakages with no attempt at articulations, infinite screams. 
She wonders why we did not scream when we could have 
screamed and, against the background of patriarchy, re-c-
laims screaming as a tool, a weapon, as instant healing, as 
a way to unwind or means to express pain, excitement, fear, 
anger, joy or anything unspeakable. We deserve to scream. 

(ur. 1980) – performerka, autorka tekstów. 
Jej interdyscyplinarne prace mieszczą się 
między oddolnymi działaniami a sztuką 

instytucjonalną. Prezentowała się w otwartych przestrze-
niach, więzieniach, prywatnych salonach, teatrach, korpo-
racyjnych salach konferencyjnych. Najnowsze jej prace to: 

„undercurrents” (interwencja), „collected screams” (wykład 
performatywny), „Making of Justice” (film), „The C-Project” 
(praca w przestrzeni publicznej). Była gościem m.in. Wiener 
Festwochen (Wiedeń), Museo Reina Sofia (Madryt), Jihlava-
va IDFF, iDans (Stambuł). Założycielka kolektywu Manyone, 
doktorantka Antwerp School of Arts – prowadzi projekt ba-
dawczy „Zasoby wiedzy – przestrzeń publiczna jako forum 
wymiany wypartej lub niedoświetlonej wiedzy”. 

W „Krzykach zebranych” Sarah Vanhee zestawia 
różne – wykrzyczane wprost, ale i zduszone, nie-
wyartykułowane – krzyki dochodzące z różnych 

obszarów życia. Przechodząc od społecznie akceptowa-
nych, wpisanych w kulturowe konteksty zbiorowych krzyków 
do ciemniejszych, bardziej intymnych – niekontrolowanych 

„przecieków” albo krzyków bez końca.

Vanhee zastanawia się, dlaczego nie krzyczeliśmy, skoro mo-
glibyśmy krzyczeć i – wbrew patriarchalnej narracji – stara 
się odzyskać krzyk jako narzędzie, broń, metodę szybkiego 
uzdrowienia. Jako sposób na relaks lub środek wyrażenia 
bólu, podniecenia, strachu, gniewu, radości i wszystkiego, 
czego nie da się do końca powiedzieć. 

Jak mówi: Zasługujemy na krzyk. Nasz głos jest tak niepo-
wtarzalny jak odcisk palca. Kiedy krzyczymy, katapultujemy 
się na „drugą stronę” samych siebie, odsłaniając osobisty 
wymiar między ciałem a umysłem, być może najbliższy duszy. 
Wystarczy otworzyć usta i wydobywać z nich dźwięki.

W swojej twórczości Vanhee zajmuje się tym, co w życiu 
zbiorowości i jednostek ukryte i niewypowiedziane. – Od 
lat pracuję nad krzykiem – wyjaśnia kulisy powstania „Col-
lected Screams”. – Krzyk jest aktem natychmiastowym, 
odruchowym, ujawniającym zarówno największą moc, jak 
i najgłębszą bezbronność. Nie ma prawie dzieł – akademic-
kich, artystycznych, jakichkolwiek – które koncentrowałyby 
się na krzyku jako zjawisku. Pomyślałam, że byłoby interesu-
jące połączyć różne rodzaje krzyków, stworzyć antologię wy-
powiedzianych i niewypowiedzianych krzyków, zastanawiając 
się, w jaki sposób historia, polityka, tożsamość i złożona dy-
namika władzy wpływają na naszą zdolność do krzyczenia. 
W „Collected Screams” dzielę się przykładami krzyków i krzy-
czących z teorii, nauki, literatury, historii, sztuk pięknych, filo-
zofii, muzyki, mitologii, psychoanalizy, sportu, filmu.

Krzyk może być według niej doskonałą, pobudzającą 
i oczyszczającą praktyką cielesną. Vanhee prowadzi czasem 
warsztaty krzyku, które tak opisuje: – Istnieją przecież tech-
niki krzyku, to nie jest takie trudne, jeśli tylko dostaniesz 
odpowiednie narzędzia. To zabawne i wyzwalające. Przyja-
ciółka powiedziała mi kiedyś, że krzycząc, czuje się powiąza-
na z energiami przodków – i ja to rozumiem. Bo jeśli krzyczę, 
raczej przepuszczam to coś przez siebie niż wyrażam. 

PL EN

fot. Cillian O’Neill ↑fot. Inés Bacher  ↗ fot. Inés Bacher →

60 MIN           POLSKA PREMIERA  POLISH PREMIERE JĘZ.ANG.  IN ENGLISH
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9.10.2020 / 19:00
10.10.2020 / 15.00
STUDIO TEATRGALERIA
MALARNIA 

MARTA
ZIÓŁEK

MONSTERA
PREMIERY

„Monstera” Marty Ziółek zaprasza w podróż po doświad-

czeniach kobiecego ciała. W centrum znajdą się klatka 

piersiowa i piersi oraz wyrażający nasze pandemiczne 

doświadczenia oddech.

KONCEPCJA, CHOREOGRAFIA, REŻYSERIA
CONCEPT, CHOREOGRAPHY, DIRECTION
Marta Ziółek

PERFORMERKI PERFORMERS 
Marta Ziółek
Ramona Nagabczyńska
Katarzyna Sikora
Monika Świtaj

TEKST I DRAMATURGIA TEXT, DRAMATURGY  
Anka Herbut 

MUZYKA MUSIC 
Zoi Michailova

SCENOGRAFIA SCENOGRAPHY
Magdalena Łapińska-Rozenbaum

KOSTIUMY COSTUME DESIGN: 
Pat Guzik

REŻYSERIA ŚWIATEŁ LIGHTS DESIGN
Jacqueline Sobiszewski

MAKING-OF: 
Ania Gawlita

ASYSTENTKA CHOREOGRAFKI
CHOREOGRAPHER’S ASSISTANT
Aleksandra Kostrzewa

PRODUKCJA PRODUCTION
Fundacja Ciało/Umysł
STUDIO teatrgaleria

PRZY WSPARCIU SUPPORTED BY
Fundacja Burdąg

POLSKA POLAND 60 MIN SCENY TOPLESS

(ur. 1986) – choreografka, reżyserka, perfor-
merka. Bada nowe formy ekspresji, sięgając 
po język technologii i popkultury; interesują 
ją współczesne rytuały, performatyka toż-

samości i kobiece narracje. Łączy teatr, film, sztuki wizualne 
i taniec. Studiowała na MISH-u na Uniwersytecie Warszaw-
skim i w School for New Dance Development w Amsterdamie. 
Stypendystka Dance Web na ImpulsTanzFestival w Wiedniu 
(2011) i Amsterdam Fund for the Arts (2013), uczestniczka 
platformy „Europe in Motion” dla młodych choreografów 
(2012). Autorka m.in. prac: „Trucizna”, „Pamela”, „Black on 
Black”, „Pixo”, „Zrób siebie”. Współpracuje z reżyserkami 
i reżyserami teatralnymi, artystkami i artystami wizualnymi. 
Tworzy w Polsce i za granicą. Tworzy w Polsce i za granicą. Po 
raz pierwszy przygotowuje premierę dla C/U.

Matronką projektu jest wężowłosa Meduza, 
postać z greckiej mitologii, znana z wizerunków 
przedstawiających zastygłą w krzyku maskę. 
Meduza – zgwałcona przez Posejdona, zabita 

przez Perseusza, który przystawił jej do twarzy lustrzaną 
tarczę – sama siebie uśmierciła swoim spojrzeniem, zmie-
niającym w kamień. Mścicielka i ofiara. Piękna i zabójcza. 
Niejednoznaczna jak monstera deliciosa – ozdobna roślina 
o trujących liściach.

- „Monstera” to żeńska forma od męskiego potwora, a w hi-
storii kultury to kobiety częściej są przedstawiane jako 
monstra, furiozy, czarownice i Meduzy – tłumaczy Marta 
Ziółek. – Dlatego w spektaklu będziemy celebrować kobiecą 
cielesność i seksualność, jednocześnie konfrontując się z tym, 
co dla nas trudne i niekomfortowe. Eksplorację zaczniemy od 
przepony, będącej podstawowym mięśniem oddechowym, 
związanym z transmisją impulsów emocjonalnych. Poruszymy 

„mięsień duszy”, psoas, i zajmiemy się piersiami – symbolem 
kobiecości, przestrzenią laktacyjnych wycieków, miejscem 
przekraczania naszych granic poprzez niechciany dotyk czy 
złe słowo.

Inspiracją jest „Śmiech Meduzy” legendarnej francuskiej 
feministki Hélène Cixous. Cixous daje Meduzie głos i ciało, 
których ta została pozbawiona, stając się niemą maską na 
ubraniach od Versacego. Ziółek idzie podobnym tropem. 
W „Monsterze” pojawią się elementy leczniczej pracy z ciałem, 
które posłużą zbudowaniu transformacyjnego kobiecego 
rytuału. – W tradycyjnych tekstach o ciele kobiety mówi się 
często w kategoriach natury: rzek, kanałów, przepływów 
energii, wiatrów oddechu – stwierdza artystka. – I właśnie 
w kategoriach ekosystemu będziemy mówić o naszym ciele 
i o przestrzeni, którą współtworzymy, a która za sprawą czło-
wieka jest w stanie zagrożenia. Jak Meduza, sami zabijamy 
to, co niezbędne do życia. 

„Monstera” to środkowa część trylogii, w której skład wejdą 
także solowy performans „Ustowanie” oraz grupowa praca 

„Vulva”. Do Marty Ziółek dołączają tu tancerki współpracują-
ce z nią przy głośnym „Zrób siebie”: Ramona Nagabczyńska 
i Katarzyna Sikora, aktorka Teatru Studio Monika Świtaj oraz 
Zuza Wrońska, znana z formacji Ballady i Romanse czy ścieżki 
dźwiękowej do filmu „Córki dansingu”. 

’Monstera’, submerged in mythology, politics of 
breathing and somatics, dealing with the rela-
tional nature of a body and its sensual fluxes 
and unstable borders, invites viewers of all gen-

ders on a journey through experiences of a woman’s body. 
The main interest is focused on the area of lungs and heart 
and the emotions it creates. Breath, which articulates our 
pandemic isolation, serves as a guide here. It is the entrance 
into the body’s ecosystem forming a part of a bigger eco-
system that is endangered by mankind.

PL EN

9.10.2020 + spotkanie 
z zespołem after talk 
bilety tickets 45/30 zł

fot. Maurycy Stankiewicz ↑

fot.JazzyShoots ↗ fot. JazzyShoots →
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RENATA PIOTROWSKA
HELL IN 
PROCESS

PL: Wykład performatywny – odsłona pracy nad nowym 
spektaklem z serii „Private Pieces”. Jak mówi artystka: Przez 
ostatnie kilka lat interesuje mnie polityczność kobiecego 
ciała. Przyglądam się tej problematyce w szerszej perspek-
tywie, wychodząc od wątków autobiograficznych i intymnych 
doświadczeń. Tym razem interesują mnie procesy starzejące-
go się kobiecego ciała z perspektywy biologicznej, społecznej 
i politycznej oraz indywidualne doświadczenia kobiety w tzw. 
średnim wieku. Praca nad nowym spektaklem rozpoczęła się 
w czerwcu 2020. Premiera planowana jest na 2021 rok. 

EN: Lecture performance on a new production which is 
a part of ’Private Pieces’ series. The artist says: ’For the last 
few years, I have been interested in the political aspect of the 
female body. I look at it from a broader perspective, starting 
from autobiographical themes and intimate experiences. 
This time I am interested in the processes of the aging female 
body from the biological, social and political perspective as 
well as individual experiences of a middle age woman.’ Work 
on the new show started in June 2020. The premiere is due 
in 2021.

BIO: Choreografka i artystka; w swoich pracach wykorzystu-
je narzędzia tańca eksperymentalnego, sztuk performatyw-
nych, dramaturgii i teatru. Interesuje ją przewrotność relacji 
między polityką ciał współczesnych i historycznych, między 
publicznym i prywatnym oraz tekstem i ruchem. Od 2014 roku 
tworzy serię „Private Pieces”, spektakli skupionych wokół po-
lityczności kobiecego ciała. Priorytetowa artystka Aerowaves 
w 2017 i 2019 roku. Wielokrotnie prezentowała swoje prace 
w ramach projektów Fundacji C/U.

POMYSŁ I WYKONANIE
CONCEPT, PERFORMANCE
Renata Piotrowska-Auffret

WIDEO VIDEO 
Rafał Grabowski

ŚWIATŁO LIGHT
Joanna Leśnierowska

PRODUKCJA PRODUCTION
Fundacja Ciało/Umysł 

ALEKSANDRA
BOŻEK-MUSZYŃSKA
DZIEŃ, W KTÓRYM 
V. DAŁA MI DO 
MYŚLENIA, 
ALBO JAK 
POZBYŁAM SIĘ 
PROKRASTYNACJI 

KONCEPCJA, CHOREOGRAFIA I WYKONANIE 
CONCEPT, CHOREOGRAPHY, PERFORMANCE
Aleksandra Bożek-Muszyńska

MUZYKA NA ŻYWO LIVE MUSIC
Jakub Pałys, collage

REŻYSERIA ŚWIATEŁ LIGHTS DESIGN
Aleksandr Prowaliński 

KOSTIUM COSTUME DESIGN
Aleksandra Bożek-Muszyńska
Anna Czyżykiewicz

KONCEPCJA KURATORSKA CURATOR
Edyta Kozak
Anikó Rácz

KIEROWNIK PRODUKCJI
PRODUCTION MANAGER
Krzysztof Kwiatkowski

PRODUCENT PRODUCER
Fundacja Ciało/Umysł (spektakl 
powstał w ramach projektu Exchan-
ge: Change. Time and Dance 2017)

WSPÓŁORGANIZATORZY CO-ORGANIZERS
SÍN Arts and Culture Centre 
w Budapeszcie, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski

PODZIĘKOWANIA THAKNS TO
dla wszystkich kobiet, które 
zgodziły się wziąć udział w ankiecie 
oraz dla Anny Czyżykiewicz, Hanny 
Bylki-Kaneckiej, Jakuba Pałysa, 
Alexa Bradshawe’a i Anny Bojary

PREMIERA PREMIERE 
3.10.2017 CSW Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, Festiwal Ciało/Umysł

UWAGA: przez kilka minut 
światło stroboskopowe
CAUTION: use of strobe lights

THE DAY WHEN V. MADE 
ME THINK, OR HOW I GOT 
OVER PROCRASTINATION

PL: Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem była próba 
znalezienia odpowiedzi na pytanie: na co przyjdzie jeszcze 
czas? Poszukiwania ruchowe poprzedziła praca badawcza 
oraz wywiad przeprowadzony w grupie kobiet z pokolenia 50+ 
oraz 30+. Inspiracją dla poszukiwań ruchowych była estetyka 
kampu, zwłaszcza jego aspekt wizualny i swoista naiwność. 

EN: The starting point for work on this project was the at-
tempt to find the answer to the question: What else will the-
re be time for? The work on the movement to be included in 
the performance was preceded by research and interviews 
conducted on a group of women from the 50+ and 30+ gene-
rations. The inspiration for the performance was the camp 
aesthetic, especially its visual aspects and its unique naivety. 

BIO: (ur. 1985) – tancerka, choreografka, trenerka biznesu, fi-
lolożka. Prowadzi zajęcia z tańca współczesnego i improwiza-
cji, tworzy autorskie choreografie. Stypendystka Art Stations 
Foundation by Grażyna Kulczyk, Intensive Course w School 
For New Dance Development w Amsterdamie, programu 
Global Practice Sharing (Movement Research w Nowym 
Jorku, we współpracy z IMiT i Art Stations Foundation). Zdo-
bywczyni nagród w konkursach choreograficznych (m.in. „The 
Best Solo 2014” za solo I know №Thing na międzynarodowym 
festiwalu SzólóDuó w Budapeszcie). Współtworzy między-
pokoleniowy kolektyw Holobiont. Współpracowała m.in. z: 
Rebecą Lazier („There Might Be Others”), Anną Godowską 
i Sławkiem Krawczyńskim („Bataille i świt nowych dni”), czy 
Yoshiko Chumą („Dead end – Ponderosa”).

fot. Katarzyna Chmura Cegiełkowska ↑fot. Marta Ankiersztejn ↑

30.09.2020 / 19.00
KOMUNA WARSZAWA

PRACE  
 W PROCESIE
I SPEKTAKLE bilety łączone na cały wieczór

double bill tickets 30/20 zł

UWAGA: światło stroboskopowe 
CAUTION: strobo lights 

POLSKA POLAND 30 + 60 MIN
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IZA SZOSTAK
FUTURE 
PRESENCE

PL: Projekt artystyczno–badawczy, nad którym choreografka 
pracuje od marca 2020 roku, czyli od ogłoszenia lockdownu 
z powodu koronawirusa. Artystka podejmuje działania oparte 
na analizie rzeczywistości wirtualnej (ang. virtual reality, VR), 
której społeczność, gromadząc się kolektywnie, zastępuje fi-
zyczną bliskość ciał – ciałem wirtualnym. Podczas wykładu 
performatywnego Szostak zaloguje się do Future Presence 
swoją wirtualną tożsamością, aby oprowadzić widzów i widzki 
po zaprojektowanym przez siebie świecie. Odsłoni swoje post–
ludzkie ciało, tym razem ucieleśniające duchową patronkę tej 
edycji Festiwalu C/U – Isadorę Duncan. Premiera spektaklu 
planowana jest na rok 2021.

EN: An artistic research project on which the choreographer 
has been working since March 2020, i.e. from the announ-
cement of the lockdown. She undertakes activities based 
on the analysis of virtual reality (VR) observing that VR’s 
community, by gathering collectively, replaces the physical 
proximity of bodies with a virtual body. During her lecture 
performance, Szostak will log into Future Presence with her 
virtual identity to guide viewers around the world she has de-
signed. She will unveil her post-human body, this time embo-
dying the spiritual patron of 19th C/U Festival - Isadora Dun-
can. The premiere of Future Presence is due in 2021.

BIO: Tancerka, choreografka. Absolwentka Szkoły Baletowej 
w Warszawie oraz Codarts/Rotterdam Dance Academy w Ho-
landii. W 2007 roku odbyła staż w Troubleyn, zespole Jana 
Fabre’a. Współpracowała z holenderskimi i niemieckimi cho-
reografami. Interesuje ją perspektywa nowego materializmu, 
postrzegającego materię jako aktywną i sprawczą. Tworzy 
choreografię w oparciu o systemy komunikacji pomiędzy 
ciałem i obiektem. Przetwarza obrazy ze sztuk wizualnych, 
filmu, badań antropologicznych i własnej biografii. Współtwo-
rzy warszawski kolektyw Centrum w Ruchu. Regularnie prezen-
tuje swoje prace w projektach Fundacji Ciało/Umysł. W 2019 
roku powstała jej najnowsza produkcja „le journal secret”.

1.10.2020 / 19.00
KOMUNA WARSZAWA

+ spotkanie z zespołem after talk

bilety łączone na cały wieczór
double bill tickets 30/20 zł
 

KONCEPT, WYKONANIE
CONCEPT, PERFORMANCE
Iza Szostak

MUZYKA MUSIC  
Kuba Słomkowski

WSPARCIE TECHNICZNE
TECHNICAL SUPPORT
Nastia Vorobiova

PARTNER
Dream Adoption Society

PRODUKCJA PRODUCTION
Fundacja Ciało/Umysł

KASIA WOLIŃSKA
DANCE, 
PILGRIM, 
DANCE

EN: Lenin himself applauded Duncan when she performed in 
Moscow’s Bolshoi Theatre to celebrate the fourth anniversa-
ry of the October Revolution. After she returned to the USA, 
the Soviets sent her a telegram: ’The Russian government 
can alone understand you. Come to us; we will make you 
a school. Isadora Duncan revolutionized the form of dance at 
the beginning of the 20th century and then went to Moscow 
to use her dancing body to campaign for the revolutionary 
ideas. ’The Revolutionary’ was the choreography created 
around 1923 that must have ruined Duncan’s reputation 
back at home. The piece investigates the underexplored hi-
stories of modern dance and choreography, particularly as 
they relate to reclaiming spectrum of the socialist and the 
communist legacy. Solo created as a part of SOLO PROJEKT 
PLUS 2017 – a residential program of Art Stations Foundation.

BIO: (ur. 1990) – choreografka, tancerka, pisarka, urodzona 
w Gdańsku, mieszkająca w Berlinie. Absolwentka Wydziału 
Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi, Wydziału Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu Dance, 
Context, Choreography w HZT Berlin. Współpracowała m.in. 
z Agata Siniarską, Anną Nowicką, Rosalind Crisp, Antonem 
Vidokle, Gosią Wdowik, Rafałem Dominikiem. W  latach 2013- 
2018 prowadziła projekt performatywny Hi Mary. Od 2018 pro-
wadzi blog o tańcu i polityce danceisaweapon.com. Razem 
z Faeriedą Sandstrom powołała do życia The Future Body At 
Work. Od 2019 roku jest członkiem zarządu ZTB e.V., organiza-
cji reprezentującej interesy wolnej sceny tańca w Berlinie. Po 
raz pierwszy prezentuje spektakl na Festiwalu C/U.

PL: Lenin we własnej osobie nagrodził oklaskami Duncan 
po obejrzeniu jej występu w moskiewskim teatrze Bolszoj 
w czwartą rocznicę Rewolucji Październikowej. Po powro-
cie do Stanów Zjednoczonych, Sowieci wysłali jej telegram: 

„Rząd rosyjski w pełni Cię rozumie. Przyjedź do nas, ufun-
dujemy Ci szkołę”. Na początku XX wieku Isadora Duncan 
zrewolucjonizowała taniec, by następnie w Moskwie uczynić 
tańczące ciało narzędziem propagandy na rzecz idei rewo-
lucyjnych. Choreografia „The Revolutionary” powstała około 
1923 roku i przyczyniła się do zrujnowania opinii o Duncan 
za oceanem. Spektakl podejmuje próbę odkrycia nie w pełni 
dotąd opowiedzianych historii modern dance i choreografii 
oraz ich związków ze Związkiem Radzieckim i dziedzictwem 
marksizmu. Solo powstało w ramach SOLO PROJEKT PLUS 
2017 – programu rezydencyjnego Art Stations Foundation.KONCEPT I CHOREOGRAFIA

CONCEPT, CHOREOGRAPHY
Kasia Wolińska 
(z wykorzystaniem 
fragmentów oryginalnej 
choreografii Isadory Duncan) 

WIDEO I RZEŹBA WIDEO
VIDEO AND VIDEO SCULPTURE
Ashiq Khondker 
& Kasia Wolińska

MUZYKA MUSIC  
Remix by Kasia Wolińska 
& Ashiq Khondker

MENTOR ARTYSTYCZNY
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Znany widzom C/U artysta i badacz, 

David Weber-Krebs, w czasie lock-

downu zaprosił twórców i odbiorców kultury 

do stworzenia książki o przyszłości teatru po 

pandemii. 

Zamknięty w domu, myślał o dniu, w którym teatry się otworzą. 
Wysłał maila do artystów, naukowców, kuratorów, widzów 
i zadał im pytanie: „Co się wydarzy podczas twojej pierwszej 
wizyty w teatrze po ponownym otwarciu?”, zachęcając, by wy-
obrazili sobie przyszłość teatru w momencie, gdy nie wiadomo, 
kiedy sale widowiskowe się otworzą. Wcześniej, m.in. w interak-
tywnym performansie „Tonight, lights out!” (pokaz na C/U 2015), 
w którym widzowie decydowali o oświetleniu lub zaciemnie-
niu sceny, czy w projekcie badawczym na KASK/School of Art 
w Gandawie, Weber-Krebs analizował pozycję widza i jego od-
powiedzialność za spektakl. „Jeśli teatr jest definiowany przez 
zgromadzenie i bliskość dużej grupy ludzi w zamkniętej prze-
strzeni, to sytuacja, której obecnie doświadczamy, w której 
wszyscy stają się dla siebie niebezpieczni, nadaje moim ba-
daniom nowy wymiar” - napisał w liście do kolegów. Ich odpo-
wiedzi zredagował w formie „podręcznika teatru po koronie”. 
Książka, której koproducentem jest Fundacja Ciało/Umysł, 
będzie dostępna w księgarniach i teatrach Europy, także na 
Festiwalu C/U, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony jest na 
pomoc artystom w ramach programu SOS-Relief organizacji 
State of the Arts.

Locked down at home, David Weber-Krebs, kept 
on thinking about the day when theatres would 
open their doors again. At that point it was some-

how difficult to even picture that moment. And on April 8th, 
2020, in the middle of the lockdown, David sent a mail to 
his colleagues, artists, scholars, curators and spectators. In 
this mail there was a simple question: What will happen on 
your first theatre visit after the lockdown? It was an invita-
tion to imagine the future of theatre from this very specific 
moment when theatres were all closed and when it was not 
clear how and when and if they would open again. Based 
on 75 answers David had received, a book has been edited 
which is a compilation of imaginations about the future of 
theatre and a handbook for theatre after corona. The in-
comes of the book will be donated to State of the Arts and 
their SOS-Relief Initative.

(ur. 1974) – badacz, reżyser teatralny, autor 
wideo, performer mieszkający w Brukseli. 
Bada możliwości sztuki eksperymentalnej, 

kwestionującej tradycyjną relację między dziełem sztuki 
a publicznością. Tworzy sytuacje interaktywne, wykorzy-
stując różne media i materiały. Studiował na Uniwersytecie 
we Fryburgu oraz w Amsterdam School of the Arts. Ostatnie 
spektakle dla teatrów to m.in.: „Tonight, lights out!” prezento-
wane na C/U w 2015 roku, „Balthazar” (2013) i „The Guardians 
of Sleep” (2017), oraz instalacje: „Immersion” (2014, Weltkul-
turen Museum we Frankfurcie), „The Earthly Paradise” (2017, 
Museum für Neue Kunst we Fryburgu). Kurator cyklu konfe-
rencji performatywnych o sztuce w przestrzeni zamkniętej 
i w plenerze (z Jeroenem Peetersem). Współpracuje z arty-
stami i teoretykami, prowadzi zajęcia akademickie i badania 
np. w KASK / School of Art w Gandawie.

Szwajcarski choreograf używający 

nowych technologii dla rozwoju tań-

ca stworzył innowacyjną aplikację taneczno-

-miejską.

Aplikacja Dance Trail sięga po tzw. rzeczywistość rozsze-
rzoną (AR - Augmented Reality), która pozwala umieścić 
w filmowanym otoczeniu ruchome obrazy 3D. Pierwotnie 
stworzona przez Gilles’a Jobina dla Sundance Film Festival 
2020, jest teraz dostępna dla publiczności w każdym zakątku 
świata, a Festiwal Ciało/Umysł zaprasza do zabawy także 
swoich widzów. Wirtualnych tancerzy Jobina można wpro-
wadzić w swoją prywatną przestrzeń, zaludnić nimi ulubione 
miejsca albo pozwolić im tańczyć we wnętrzu własnej dłoni. 
Do wyboru jest kilka tańczących postaci. Można je dowolnie 
dobierać, multiplikować, regulować ich wielkość od liliputków 
po giganty, wypełniać nimi dowolną przestrzeń i ze smartfo-
nem w ręku podążać ich śladem, a surrealistycznymi efekta-
mi dzielić się na portalach społecznościowych. Przy użyciu 
aplikacji Dance Trail powstaje tegoroczny trailer festiwalowy, 
odbędzie się również konkurs dla publiczności z jej wykorzy-
staniem.

Manifest nowego kina, które nasłuchuje pulsu 
życia, uczy się języka nowego pokolenia. I zamiast 
snuć opowieść – tańczy. Filmowy rollercoaster 

nagrodzony na MMF w Wenecji (UNIMED Award 2019) z ma-
gnetyczną Marianą Di Girolamo i Gaelem Garcíą Bernalem 
w rolach głównych. Nieuchwytna jak płomień, uwodzicielska 
Ema roznieca ogień wszędzie tam, gdzie się pojawia. Taniec 
to dla niej całe życie – dla swojej pasji jest gotowa poświęcić 
dosłownie wszystko. Wspólnie z mężem-choreografem podej-
muje kontrowersyjną decyzję, przez którą upada jej dawny 
świat, a na zgliszczach starego porządku wyrasta zupełnie 
nowy – gdzie kobiety mogą tańczyć tak, jak chcą, o rodzinie 
nie decyduje pokrewieństwo i każdy sam tworzy choreografię 
własnego życia. 

Created for the Sundance Film Festival 2020 
’Dance Trail’ invites the audience to an augmen-
ted dance journey in the streets, in the fields or 

in the palm of your hand. ’Dance Trail’ is an augmented re-
ality app for smartphones that allows audiences to unlock 
surreal dance performances staged in various sites. You 
can follow the Dance Trail in the streets of Warsaw during 
C/U Festival or place dancers anywhere you want and video 
capture them to share on social networks.

(ur. 1964) – szwajcarski tancerz, choreograf 
i reżyser zafascynowany nowymi technolo-
giami obrazu, mieszka i pracuje w Genewie. 

Oprócz spektakli tanecznych tworzy filmy 3D i dzieła w tech-
nologii VR (Virtual Reality) oraz AR (Augmented Reality), wy-
korzystując je dla rozwijania tańca i sztuk performatywnych. 
Uważany za jedną z czołowych postaci w świecie wirtualnej 
kreacji, regularnie zapraszany jest jako gościnny wykładowca 
w Europie, Azji i obu Amerykach. Jego przełomowe tanecz-
ne dzieło „VR_I” z 2017 roku otrzymało nagrodę publiczno-
ści i nagrodę dla innowacji na Festival du Nouveau Cinema 
w Montrealu i było prezentowane na całym świecie, m.in. na 
festiwalu filmowym w Sundance 2018 oraz na 75. Biennale 
w Wenecji. Jobin dwukrotnie pokazał swoje prace także na 
Festiwalu C/U: „The Moebius Strip” (2003) i „Steak House” 
(2005).

Larraín’s improvised film is a manifesto of new 
cinema in a time of crisis, which breaks with 
classic narrative, listens to the rhythm of life to 

learn the language of the new generation. And instead of 
telling stories - it dances. Awarded in 2019 with UNIMED 
Award in Venice Festival, starring Mariana Di Girolamo 
and Gael Garcia Bernal. White-haired, flexible dancer, Ema, 
kindles a fire everywhere she appears. After emotional tur-
moils, she hits the energetically colorful streets of Valparaiso 
with her friends and dances as a rebellion against her former 
life and old order of stuffy theater rehearsals, polite dance 
steps and traditional family structure in favor of independen-
tly forging her own choreography of being where desire does 
not have to be binary, women can rewrite their own roles, and 
kinship need not determine family.
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POKAZ W RAMACH 19. C/U: 18.09.2020, G.20:00, KINO MURANÓW, 
WARSZAWA. SZCZEGÓŁY NA FB I CIALOUMYSL.PL WSPÓŁPRACA: 
STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY. 

THE SCREENING AS A PART OF THE 19TH C/U: 18.09.2020, 20:00, 
MURANOW CINEMA, WARSAW.  SEE DETAILS ON FB AND CIALOUMYSL.PL 
CO-OPERATION: STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY.
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dr Alicja Iwańska
PIĘKNO PROSTYCH RUCHÓW

Taniec wyzwolony Isadory Duncan, ucieleśnienie ludzkich 
emocji, zaskoczył swą odmiennością. Jak wielkim był obja-
wieniem, pisze Tacjanna Wysocka we „Wspomnieniach”: Przed 
nami był żywy człowiek, który cierpiał, cieszył się, myślał, 
a wszystkie te uczucia, wywołane jedynie muzyką, były za-
mknięte w przepiękny naturalny kształt taneczny, w tak czaru-
jącą prostotę […], że taniec stawał się mową słyszanej muzyki, 
jej integralną, jakby nieodzowną częścią. Będąc utalentowaną 
artystką, Duncan twórczą odwagą i pragnieniem innowacji in-
spirowała ludzi do wyrażania siebie przez taniec. Niewątpliwie 
jej sztuka była jednym z ważniejszych zjawisk w Europie, które 
zainspirowały i ukierunkowały polskie poszukiwania nowych 
rozwiązań w tańcu artystycznym pierwszych dekad XX w.

W latach 1904-1908 kilkakrotnie wystąpiła w Warszawie. Nie 
sposób przecenić wpływu, jaki miały na ówczesną polską 
scenę kontakty artystów i artystek z tą sztuką: tych zain-
spirowanych jedynie zobaczeniem jej i tych kształcących się 
w szkołach duncanowskich. Wyraźnie widać to w działalności 
artystycznej takich przedstawicielek polskiego tańca modern, 
jak Stefania Dąbrowska (szkoła w Berlinie), Janina Strzem-
bosz (szkoła w Berlinie, potem kariera w zespole Duncan), 
Halina Hulanicka (szkoła Mieczyńskiej w Warszawie, szkoła 
Duncan w Paryżu). Idea tańca plastycznego wpłynęła na 
twórczość solową Marcelli Hildebrandt-Pruskiej oraz na dzia-
łalność artystyczną i pedagogiczną Janiny Mieczyńskiej i Ta-
cjanny Wysockiej, uczennic szkoły w Moskwie i założycielek 
najważniejszych szkół tańca artystycznego w międzywojen-
nej Polsce.

Przedstawicielom tańca modern w Polsce powojennej nie 
udało się powtórzyć osiągnięć lat 20. i 30. Nieliczni jedynie 
pracą pedagogiczną i choreograficzną przygotowywali grunt 
dla kolejnych pokoleń do wznowienia wysiłków nad rozwojem 
tańca współczesnego. Przemiany 1989 r. zbiegły się z eks-
plozją zainteresowania sztuką i historią tańca oraz twórczą 
swobodą. Wpływ Duncan widoczny jest np. w twórczości Iwony 
Olszowskiej. Poszukiwania istoty gestu, ciężar, naturalny 
ruch, duncanowski motyw fali czy spirali często pojawiają się 
w pracach tej artystki, działającej od lat 80. do dziś.

XXI w. cechuje różnorodność stylów, technik, sposobów pre-
zentacji, kreacji, estetyk: od wirtuozostwa po minimalizm 
ruchowy. Wielu artystów działa na pograniczu sztuk wizual-
nych, plastyki, tańca i performansu. Taniec w Polsce kroczy 
drogą intensywnych poszukiwań, często odchodząc od tra-
dycyjnie rozumianego tańca w stronę ruchu scenicznego. 
Nowy taniec skupia się na ciele jako obiekcie fizycznym, na 
improwizacji, procesie, koncepcji (refleksji), tworząc odmien-
ny język ruchowy bliższy założeniom Duncan. Wielu twórców 
świadomie rezygnuje z nadmiaru emocji, ciągłych narracji, 
nastrojowości, łączy style, dziedziny i estetyki tworząc nowe 
jakości. Eksperymentują z formą, fizycznością, budowaniem 
nowych relacji między muzyką a tańcem.

We „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Olga Tokarczuk po-
dzieliła się pandemiczną refleksją: Czy aby nie jest tak, że […] 
to nie wirus jest zaburzeniem normy, ale właśnie odwrotnie 

– tamten hektyczny świat przed wirusem był nienormalny? 
Wirus […] pokazał, że nasza gorączkowa ruchliwość zagraża 
światu. I przywołał to samo pytanie, które rzadko mieliśmy 
odwagę sobie zadać: Czego właściwie szukamy? W kontek-
ście dynamicznych przemian tańca z przełomu XX i XXI w. 
i szeroko rozumianego kryzysu należy więc zadać pytanie: 
Czego właściwie szuka dziś taniec? Dokąd zmierza? Nowa sy-
tuacja twórców i widzów zmusza do przedefiniowania tańca 
i na nowo ustalenia jego roli.

Taniec współczesny znów spogląda wstecz i utrwala swoje 
osiągnięcia. Duncan nadal fascynuje i rzuca wyzwanie, lecz 
dziś bardziej niż jej taniec interesuje nas jej filozofia i pisma 
o sztuce tańca, jego istocie i przemianach. Duncan wciąż 
może być źródłem inspiracji dla twórców do ponownego od-
krycia „piękna prostych ruchów” i powrotu do korzeni. Jej 
taniec w przedziwny sposób kryje w sobie walor pamięci – 
powiedział Robert Edmond Jones na łamach „Theater Arts” 

– Mówi nam o niezwykłym porządku i harmonii, których jeste-
śmy częścią, jeśli tylko potrafimy je w sobie przywołać. Przy-
wróciła nam to, co niegdyś do nas należało.

dr Alicja Iwańska
THE BEAUTY OF SIMPLE MOVEMENTS

Isadora Duncan’s free dance, the embodiment of human 
emotions, surprised with its otherness. Tacjanna Wysocka 
described what a great revelation it was in her ’Memoirs’: 
In front of us there was a live human being who was suffe-
ring, rejoicing and thinking, and all these feelings, invoked by 
music only, were captured in the most beautiful and natural 
dance, in such a charming simplicity […] that the dance was 
becoming the language of the music heard, its integral, as if 
immanent part. 

Being a talented artist, Duncan and her creative courage 
and desire for innovation inspired people to express them-
selves through dance. Her art was undoubtedly one of the 
most important phenomena in Europe that inspired and 
channeled Polish quests for new solutions in the artistic dan-
ce of the first decades of the 20th century.

In the years 1904-1908, she performed in Warsaw several 
times. It’s difficult to overestimate the impact that her art 
had on the Polish dance scene, mainly through the artists 
who either got inspired solely by seeing her on stage or 
who educated themselves in one of Duncan’s schools. This 
is visible in the artistic creativity of such representatives of 
the Polish modern dance as Stefania Dąbrowska (school in 
Berlin), Janina Strzembosz (school in Berlin, later career in 
Duncan’s ensemble), Halina Hulanicka (Mieczyńska’s school 
in Warsaw, Duncan’s school in Paris). The concept of plastic 
dance influenced the solo work of Marcella Hildebrandt-Pru-
ska as well as the artistic and pedagogical activity of Janina 
Mieczyńska and Tacjanna Wysocka, both students of Dun-
can’s school in Moscow and founders of the most important 
schools of artistic dance in the interwar Poland.

The representatives of the modern dance in postwar Poland 
didn’t succeed in reproducing the achievements of the 1920s 
and 30s. Only a few prepared the ground for renewing the 
effort to develop contemporary dance through their peda-
gogical and choreographical work. The transformation of 
1989 coincided with the explosion of interest in the art and 
history of dance and creative freedom. Duncan’s influence 
is evident in, among others, the work of Iwona Olszowska. 
The quest for the essence of a gesture, weight, natural mo-
vement, Duncan’s motif of a wave or spiral – they all often 
occur in the work of this artist who has been active since the 
1980s until today. 

The 21st century is characterized by the diversity of styles, 
techniques, manners of presentation, creations, aesthetics: 
they range from virtuosity to minimalism. Many artists work 
on the borders of visual arts, dance, and performance. Dan-
ce in Poland takes a path of intensive experiments, often mo-
ving away from traditionally understood concept of dance 
towards stage movement. New dance focuses on the body 

re: ISADORA
as physical object, improvisation, or idea (reflection), deve-
loping a different language of movement, closer to Duncan’s 
assumptions. Numerous artists consciously resign from the 
excess of emotions, continuous narrations, and romanticism, 
combining styles, domains, and aesthetics to create new qu-
alities. They experiment with form, physicality, and construc-
tion of a new relation between music and dance.

Olga Tokarczuk shared her thoughts on the pandemic in 
’Frankfurter Allgemeine Zeitung’ and wrote: Might it not be 
the case that […] it isn’t that the virus is a disruption of the 
norm, but rather exactly the reverse—that the hectic world 
before the virus arrived was abnormal? The virus […] has 
shown us that our frenetic movements imperil the world. And 
it has raised a question we have rarely had the courage to 
ask ourselves: what is it, exactly, that we keep going off in 
search of?

In the context of dynamic changes in dance of the turn of the 
20th and 21st century as well as broadly understood crisis, 
one should ask a question: What is it, exactly, that dance is 
in search of? Where is it heading? The new situation forces 
both the artists and viewers to redefine dance and its role.
Contemporary dance looks backward again and preserves 
its achievements. Duncan continues to fascinate and chal-
lenge; today, however, it is her philosophy and essays on the 
art of dance, its essence, and transformations that interest 
us more than her dance itself. Duncan can still inspire artists 
to rediscover ’the beauty of simple movements’ and return 
to the roots. Her dance in some extraordinary way conceals 
in itself the virtue of memory – wrote Robert Edmond Jones 
in ’Theater Arts’ – It tells us about the remarkable order and 
harmony we are a part of, if only we can evoke them in our-
selves. She returned what once belonged to us. 

BIO: Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki 
o sztuce, choreografka, instruktorka tańca, animatorka, 
badaczka tańca. Twórczyni i choreografka dziecięco-mło-
dzieżowych zespołów tanecznych. Obecnie pracuje jako in-
struktorka i choreografka w ośrodku kultury w Dobrzeniu 
Wielkim. Naukowo bada m.in. historię tańca XX w., taniec 
modern i teatr tańca w Polsce. 

Emilia Cholewicka
PŁEĆ TAŃCZĄCEGO 
CIAŁA ISADORY DUNCAN

Płeć tańca, kulturowa, symboliczna i dosłowna, interesuje 
mnie od lat. Recepcja tańca w kontekście płci wymyka się bi-
narnemu podziałowi, tak jak enfant terrible tej sztuki: Isadora 
Duncan. Ta buntowniczka, niepokorna kobieta-legenda, stała 
się upodmiotowionym głosem feministycznej teorii tańca. Jej 
biseksualność wzbudzała wiele kontrowersji, a sama artystka 
wymykała się przyjętym schematom i normom – tak obycza-
jowym, jak twórczym. Po dziś dzień szokuje swoim wręcz fil-
mowym życiorysem. 

Poza działalnością wykonawczą i kreacyjną poświęcała się 
edukacji. Jednym z jej założeń było szerzenie wiedzy i tech-
niki wyłącznie wśród kobiet, choć zainteresowanych jej twór-
czością mężczyzn nie brakowało. Jeszcze za życia Duncan 
pojawił się artysta, Michio Ito, urodzony w Japonii amerykań-
ski pionier tańca współczesnego, który zdeterminowany był 
do podjęcia prób przyswojenia techniki czy też estetyki jej 
tańca. Artystka jednak odmówiła mu w imię zasady kobiecej 
ekskluzywności, odsyłając do innego tanecznego edukatora – 
Émile’a Jaques-Dalcroze’a.
Znacznie później, w latach 80. XX w., inny japoński tancerz – 
Satoru Shimazaki, postanowił w ślad za poprzednikiem pod-

jąć się rekonstrukcji tańca Duncan. Na warsztat wziął dwie 
prace do muzyki Aleksandra Skriabina: „Revolutionary” (1922) 
i „Mother” (1921). Prasa nowojorska pisała, jakoby działania 
tokijskiego artysty miały spowodować, że Duncan, zagorza-
ła feministka, przewróci się w grobie. Nie powstrzymało to 
jednak Shimazakiego w rewizyjno-dekonstrukcyjnych dzia-
łaniach artystycznych. Najwięcej kontrowersji wzbudzało wy-
konanie „Matki” – choreografii żałobnej stworzonej z myślą 
o kobietach, które przeżyły głęboką stratę; tak jak Duncan po 
śmierci Patricka i Deirdre, którzy zginęli w wypadku samocho-
dowym, w wodach Sekwany. 

Uczennice Isadory twierdziły, że „Matka” musi być wykony-
wana przez dojrzałą kobietę, a choć mężczyzna (być może) 
zdolny jest odtworzyć kroki i pozy tej choreografii, to estetyka 
i emocjonalny wyraz artystyczny pozostaną mu obce. Shima-
zaki w artykule „New York Timesa” w 1982 r. odpowiedział: Ona 
docierała do wszystkich. Jej ruchy przemawiały do publicz-
ności. Dzieła Duncan nie są „postaciami” – są „emocjami”. 
Według mnie uczucie to nie jest charakterystyczne wyłącznie 
dla matki – jest uczuciem szczególnym, głęboko przeżywa-
nym przez każdego człowieka. 

Należy przyznać, że taniec według Duncan miał być prze-
kazem transcendentnym. Moja sztuka jest próbą wyrażenia 
w geście i w ruchu mnie samej – pisała we wspomnieniach, 
kontynuując: przekazywałam jej [publiczności] najtajniejsze 
impulsy swej duszy. Być może zgodziłaby się ze słowami Shi-
mazakiego, przytoczonymi przez Gwin Chin: Bycie męskim 
tancerzem nie jest kwestią zasadniczą. Chodzi o ruchy Dun-
can i wewnętrzne emocje, które wyzwalają taniec i ruch. Nale-
ży odwoływać się do emocji, nie do postaci (matki).

W moim przekonaniu w XXI w. potrzeba większej inkluzyw-
ności i równości płci w tańcu. Ciekawy jest dyskurs wokół 
mężczyzn tańczących Duncan, która sama rebeliancko de-
kodowała taniec, łamiąc zasady czy porzucając stygmaty. 
Nieustannie polegała na praktykach subwersywnych. Może 
nie wszyscy łamiemy Dziesięcioro Przykazań, ale wszyscy je-
steśmy do tego zdolni. (…) Ludzie cnotliwi to po prostu tacy, 
którzy albo nigdy nie podlegali dość silnym pokusom, ponie-
waż prowadzą wegetatywne życie, albo dlatego, że cele ich 
są tak jednokierunkowo skoncentrowane, iż nie mają czasu 
rozejrzeć się dookoła – pisała w „Moim życiu”. Kontrowersje 
wokół mężczyzn tańczących Isadorę zdają się wyjątkowo za-
skakujące, szczególnie w świecie tańca współczesnego i per-
formansu, gdzie, wydawałoby się, nic już nie dziwi i nie szo-
kuje. W konserwatywnych spektaklach baletowych pojawiają 
się genderowo nienormatywne osoby – np. w 2018 r. artysta 
English National Ballet, Chase Johnsey, określający się jako 
gender fluid ballerina, został obsadzony w roli dwórki w „Śpią-
cej królewnie” – a mężczyzna tańczący rebeliantkę Isadorę 
Duncan nadal budzi opory. W świetle emancypacji kobiet 
w tańcu (szczególnie współczesnym) działania artystki uznać 
należy za kluczowe i rewolucyjne. W kwestii równości i rów-
noważności płci jego przedstawicieli i przedstawicielek wciąż 
jednak wiele pozostaje do zrobienia.

Emilia Cholewicka
THE GENDER OF ISADORA 
DUNCAN’S DANCING BODY

The gender of dance – cultural, symbolic and literal, has in-
terested me for years. The reception of this art in the context 
of gender escapes binary division, just like l’enfant terrible of 
dance: Isadora Duncan. This rebellious, indomitable female 
legend has become the subjectified, empowered voice of fe-
minist dance theory. Her bisexuality aroused a lot of contro-
versies and the artist herself evaded accepted patterns and 
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norms – both social and creative. To this day she still shocks 
with her movie-like biography. 

Apart from performing and creative activities, she devoted 
herself to education. One of her assumptions was to spread 
knowledge and expertise in dance only among women, al-
though there was no shortage of men interested in her ar-
twork. While Duncan was still alive, Michio Ito, a Japanese-

-born American contemporary dance pioneer, appeared. He 
was determined to try to learn the technique or rather the 
aesthetics of her dance. However, in the name of the prin-
ciple of feminine exclusivity, the artist refused him, sending 
him to another dance educator, Émile Jaques-Dalcroze.

Much later, in the 1980s, another Japanese dancer, Satoru 
Shimazaki, decided to follow in the footsteps of his predeces-
sor to reconstruct Duncan’s dance. He took two works to Ale-
xander Scriabin’s music: ’Revolutionary’ (1922) and ’Mother’ 
(1921). The New York press wrote that the Tokyo artist’s ac-
tions were supposed to cause Duncan, an ardent feminist, to 
roll over in her grave. However, this did not stop Shimazaki in 
his revision and deconstructive artistic activities. The most 
controversial was the performance of ’Mother’ – a mourning 
choreography created for women who survived a deep loss; 
just like Duncan after the death of Patrick and Deirdre, who 
died in a car accident, in the Seine waters. 

Isadora’s students claimed that ’Mother’ must be performed 
by a mature woman, and although a man (perhaps) may 
able to recreate the steps and poses of this choreography, 
the aesthetics and emotional artistic expression will remain 
foreign to him. Shimazaki in a ’New York Times’ article from 
1982 responded: ’She reached out to everyone. Her move-
ments spoke to the audience. Duncan works are not cha-
racters. They are emotions. The feeling for me is not one of 
a special character - of a mother - but a special emotion, 
a very deep emotion of a human being’.

It must be admitted that dance according to Duncan was 
supposed to be a transcendent message. ’My art is an at-
tempt to express in a gesture and in the movement of myself’ 

- she wrote in her memoirs, continuing: ’I passed on to them 
[the audience] the most secret impulses of my soul’. Perhaps 
she would agree with Shimazaki’s words quoted by Gwin 
Chin: ’Being a male dancer is not the issue. It’s the Duncan 
movements and the dancer’s inner emotion being brought 
to the movements. One should relate to the emotions, not the 
character (of a mother)’.

Therefore, in my opinion, in the 21st century, there is a need 
for greater gender inclusiveness and equality in dance. The 
discourse around men dancing Duncan is interesting, as she 
decoded the dance in a rebellious way, breaking the rules 
or abandoning stigmata. She relied on subversive practi-
ces all the time. ’We may not all break the Ten Command-
ments, but we are all capable of it. (...) Virtuous people are 
simply those who have never been subject to strong enough 
temptations either because they lead a vegetative life or be-
cause their goals are so unidirectionally focused that they 
don’t have time to look around’, she wrote in ’My Life’. The 
controversy around men dancing Isadora seems to be extre-
mely surprising, especially in the world of contemporary 
dance and performance, where nothing seems to surprise or 
shock anymore. Conservative ballet performances feature 
gender-nonnormative people – for example, in 2018, English 
National Ballet artist Chase Johnsey, describing himself as 
a gender-fluid ballerina, was cast as a manor in ’Sleeping 
Beauty’– whilst the man dancing rebel Isadora Duncan con-
tinues to arouse resistance. In light of the emancipation of 
women in dance (especially contemporary dance), the fema-
le artist’s actions should be considered crucial and revolu-

tionary. However, there is still much to be done in terms of the 
equality and gender equity of male and female representa-
tives of dance.

BIO: Doktorantka Centrum Badań nad 
Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu 
SWPS; tancerka, absolwentka Szkoły 
Baletowej w Warszawie; stypendyst-
ka MNiSW, Instytutu Muzyki i Tańca, 
a także Rektora i Dziekana Uniwersy-
tetu SWPS. Działa na polu nauki i prak-
tyki tańca. Bada rynek pracy artystów, 
związki ekonomii , kultury i sztuki , 
a także zagadnienia z dziedziny gender 
i feminist studies. 

Hanna 
Raszewska-Kursa
(NIE)UCHWYCONA NA PIŚMIE. 
O ISADORZE DUNCAN PO POLSKU

Odbiór Duncan w Polsce przywodzi na myśl obraz szala roz-
piętego między drzewami. Jedno to smukła brzoza; niech 
będzie metaforą wizji wrażliwej rusałki, pląsającej uroczo 
i nieco bezmyślnie. Drugie to strzelista sosna; niech oznacza 
obraz charyzmatycznej autorki nowej koncepcji tańca. Wido-
kiem drzew chcę uruchomić skojarzenie ze źródłem inspira-
cji artystki – przyrodą. Motywem szala przywołuję tragiczną 
śmierć. Duncan zmarła, jak żyła, gwałtownie i publicznie. 

Rozmach i widoczność były jej siłą i przekleństwem. Aura 
sensacji przysłoniła realną wartość dokonań, a ponadto 
wieloletnie nawyki utrudniały docenienie tańca wyzwolone-
go – nie tylko na bieżąco, ale i później. Królowe polskiej hi-
storii tańca różniły się w ocenach. Janina Pudełek określała 
duncanizm jako nową kategorię, wymagającą własnych na-
rzędzi analizy. Postrzegała go jako samodzielny nurt, istotny 
i wartościowy. Irena Turska z jednej strony pisała o „najwy-
bitniejszej reformatorce tańca na początku XX w.” („Krótki 
zarys historii tańca i baletu”), ale z drugiej szkicowała obraz 
niedouczonej marzycielki z ideami ważnymi o tyle, o ile sko-
rzystał z nich balet.

Co ważne, Duncan zaistniała w Polsce nie tylko na scenie, 
jako artystka. Ceniono w niej też autorkę metody tańca, co 
barwnie odmalowuje Bożena Mamontowicz-Łojek w „Polskim 
szkolnictwie baletowym w okresie międzywojennym”. A pod-
opieczne samej Duncan były gwiazdami. Stefania Dąbrowska 
(ur. ok. 1894), Halina Hulanicka (1899-1975) i Janina Strzem-
bosz (1908-1991) wciąż czekają na należną sobie uwagę – ale 
o ich mistrzyni pisano wiele; polskie występy wywołały wręcz 
lawinę dziennikarską (Pudełek, „Warszawski balet w latach 
1867-1915”). Gdyby nie pandemiczne zamknięcie archiwów, 
przeszukałabym prasę z pocz. XX w. i cytowałabym tu liczne 
wyrazy entuzjazmu i oburzenia. 

Sięgnęłabym też do tekstów międzywojennych, m.in. Jana 
Ostrowskiego-Naumoffa i Stanisława Głowackiego, by przy-
toczyć silnie zróżnicowane opinie i refleksje. O duncanizmie 
musiano pisać i po wojnie, zwłaszcza w kontekście reformy 
edukacji. Niestety, pandemia! – nie mam dostępu do druko-
wanych bibliografii z lat 1945-1966. Sięgam więc do katalo-
gów internetowych z późniejszych dekad. 

Tak czy inaczej oceniana, ma Duncan miejsce w chyba każdej 
książce o tańcu XX w. Chwalą ją Marie Rambert, Feliks Parnell 
czy Tacjanna Wysocka, stwierdzająca wbrew obiegowej opinii, 
że głosiła Isadora konieczność pracy stałej i wytrwałej, cier-

re: ISADORA
pliwego, systematycznego opanowania rzemiosła swojej 
sztuki („Dzieje baletu”). Aż dziwne, jak celnie Wysocka roz-
poznała znaczenie free dance przy braku uznania dla Ausd-
rucktanz! Te prądy na równi można cenić jako źródła wartkiej 
rzeki, z której wyłoniła się współczesność – mowa o tym m.in. 
w „Wizjonerach ciała” Wojciecha Klimczyka czy w „Polskich 
artystkach awangardy tanecznej” pod redakcją Joanny Szy-
majdy.

O samej Duncan powstało kilkanaście tekstów po polsku 
i (przetłumaczona) biografia pióra Petera Kurtha. Zajmuje 
też istotne, choć nie zawsze pierwszoplanowe miejsce w kilku 
książkach o miłości, poezji i teatrze i kilkudziesięciu artyku-
łach o tańcu. XX w. to głównie ujęcia historyczne; w XXI w. 
nasila się analiza. Duncanizm bada się w kontekście femini-
zmu, ekonomii, ekologii. Pionierka, dawniej mitologizowana, 
ale i karykaturalizowana, wciąż intryguje. Za życia podwa-
żała tradycje i przyciągała awangardę; teraz też mniej cenią 
ją uznane nurty, bardziej – buntownicze nisze. Napięty szal 
wciąż wibruje między drzewami, a opadające liście i igły ukła-
dają się w coraz to nowe wzory. 

Sama też pisała. W 1905 r. przetłumaczono „Taniec przy-
szłości”, a w 1933 – tekst „Taniec. Wspomnienia”, wydane pt. 

„Pamiętniki” (1937) i „Moje życie” (1959 i n.), zaszkodziły ob-
razowi Duncan; wyszła w nich na trzpiotkę i megalomankę. 
Czy słusznie? Pisała je w żałobie, w autodestrukcyjnym na-
stroju. Na skraju bankructwa, pod presją wydawcy żądnego 
erotycznej sensacji. Tekst wyszedł pośmiertnie, bez autorskiej 
kontroli. Przekłady modyfikowały formę i treść. Ile autorki 
zostało w dziele po tylu jego perypetiach?

Na stronie cialoumysl.pl znajdą Państwo spis polskojęzycz-
nych artykułów i książek o Isadorze Duncan sporządzony 
podczas pracy nad powyższym tekstem.

Hanna Raszewska-Kursa
(UN)CAPTURED IN WRITING.
 ABOUT ISADORA DUNCAN IN POLISH

The reception of Duncan in Poland brings to mind an image 
of a shawl hanging between two trees. One of them is a birch; 
let’s say it is a metaphor of a sensitive water nymph, frolicking 
charmingly yet a bit mindlessly. The other is a slender pine 
tree – we can assume that it represents the charismatic au-
thor of the new concept of dance.  The image of the trees is 
supposed to evoke the source of the artist’s inspiration – na-
ture, while the shawl reminds of her tragic death. Duncan died 
in the same way she lived – vehemently and in public.

Grandeur and conspicuity made her strong and doomed at 
the same time. The aura of sensation that surrounded her 
overshadowed the true value of her achievements while her 
longstanding habits made it difficult to appreciate the free 
dance – not only in her time but later, too. The queens of Polish 
history of dance differed in their assessments. Janina Pude-
łek defined ’duncanism’ as a new category that requires its 
own tools for analysis. She viewed it as an independent cu-
rrent, valuable and relevant. Irena Turska on one hand wro-
te about ’the most outstanding reformer of the dance of the 
beginning of the 20th century’ (’A short history of dance and 
ballet’), but on the other – painted the image of a poorly edu-
cated dreamer with ideas that were important as long as they 
were useful for ballet. 

It is noteworthy to mention that Duncan was appreciated in 
Poland not only as an artist performing on stage. She was also 
highly esteemed as the author of a dance method, which is vi-
vidly confirmed by Bożena Mamontowicz-Łojek in her ’Polish 

Ballet Education in the Interwar Period’. The students of Dun-
can herself were real stars, too. Stefania Dąbrowska (born ca. 
1894), Halina Hulanicka (1899-1975) and Janina Strzembosz 
(1908-1991) still await the attention they deserve; their mi-
stress, however, was widely written about – her performances 
in Poland caused a true avalanche of newspaper publications 
(Pudełek, ’Warsaw Ballet in Years 1867-1915’). If it hadn’t been 
for the pandemic and closing of the archives, I would have 
gone through the press from the beginning of the 20th centu-
ry and cite numerous words of enthusiastic appreciation and 
indignation.   

I would have also reached for the texts from the interwar pe-
riod by, among others, Jan Ostrowski-Naumoff and Stanisław 
Głowacki, to cite remarkably diverse opinions and reflections. 
The subject of duncanism must have been also widely discus-
sed after the war, especially in the context of the educational 
reform.  Alas, the pandemics! Due to it, I don’t have access 
to printed bibliography from the years 1945-1966. That’s why 
I make use of the Internet catalogues from a later period. 

Regardless of the way she was assessed, Duncan appears in 
nearly every single book on dance of the 20th century. She is 
praised by Marie Rambert, Feliks Parnell, and Tacjanna Wy-
socka, who stated, contrary to common opinion, that ’Isadora 
proclaimed the necessity for assiduous and continuous work, 
patient and systematic mastering of the artist’s craft’ (’The 
history of ballet’). It’s surprising how accurately Wysocka re-
cognized the importance of ’free dance’, having no apprecia-
tion for Ausdrucktanz! These currents can be equally valued 
as the sources of a swift river out of which the contemporane-
ity arose – this is what, among others, ’Visionaries of the Body’ 
by Wojciech Klimczyk or ’Polish Dance Avant-garde Artists’ 
edited by Joanna Szymajda claimed. 

The figure of Duncan herself was the main subject of a dozen 
or so texts in Polish as well as a (translated) biography by 
Peter Kurth. She also occupies an important, if not always 
predominant, place in a few books about love, poetry, and 
theatre, in addition to several dozen articles on dance. In the 
20th century, it is mostly a historic perspective that preva-
iled; in the 21st century, there’s been more and more of an 
analytic approach. Duncanism is studied in the context of 
feminism, economy, ecology. The pioneer, once mythologi-
zed but at times caricaturized, too, keeps on intriguing.  All 
her life, she undermined the tradition and attracted the 
avant-garde; today she is still less appreciated by the acc-
laimed movements and more – by the rebellious niches. A ti-
ghtly stretched shawl vibrates between the trees, while fal-
ling leaves and pine needles continue to arrange themselves 
in new patterns.

She herself wrote, too. In 1905, her ’Dance of the Future’ was 
translated and so was the text titled Dance in 1933. Her me-
moirs published as ’Journals’ (1937) and ’My Life’ (1959 and 
later), harmed Duncan’s reputation – they portrayed her as 
a scatterbrain and megalomaniac. Is it rightfully so? She 
wrote them in mourning, while feeling self-destructive, on the 
verge of bankruptcy, and under pressure from the publisher 
craving for erotic scandals. The text was published after her 
death, without authorization. Its translations modified the 
form and content. How much of the author herself was the-
refore left in her work after so many vicissitudes?

A complete list of all articles and books on Isadora Duncan in 
the Polish language that was made while working on the text 
above can be found on www.cialoumysl.pl. 
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BIO: Badaczka tańca i krytyczka. Dok-
torantka Instytutu Sztuki PAN. Pisze 
o tańcu m.in. na taniecPOLSKA.pl i te-
atralny.pl, publikuje w monografiach 
i czasopismach naukowych. Autorka 

„Teorii tańca w polskiej praktyce”, re-
daktorka publikacji zbiorowych o tańcu 
scenicznym i społecznym. Działaczka 
Fundacji „Myśl w Ciele” i Warszawskiej 
Pracowni Kinetograficznej. Więcej na 
hannaraszewska.wordpress.com.

Kasia Wolińska
DUNCAN INTERNATIONAL

Pozdrawiam narodziny przyszłej 
wspólnoty Miłości Międzynarodowej.
Isadora Duncan „The Art of the Dance”, NY 1928

Isadora Duncan, jedna z pionierek tańca modern, zapisała 
się w historii nie tylko przez słowa współczesnych jej kry-
tyków teatralnych. Do dziś pozostaje inspiracją dla piose-
nek, rysunków, rzeźb i filmów, i to one czynią ją prawdziwie 
nieśmiertelną. Kubańska artystka Celia Cruz w utworze 

„Isadora” śpiewa o emancypacji i rewolucji, która nigdy nie 
kłamie. Duncan w autobiografii stwierdziła nawet, że re-
wolucjonistką stała się już w wieku pięciu lat! Nie będzie 
przesadą powiedzieć, że przeżyła wiele żyć, a także, że doko-
nała transformacji praktyki i teorii tańca u początków XX w.

Taniec nie tylko umożliwił Duncan poznanie świata i podróże, 
ale też stał się językiem ponadnarodowej rewolucji. Zarówno 
na salonach elit amerykańskich i zachodnioeuropejskich, 
jak i na porewolucyjnych sowieckich scenach i stadionach, 
Isadora cieszyła się reputacją nie tylko tancerki wizualnie 
przyjemnej, ale i kobiety o sercu pełnym pasji, za którą wielu 
chciało podążać.

Owa rewolucja, przypisywana Duncan przez historyków na-
zywających ją „matką tańca modern”, była zarówno zasługą 
jej osobistej odwagi i wizjonerstwa, jak i rezultatem bezpre-
cedensowych wydarzeń i zawirowań społeczno-politycznych 
na początku XX w. Jej życiowe perypetie przyczyniły się do 
osobistej i politycznej transformacji, która zaowocowała 
deklaracjami poparcia dla bolszewizmu i ostatnią szkołą, 
założoną w Moskwie w latach 20. Kilka lat po Rewolucji Paź-
dziernikowej Isadora otrzymała od sowieckiego komisarza 
telegram-zaproszenie do otwarcia szkoły tańca dla dzieci 
z klasy robotniczej – ale zanim dojdziemy do porewolucyjnej 
Moskwy, przyjrzyjmy się samemu projektowi szkoły.

I w przemowach, i w tekstach Duncan opisywała rolę szkoły 
jako edukacji w zakresie nie tylko tańca, ale i życia. Propo-
nowała taniec jako narzędzie samopoznania i komunikacji 
z Kosmosem. Niezwykle istotna była też dostępność – szkoły 
Duncan miały być darmowe, otwarte dla dzieci niezależnie 
od ich przynależności klasowej czy etnicznej, przy finanso-
waniu ze środków publicznych i dzięki prywatnym darowiz-
nom. Można powiedzieć, że placówki te odegrały istotną rolę 
w rozwoju języka choreograficznego Isadory i sprawiły, że jej 
ideały i tańce przeżyły ją samą. 

We wczesnym stadium kariery, niedługo po opuszczeniu 
Stanów Zjednoczonych dla Europy, Duncan wygłosiła swoją 
najsłynniejszą przemowę, „Taniec Przyszłości”, w której 
opisała futurystyczny tańczący podmiot jako kobietę prze-
kraczającą narodowe podziały. Tancerka Przyszłości miała 
należeć do całej ludzkości i wyrażać aspiracje tysięcy kobiet. 

Od momentu założenia pierwszej szkoły w 1904 r. w Berlinie-
-Grunewaldzie projekt edukacyjno-emancypacyjny stał się 
kluczowym aspektem życia i pracy Duncan. Będąc w relacji 
z bogatym i osiadłym w Wersalu Parisem Singerem, założyła 
drugą szkołę: w Paryżu, lobbując o wsparcie francuskich or-
ganizacji komunistycznych. 

Przekonanie Isadory o emancypacyjnym potencjale tańca 
okazało się bardziej odporne na wyzwania jej czasów niż ma-
terialna infrastruktura zakładanych przez nią instytucji. Od 
Grecji, przez Niemcy czy Francję, aż do sowieckiej Rosji niosła 
ze sobą model organizacji, który próbowała wcielić w życie 
w wielu lokalizacjach i kontekstach. Pozbawiona regularne-
go finansowania, nie mogła osiedlić się nigdzie na stałe. Jej 
praca artystyczna służyła nie tylko zbieraniu funduszy, ale 
i podnoszeniu publicznej świadomości, co miało umożliwić 
kontynuację projektu edukacyjnego. Duncan miała wsparcie 
kilku lojalnych studentek, które zajmowały się uczennicami, 
kiedy szukała pieniędzy na szkołę w tournées po Stanach 
Zjednoczonych, Ameryce Południowej czy na Syberii.

Isadora Duncan miała z pewnością rację w kwestii poten-
cjału tańca; wywarła silny wpływ na jego odbiór i praktykę 
na kilku kontynentach i obszarach politycznej identyfikacji. 
Jej przekonanie o mocy tańca i potrzebie jego ponadnaro-
dowego rozwoju czynią z niej jedną z rewolucyjnych postaci 
XX w. Prawie sto lat od tragicznej śmierci Isadora nie odeszła 
w zapomnienie, a jej taniec jest wciąż żywy. Choć sama nie 
była Tancerką Przyszłości, wskazała dla niej kierunek i przy-
gotowała dla niej miejsce.

Kasia Wolińska
DUNCAN INTERNATIONAL

I salute the birth of the future 
community of International Love.
Isadora Duncan ’The Art of the Dance’, NY 1928

Isadora Duncan, one of the pioneers of modern dance, was 
described not only by theatre critics of her time, but she 
was immortalized in numerous songs, drawings, sculptures 
and films, too. A Cuban singer Celia Cruz sang in her ’Isa-
dora’ about emancipation and revolution that never lies to 
its children. In her autobiography, Duncan would claim that 
she became a revolutionary at the age of five! And truth be 
said, she lived many lives indeed and she transformed both 
practice and theory of dance in the wake of the 20th century. 

Dance allowed Duncan not only to travel and get to know 
the world, but it became a language of supranational revo-
lution. From the upper-class salons of the United States and 
Western Europe to the Soviet post-revolutionary stages and 
stadiums, Isadora was recognized to be not only a joy to 
watch but a passionate heart to follow by many. 

That revolution, credited to Isadora Duncan by numerous 
dance historians who considered her to be ’a mother of mo-
dern dance’, was possible not only due to her courage and 
vision, but was also a result of the unprecedented political 
and social turmoil of the beginning of the last century. Her 
life path had gradually led to a personal and political trans-
formation that resulted in Duncan’s identification with Bol-
shevism and her last school which was founded in Moscow 
in the 1920s. A few years after the October Revolution she 
received a telegram from a Soviet official with an invitation 
to open a dance school for working-class children. However, 
before we arrive at post-revolutionary Moscow, let’s take 
a look at Duncan’s project of dance school itself. 

re: ISADORA
She made it clear both in speeches and texts, that her school 
was not just to teach dance, but it was ’a school of life’, in 
which dancing was regarded as a tool for self-recognition 
and communication with the Universe. She insisted on ac-
cessibility – Duncan’s schools were to be free of charge and 
open to all children, regardless of class or ethnicity, subsid-
ized by public funding and private donations. In fact, one can 
say that those schools played a crucial role in the develop-
ment of Duncan’s choreographic language, and allowed for 
her dances and ideas to outlive her. 

At an early stage of her career and shortly after she had left 
the USA to Europe, Duncan gave her most famous lecture 

’Dance of the Future’, in which she described a futurist dan-
cing subject as a woman transgressing any national limita-
tions. Dancer of the Future was to belong to all humanity and 
express the aspiration of thousands of women. Ever since 
the establishment of the first school in 1904 in Berlin-Grune-
wald, education and emancipation through dance would be 
a key focus in Duncan’s life and work. Due to a relationship 
with an extremely rich resident of Versaillie – Paris Singer, 
she opened the second school, this time in Paris, and even 
lobbied for support amongst French communists. 

Isadora’s belief in the emancipatory potential of dance edu-
cation proved to be more resilient to the challenges of her ti-
mes than the very material infrastructure of her institutions. 
From Greece to Germany and France, to Soviet Russia – she 
carried a model of organization that she proposed in va-
rious places and contexts. Without stable funding, she was 
unable to settle with the school anywhere, while her artistic 
work served to raise money and awareness which would al-
low a continuation of her educational project. Duncan was 
supported by a few loyal students who would take care of the 
pupils while she was away on tour – looking for opportunities 
to earn money in the USA, Latin America, or Siberia. 

Isadora Duncan was certainly right about the potential of 
dance, for she influenced the perception and practice of 
it across continents and political orientations. With her in-
sistence both on the power of dancing, and on the internatio-
nalism of its development, she shall be considered as one of 
the revolutionary figures of the 20th century. Almost a hun-
dred years after her tragic death, she is by no means forgot-
ten and her dance lives on. Though she was not a Dancer of 
the Future herself, she indicated a direction for the future.

BIO: Tancerka, choreografka i pisarka. 
Absolwentka tańca i choreografii na 
Akademii Muzycznej w Łodzi, antropo-
logii kultury na Uniwersytecie Łódzkim 
oraz tańca i choreografii w HZT Berlin. 
Z Fridą Sandstrom współtworzy mul-
tidyscyplinarny duet „The Future Body 
At Work”. Prowadzi bloga o tańcu 
i polityce: danceisaweapon.com. Jest 
członkinią zarządu ZTB – organizacji 
reprezentującej wolną scenę tańca 
w Berlinie. 

Magdalena Przybysz
TEXTING  Z  IS

Pokochałam Isadorę Duncan od pierwszego przeczytanego 
zdania w jej książce „Moje życie”. Miałam wtedy 13 lat i byłam 
garbiącą się i skrajnie nieśmiałą molicą książkową w okula-
rach „lennonkach”, przerażoną i zarazem zafascynowaną 
faktem, że moje androgyniczne ciało zamienia się w kobiece. 
Bałam się świata, ludzi i własnego cienia. Tamtej nocy jednym 
tchem przeczytałam autobiografię Isadory, by już na drugi 

dzień zapisać się na aerobik do pobliskiego osiedlowego 
domu kultury. Strach zaczął ustępować miejsca ciekawo-
ści, nadziei i przeczuciu, czym może być, cytując autorkę, 

„miłosne uniesienie”. Przede wszystkim jednak chciałam 
poczuć, czym jest tak soczyście opisywana przez nią przy-
jemność płynąca z ruchu. Przez całe moje życie wracałam do 
pamiętników Isadory niczym do źródła pierwszego impulsu, 
który spowodował, że na serio zajęłam się ruchem, a następ-
nie tańcem współczesnym i choreografią. Jej postępowe, jak 
na tamte czasy, poglądy, które współcześnie śmiało można 
by nazwać lewackimi, zawsze dodawały mi otuchy. 

Duch Isadory, niczym ciągle ożywiana fantasmagoria przyja-
ciółki, towarzyszył mi podczas wielu życiowych chwil. 

5.04.2011, 7:07 p.m., Delfy
ID – Is Duncan, MP –  Mag Pshibish

ID:  To ja już jestem, czekam w Café Sybilla.
MP:  już już idę, właśnie wysiadłam na dole w delfach 
ID: To idź teraz drogą pod górę, i miniesz Świątynię Ateny po 
lewej, i potem po prawej Świątynię Apolla, za 300 metrów po 
prawej zobaczysz kafejkę. 
MP: niezłe ruiny. niewiele zostało… a tak z ciekawości… nie 
czujesz wqurwu, że w popkulturze zrobili z ciebie taką egzal-
towaną pipkę biegającą w białych firankach? a te późniejsze 
inscenizacje twojej śmierci, lniany szal, zazdrosna terpsycho-
ra, ty jako drama queen?!!
ID:  Zupełnie nie mogę tego przeżyć, że w filmie mój kaszmiro-
wy szal, który miałam na sobie w chwili śmierci, który wplątał 
się w koło automobilu, był cały biały, a nie, tak jak w rzeczy-
wistości, cały niebieski, z wielką gwiazdą oraz napisanym 
cyrylicą słowem REWOLUCJA. Dar od poety! To nie bogowie, 
a rewolucja przeprowadziła mnie na drugą stronę!
MP:  terpsychora is a bitch!

17.08.2013, 6:06 a.m., Gdańsk
MP:  AAAA! Mam rezydencję i moim coachem jest Trajal 
Harrell. Jaram się. 
ID:  Co za szczęście! On jest natchniony. Prawdziwy taniec 
jest objawieniem energii świata poprzez medium ludzkiego 
ciała. Nie lubię bezdusznej kokieterii baletu ani zmysłowych 
konwulsji jazzowych. A staromodne walce, mazury, menuety 
są wyrazem chorobliwego sentymentalizmu. Tak jak Wagner 
czuję niechęć do baletowej szkoły tańca i kostiumów, marzę 
o ucieleśnionych nimfach, faunach, satyrach i Gracjach, 
o grocie Wenery, o Bachanaliach i Dionizosie, o tańcu 
mającym na celu wyrażać te uczucia, których źródłem jest 
Apollo, Pan, Bachus i Afrodyta. Przez moje nagie piersi prze-
chodzi wtedy prąd. 

30.12.2015, 4:44 p.m., Warszawa
MP:  zarżnęliście w atenach czarnego koguta, bo tamtejsza 
tradycja wymagała tego, aby pobłogosławić ziemię jego 
krwią?!! AAAAA!!!!
ID: To był dziwny czas… Dzisiaj nie pozwoliłabym zabić zwie-
rzęcia ani dla rytuału, ani dla innych celów. Bernard Shaw 
powiedział, że dopóki ludzie będą dręczyć i zabijać zwierzęta 
i spożywać ich mięso, dopóty będą trwały na świecie wojny. 
Gdy podczas wojny słyszałam krzyki rannych, to... tak jakbym 
słyszała krzyki w rzeźni. Dopóki sami jesteśmy grobami za-
mordowanych zwierząt, czyż możemy oczekiwać idealnych 
warunków na ziemi?

24.12.2016, 3:03 p.m., Kraków 
MP: super nowe profilowe, extra te czerwone włosy! a. zain-
trygowały mnie twoje manifesty i postulaty dotyczące wy-
zwolenia kobiety od tyranii instytucji małżeństwa. co tam się 
wydarzyło w rosji?? 
ID:  Oprócz wielkiej miłości wyszłam za Jesienina także ze 
względów politycznych i trochę przez przekorę. Ale nadal 
sądzę, że w ustroju demokratycznym każda niezależnie 

DO POCZYTANIA

Kasia Wolińska

Hanna Raszewska-Kursa

fot. Michał Kursa ↑ fot. Sven Gutjahr ↑
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myśląca kobieta powinna mieć prawo do rodzenia dzieci bez 
ślubu oraz samodzielnego decydowania, czy w ogóle chce je 
rodzić, czy wychowywać sama, czy z partnerem albo part-
nerką, a jej decyzje nie powinny być owiane społeczną hańbą. 
Małżeństwo to absurdalna i niewolnicza instytucja – szcze-
gólnie dla artystek! 

22.05.2019, 3:33 a.m., Warszawa
MP:  nie mogę spać, rafi odszedł. siedzimy z przyjaciółmi 
na what da fakapie, na szczęście zdążył dokonać apostazji. 
pogrzeb będzie świecki. 
ID:  Kiedy moje dzieci zginęły w wypadku samochodowym, 
zrozumiałam, że istnieje tylko jeden krzyk we wszechświe-
cie, ten sam zawierający: ból, radość, agonię, życie, ekstazę. 
Wszelkie ujmowanie esencji naszego cyklu życia i śmierci 
w jakąkolwiek formę przemocy duchowej, jaką jest religia, 
rodzi we mnie bunt. Uważam, że pogrzeb chrześcijański to 
ohydna makabra. Odmówiłam księdzu, bo zależało mi na kre-
macji moich aniołków, a sam pogrzeb odbył się wśród barw 
i świateł. Oddałam moje dzieci wszystkim czterem żywiołom.

3.05.2020, 1:01 p.m., Konstancin Jeziorna
MP: córka mojej przyjaciółki ma załamkę, przesunęli jej 
maturę i przez pandemię wszystko na on line’ach, totalna 
testoza i alienacja.
ID:  Szkoła, zwłaszcza w modelu pruskim, to nic innego jak 
barbarzyński system upokorzeń. Już jako dziecko uciekałam 
ze szkolnego więzienia nad morze. O szkole baletowej nawet 
nie wspomnę. Kiedyś kazali mi stanąć na palcach. - Po co? 

- zapytałam. - Bo to jest piękne - usłyszałam i zaraz odpowie-
działam spokojnie: - Uważam że jest brzydkie i wbrew naturze. 

15.07.2020, 3:03 a.m., Konstancin Jeziorna
MP:  znowu nie śpię. ona mi się tak podoba. zakochałam się. 
znowuuuuu. aaaaaaa. wolałabym nie. to męczące. 
ID:  Życie fizyczne jest pod wpływem planet i nie ma ani jednej 
rzeczy na Ziemi, na którą nie działa magnetyzm księżyca lub 
słońca. Dlatego też nigdy nie przestaniemy tańczyć oraz być 
szalenie zakochani, bojący się odrzucenia, tęskniący. Nawet 
jeśli wstydzimy się do tego przyznać. A! Magda słuchaj. Udo-
stępnisz mi hasło na Netflixa? Chciałam obejrzeć „The End 
of the F***ing World”. 
MP: jasne. login: godisdead2020, hasło: thenewgoddessis-
born2020

Część wypowiedzi Is z prywatnej korespondencji przez mes-
sengera z Mag znalazła się również w autobiografii Isadory 
Duncan „Moje życie” (wielokrotnie wydawanej po polsku 
w przekładach Wandy Kalinowskiej – Towarzystwo Wydaw-
nicze „Rój” –  i Karola Bunscha – Wydawnictwo Literackie 
i Polskie Wydawnictwo Muzyczne), a także w wywiadzie M. 
Przybysz z artystką zamieszczonym w „Zadrze” 2011, nr 3-4. 
Rozmowy te wchodzą również w skład „Dzienników choreo-
graficznych” prowadzonych przez M. Przybysz od 13. roku 
życia.

Magdalena Przybysz
TEXTING WITH IS

I fell in love with Isadora Duncan the moment I read the first 
sentence of her book ’My life’. I was 13 years old back then 
and I was a slouching and extremely shy bookworm in te-
ashade glasses, both terrified and fascinated by the fact 
that my androgynous body was changing into a woman’s 
one. I was afraid of the world, other people, and my own sha-
dow. That night I read Isadora’s autobiography in one bre-
ath, and the next day I signed up for the aerobics classes in 
a nearby local community center. The fear was slowly giving 
way to curiosity, hope, and precognition of what, to cite the 

author, ’the throes of passion’ might be like. Most of all, ho-
wever, I wanted to know what that pleasure of movement, so 
vividly described by Duncan,  felt like. Throughout all my life 
I have been returning to Isadora’s memoirs as if to the sour-
ce of the first impulse which made me commit first to move-
ment, and then to contemporary dance and choreography. 
Her progressive, for the time, opinions, which could be safely 
described today as ’leftist’, have always reassured me.  

The spirit of Isadora, as if of the constantly conjured up 
phantasmagoria of a female friend, has accompanied me in 
many important moments of my life.

5.04.2011, 7:07 p.m., Delphi
ID – Is Duncan, MP –  Mag Pshibish

ID:  I’m already here, waiting in Café Sybilla.
MP – On my way, just got off down there, in Delphi. 
ID –  Now go up this way until you pass the Temple of Athena 
to your left, and then the Temple of Apollo to your right. After 
300 meters you shall see the café to your right. 
MP – Quite ruins. Not much left there… Out of curiosity… R 
u not pissed that the pop culture turned you into a pretentio-
us pussy running around in white curtains? And those staged 
deaths of yours that followed, linen shawl, jealous terpsicho-
re, you as a drama queen?!!
ID –  I totally cannot get over the fact that in the film my ca-
shmere shawl which got tangled in the wheel of the automo-
bile was all white, not blue, as it was in real life, with an enor-
mous star and the word REVOLUTION written in the Cyrillic. 
A gift from a poet! It was the revolution, and not the gods, 
which led me to the other side!
MP – terpsichore is a bitch!

17.08.2013, 6:06 a.m., Gdańsk
MP – AAAAh! I’ve got a residency and my coach is Trajal Har-
rell. I’m psyched! 
ID – What a bliss! He is truly inspired. A real dance is a reve-
lation of the world’s energy through the medium of a human 
body. I don’t like the soulless coquetry of the ballet nor sensu-
al jazz convulsions. And those old-fashioned waltzes, mazur-
kas, and minuets are the expression of morbid sentimenta-
lism. Similarly to Wagner, I despise the ballet school of dance 
and costumes, I dream of embodied nymphs, fauns, satyrs 
and Charities, Venus’ grotto, the Bacchanalia and Dionysus, 
of the dance which is supposed to express the feelings that 
Apollo, Pan, Bacchus and Aphrodite stand for. That’s when 
the electric current passes through my naked breasts.

30.12.2015, 4:44 p.m., Warsaw
MP – you slaughtered a cock in Athens because the tradition 
back there required it to bless the earth with its blood?!!! 
AAAAH!!!! 
ID –  These were weird times… Today I wouldn’t allow for an 
animal to be killed, neither for the sake of a ritual, nor any 
other purposes. Bernard Shaw once said that as long as pe-
ople torture and slay animals and eat their flesh, we shall 
have war. Sometimes during the war when I heard the scre-
ams of the wounded during the war, I thought of the cries of 
the animals in the slaughterhouse. While we are the living 
graves of murdered animals, how can we expect any ideal 
living conditions on this earth?

24.12.2016, 3:03 p.m., Krakow 
MP – this new profile pic is cool, and the red hair is aweso-
me! And I’m intrigued by your manifestos and demands for 
freeing women from the tyranny of the institution of marria-
ge. What happened back there in Russia??
ID –  Apart from a great love for him, I married Yesenin for 
political reasons as well as out of sheer stubbornness. But 
I am still of the opinion that in a democratic state each in-
dependent thinking woman should have a right to bear chil-

re: ISADORA
dren without marriage and to decide for herself whether 
she wants to bear them at all, and raise them alone or with 
a male or female partner, and that her decisions should not 
be marked by social disgrace. Marriage is an absurd and 
slavelike institution – especially for women artists! 

22.05.2019, 3:33 a.m., Warsaw
MP – I can’t sleep, rafi has passed away. Me and my friends 
are in the what da fuck up state, luckily enough he managed 
to undertake apostasy, so the funeral will be secular.
ID –  When my children died in a car accident I comprehen-
ded that in all the Universe there is but one great cry conta-
ining pain, joy, agony, life, ecstasy. All attempts to define the 
essence of our cycle of life and death in terms of spiritual 
violence of any kind such as religion stir rebellion within me. 
I believe that a Christian burial is a despicable macabre. I re-
fused a priest because I wished my little angels to be crema-
ted, and the funeral itself was full of colors and lights. I gave 
my children away to all the four elements. 

3.05.2020, 1:01 p.m., Konstancin Jeziorna
MP – the daughter of my friend is bummed, her matura exam 
is postponed, because of the pandemic everything’s online, 
a total testing craze and alienation. 
ID –  School, especially the Prussian model, is nothing but 
a barbarian system of humiliation. Already as a child, I used 
to escape the school prison and go to the seaside. I won’t 
even mention the ballet school. Once they told me to stand 
on my toes. – What for? – I asked. – Because it’s beautiful – 
I heard, and in return, I replied calmly: - I think it’s ugly and 
against nature. 

15.07.2020, 3:03 a.m., Konstancin Jeziorna
MP – I can’t sleep again. I like her so much. I’m in love. Again. 
Aaaaah. I’d rather not be. It’s exhausting. 
ID – All physical life is under the influence of the planets and 
there is not a single thing in the Earth that is not affected by 
the magnetism of the Moon or the Sun. That’s why we shall 
never cease dancing nor being madly in love, fearing rejec-
tion, longing for something. Even if we’re ashamed to admit 
it. Oh, Magda, listen. Can you give me your Netflix password? 
I’d like to watch ’The End of the F***ing World’. 
MP – sure. login: godisdead2020, password: thenewgoddes-
sisborn2020

Some of Is’s private correspondence on Messenger with Mag 
was included in Isadora Duncan’s autobiography ’My Life’ 
(published repeatedly in Polish translation by Wanda Kali-
nowska – Towarzystwo Wydawnicze ’Rój’ –  and Karol Bunsch 

– Wydawnictwo Literackie and Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne), as well as in Przybysz’s interview with the artist included 
in ’Zadra’ 2011, nr 3-4. The discourse also forms a part of ’Cho-
reographic Journals’ written by M. Przybysz since she was 13.

BIO: Choreografka, edukatorka. Pro-
wadzi choreograficzne „Rozgrzewki 
demokratyczne” na UW oraz kieruje 
studiami podyplomowymi „Komunika-
cja w organizacji oparta na empatii” 
na SWPS w Poznaniu i w Warszawie. 
Uczy m.in. na kierunku „Somatyka 
w tańcu i terapii” na Akademii Muzycz-
nej w Łodzi. Jako choreografka tworzy 
m.in. z kolektywem Hoteloko Movement 
Makers. W ramach stypendium MKiDN 
pracuje nad książką o choreografii 
i tańcu współczesnym pod roboczym 
tytułem „Dzienniki choreograficzne”.
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NIE TYLKO TANIEC!

PO WIETRZE

Żeby nie powtarzać tego, co już padło na temat hasła tego-
rocznej edycji, a co streszcza się w bolesnym odkryciu, jak ży-
ciodajna jest ona (przestrzeń) dla człowieka, w jej redefinicji 
i poszukiwaniu coraz to nowego miejsca zarówno dla tance-
rza, jak i dla widza, postanowiłam spojrzeć na 19. C/U tak, jak 
już by się skończył. Jaka jest ta przestrzeń „po wietrze”, czy-
li po tegorocznej zawierusze, która z jednej strony narzuciła 
nam wiele ograniczeń (zamknęła nas wszystkich w domach 
czy innych losowych miejscach), spotęgowała niepewność (co 
będzie, jak będzie, na co umawiać się z ludźmi, co rezerwować, 
za co już płacić, a za co nie) i lęk przed zmieniającym się świa-
tem (czy to/tamto to dobra decyzja? czy planowanie ma sens? 
czekać czy iść?), ale z drugiej poszerzyła horyzonty myślenia 
i odczuwania, nauczyła działać i cieszyć się tym działaniem 

„mimo wszystko” i nadała nowy wymiar tolerancji – tolerancji 
dla niedoskonałości?

Patrząc z punktu widzenia Fundacji widzę, że więcej nam ta 
sytuacja otworzyła, niż zamknęła. Otworzyła nową scenę 
dla tańca – e-Scenę C/U 2020, zwiększając zasięg Festiwa-
lu. Otworzyła nowy sposób realizacji programu (a nie tylko 
promocji) za pomocą social mediów. Otworzyła nas na budo-
wanie strategii w oparciu o rozwiązywanie układów równań 
z wieloma niewiadomymi i wyrobiła niespotykaną giętkość 
w akceptowaniu zmian. Otworzyła też oczy na to, co już ro-
bimy, a czego do tej pory nie nazywaliśmy po imieniu, czyli 

„zrównoważonym rozwojem”. Chodzi tu o troskę o rodzimych 
artystów, o środowisko, o wplatanie sztuki w żywą tkankę 
miasta czy otoczenia (projekty site-specific), o angażowanie 
w sztukę lokalnych społeczności (projekty z udziałem amato-
rów, wolontariat), czy o poruszanie społecznie istotnych tema-
tów. Więcej na ten temat w artykule na str. 41. 

Z perspektywy czasu, nic nie wydarzyło się bez powodu – 
nawet zmiana identyfikacji wizualnej festiwalu. Od jednej 
z pierwszych edycji tworzył ją Lech Rowiński/beton. Niniej-
szym dziękujemy, Lechu, za kilkunastolecie współpracy i logo 
Fundacji, które pozostaje z nami. W nowym otwarciu powitali-
śmy na pokładzie Martynę Wędzicką-Obuchowicz. W tej covi-
dowej ciasnocie, wyrażonej natłokiem słów i czcionek, szukała 
z nami wyjścia w nowe graficzne przestrzenie. 

Pozornie chory wiatr przywiał nam wiele dobrego i zdrowego 
myślenia. Niech nam wieje. Ale COVID-19 niech już przejdzie 
do historii wraz z 19. C/U.

Katarzyna Orzeszek-Koroblewska
wiceprezessa :-) 

Fundacji Ciało/Umysł

In order not to repeat what has already been said about the 
slogan of this year’s edition, I decided to look at C/U 2020 Fe-
stival as it would have already ended.  I asked myself how fresh 
the air is now and what kind of space emerges from this year’s 
COVID-based turmoil, which on the one hand has imposed 
many limitations on us (I want to leave home! I want to travel!), 
increased uncertainty (what is going to happen? when? what 
can we really promise to people? shall we pay for things in 
advance?) and imposed the fear of the changing world (is 
this or that a good decision? does planning make any sense? 
should we wait or should we go on?), but on the other hand, it 
has broadened the horizons of thinking and feeling, taught us 
to act and enjoy the action ’in spite of everything’ and gave 
a new dimension of tolerance – tolerance for imperfections.

From the Foundation’s point of view, I can see that this situ-
ation has opened up more than it has closed. It opened a new 
stage for dance – the C/U e-Scene – expanding the audience 
of the Festival. It opened a new way of implementing the core 
of the programme – and not only the promotion – by means 
of social media. It opened us up to building a strategy based 
on solving equations with many variables and developed an 
unprecedented flexibility in accepting changes. It has also 
opened our eyes to what we have already been doing and 
what we had not called by name yet, i.e. implementing su-
stainable development strategy. Meaning by that: caring for 
native artists, caring for the climate and environment, inter-
twining art in the living tissue of the city or surroundings (site-

-specific projects), involving local communities in art (projects 
with the participation of amateurs, volunteers), or raising so-
cially important topics. More on this: see page 41. 

Looking back, nothing happened without a reason – even a si-
gnificant change in the visual identity of the Festival, created 
in the consistent form in 2008 and further developed by Lech 
Rowiński/beton. We would like to thank you, Lech, for several 
years of cooperation and for the Foundation’s logo, which we 
keep. In the new opening we welcomed Martyna Wędzicka-

-Obuchowicz on board. In this COVID-some cramped space, 
expressed by the crowd of words and fonts and faces in our 
key visual, she took us into new graphic areas. 

The seemingly sick air brought us then a lot of good and healthy 
thinking. Let it stay with us. CoViD-19 – be gone. 19th C/U – over.

Katarzyna Orzeszek-Koroblewska
Vice President 

of C/U Foundation

Ochrona, promowanie i zachowanie różnorodności kulturowej 
należą do podstawowych wymogów zrównoważonego rozwo-
ju dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, gdyż przyczyniają 
się do rozwoju społecznego i kulturowego dobrostanu indywi-
dualnego i zbiorowego, a także do podtrzymywania kreatyw-
ności i żywotności kultur i instytucji (artykuł 13 Konwencji 
UNESCO).

Zrównoważony rozwój (ZR) a kultura. Na przestrzeni wieków 
to właśnie społeczeństwa, które dbały i inwestowały w kultu-
rę, rozwijały się szybciej pod względem ekonomicznym, two-
rząc trwalsze, silniejsze i bardziej świadome swojej tożsamości 
społeczeństwa. Dzięki kulturze jest też możliwa szersza komu-
nikacja społeczna. Kultura porusza tematy i problemy ważne 
społecznie, wielokrotnie zapowiadała rewolucję i potrafiła re-
definiować wartości otaczającego nas świata. 

Strategia ZR dla Ciało/Umysł. Dlaczego teraz? Wyjątkowe 
okoliczności, jakie towarzyszą tegorocznej edycji Festiwa-
lu, skłoniły twórców do zdefiniowania i zamknięcia w spójną 
strategię ZR wszystkich działań i programów,  jakie mu towa-
rzyszą. Nazwa strategii „Nie tylko taniec!” to cała koncepcja 
filozoficzna i organizacyjna festiwalu, której wspólnym mia-
nownikiem jest zrównoważony rozwój. Działania Fundacji 
C/U skupione są na czterech zagadnieniach: kulturze, arty-
ście, widzu i ciele. Wokół tych zagadnień zbudowana została 
również strategia opierająca się na trzech filarach: odpowie-
dzialności, dostępności i uważności na co dzień.

Odpowiedzialny C/U. Festiwal porusza najistotniejsze tematy 
społeczne, kluczowe dla współczesnego człowieka (godność 
człowieka, dehumanizacja ciała, emigracja, niepełnospraw-
ność). Proponuje publiczności program, który w sposób od-
ważny, otwarty i bezkompromisowy skłania do myślenia i dys-
kusji, przez co wraca do jednej z najważniejszych ról, jakie 
powinna pełnić kultura, czyli budowania świadomości spo-
łecznej.

Dostępny C/U. Rozumiany zarówno przez wymiar fizycznej 
dostępnoścido wydarzeń festiwalowych, jak i dostępności 
na poziomie meta. Celem Fundacji C/U jest szerzenie wiedzy 
i zrozumienia dla współczesnego tańca oraz stałe poszerza-
nie grona odbiorców festiwalu poprzez działania edukacyjne.
Dostępność definiowana na poziomie artystycznym to dawa-
nie możliwości uczestniczenia w nim nie tylko uznanym arty-
stom, ale także artystom młodego pokolenia, amatorom oraz 
wolontariuszom.

Uważny C/U. To codzienne zarządzanie, także finansami, oraz 
budowanie partnerstw w zrównoważony sposób. Stwarzanie 
warunków do pracy artystom z różnych środowisk, odkrywa-
nie nowych talentów, dbanie o relacje. To również poszano-
wanie środowiska poprzez redukcję zużycia plastiku, papieru, 
rozważne korzystanie z transportu.

Taka postawa w budowaniu Festiwalu daje nowe możliwości 
rozwoju na przyszłość zarówno w podejściu do funkcjonowa-
nia Festiwalu, jak i poszerzania widowni o nowych widzów, dla 
których wartości ZR są istotne. Celem na przyszłość jest też 
to, aby z doświadczeń Fundacji mogły korzystać inne instytu-
cje kultury oraz artyści i widzowie.

Marta Kukowska
ekspert społecznej odpowiedzialności 

biznesu i zrównoważonego rozwoju

Protection, promotion and maintenance of cultural diversi-
ty are essential requirements for sustainable development 
for the benefit of present and future generations since they 
contribute to social and cultural fulfillment, individual and 
collective well-being, and the maintenance of creativity and 
vitality of cultures and institutions. (Article 13 of the UNESCO 
Convention)

Sustainable development (SD) and culture. Over the centuries, 
it was the societies which cared for and invested in culture 
that had the fastest growing economies and created commu-
nities that were longer-lasting, stronger, and more aware of its 
identity. Moreover, culture enables wider social communica-
tion. It also deals with socially important topics and problems, 
has repeatedly foreshadowed a revolution, and has been able 
to redefine the values of the world that surrounds us.

SD strategy for Ciało/Umysł. Why now? The exceptional cir-
cumstances that accompany this year’s edition of the Fe-
stival prompted its organizers to define and incorporate all 
activities and programs that go along with it into a coherent 
SD strategy. The name of the strategy Not only dance! stands 
for the whole philosophical and organizational concept of the 
festival, whose common denominator is sustainable develop-
ment. The activities of the C/U Foundation are focused on four 
issues: culture, artist, viewer, and body. The strategy built aro-
und these subjects was additionally based on three pillars inc-
luding responsibility, accessibility, and everyday awareness.

Responsible C/U. The festival deals with the most important 
social topics that are crucial for modern man (such as human 
dignity, dehumanization of the body, emigration, disability). It 
proposes to its viewers a program that encourages them, in 
a bold, open, and uncompromising manner, to think and par-
ticipate in the discussion.  It, therefore, goes back to one of the 
most important roles that culture should undertake, namely 
the one of building social awareness.

Available C/U. Understood both in terms of physical accessi-
bility to festival events as well as accessibility at the meta-le-
vel. The goal of the C/U Foundation is to spread knowledge 
and understanding for contemporary dance and to constan-
tly expand the audience of the festival through various edu-
cational activities. The accessibility defined at the artistic le-
vel means providing opportunities to participate in it not only 
for well-established artists, but also for artists of the young 
generation, amateurs and volunteers. 

Attentive C/U. It refers to the day-to-day management, also 
of finances, and building up partnerships in a sustainable 
way. It means creating proper working conditions for artists 
from various backgrounds, discovering new talents, caring for 
relationships. It is also about respect for the environment by 
reducing the use of plastic and paper, and responsible use of 
transport.

Such an attitude towards the process of building the Festi-
val provides new opportunities for development in the future, 
both in terms of the approach to the functioning of the Festi-
val and expanding its audience with new viewers caring for SD. 
The goal for the future is also to share the Foundation’s expe-
rience with other cultural institutions, artists, and viewers so 
that they can all benefit from it.

Marta Kukowska
Expert in Corporate Social Responsibility 

and Sustainable Development

FRESH SPACE
IN THE AIR

C/UMORE THAN DANCE!41

fot. Irmina Kalotka ↑
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www.teatrstudio.pl
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Drama 45/30

Isadora Duncan 50/40

Monstera 45/30

CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ 
ZAMEK UJAZDOWSKI
Jazdów 2, Warszawa

bilety na godzinę przed 
spektaklem, płatne tylko gotówką
tickets at the venue 1 h 
before the show, cash only

TransFormBeeing wstęp wolny free

Piękno jak powietrze   40/30

DYREKTOR ARTYSTYCZNA ARTISTIC DIRECTOR

Edyta Kozak

DYREKTOR ZARZĄDZAJACA MANAGING DIRECTOR

Anna Szaniawska

PROMOCJA PROMOTION

Kulturalny PR Edyta Sudoł

STRATEGIA WIZERUNKU, REDAKCJA GAZETY
BRAND IDENTITY STRATEGY, C/U MAGAZINE EDITOR

Katarzyna Orzeszek-Koroblewska

KOORDYNATOR FESTIWALU,  FESTIVAL COORDINATOR

Irmina Kalotka

STRATEGIA KOMUNIKACJI
COMMUNICATION STRATEGY E-SCENA C/U 2020

Edyta Kozak
K. Orzeszek-Koroblewska

SOCIAL MEDIA

K. Orzeszek-Koroblewska
Irmina Kalotka

GRAFIKA  GRAPHIC DESIGN

Martyna Wędzicka-Obuchowicz

KIEROWNICY PRODUKCJI  PROJECT MANAGERS

Małgosia Duda
Edyta Kozak
Anna Szaniawska
Grzegorz Tomczewski

REDAKCJA MATERIAŁÓW FESTIWALOWYCH
FESTIVAL MATERIALS’ EDITOR

Anna Sańczuk
Edyta Kozak
K. Orzeszek-Koroblewska

WIDEO VIDEO

Wojtek Kaniewski 
Patrz Pan Panda

STREAMING STREAMING

Wojtek Kaniewski 
Patrz Pan Panda 
Electromoon

DŻINGIEL JINGLE

Sergiusz Łubiński

KOORDYNATOR WOLONTARIATU
VOLUNTEER COORDINATOR

Małgorzata Wilczyńska

WWW WEB-SITE 

DEM INTERACTIVE

ZAPROSZENIA INVITATIONS

Katarzyna Hancke

PRODUKCJA TECHNICZNA
TECHNICAL PRODUCTION

Cahida Tomasz Opęchowski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PHOTOS

Marta Ankiersztejn

KOREKTA PROOF-READING

Joanna Targoń

TŁUMACZENIA ENGLISH TRANSLATION

Marek Mieleszko
Małgosia Duda

K. Orzeszek-Koroblewska

Emilia Cholewicka

Kasia Wolińska

KSIEGOWOŚĆ ACCOUNTANCY

Expert Kancelaria 
Rachunkowo-Podatkowa

OBSŁUGA PRAWNA LEGAL SUPPORT

Dagmara Gut
Andrzej Girdwoyń

ORAZ ZESPÓŁ  AND THE TEAM FROM

STUDIO teatrgaleria
Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski
Komuna Warszawa

…i wolontariusze
...as well as volunteers

KOMUNA WARSZAWA
Emilii Plater 31, Warszawa

bilety na godzinę przed 
spektaklem, płatne tylko gotówką
tickets at the venue 1 h 
before the show, cash only

Hell in Process + Dzień, w którym (...) 30/20  

Future Presence + Dance, Pilgrim, Dance 30/20

Collected Screams 40/30

WSZYSTKIE BILETY 
DOSTĘPNE TAKŻE NA:
www.eWejsciowki.pl

BILETY ZESPÓŁ

organizator współorganizatorzy

patroni medialni

wsparcie medialne

finansowanie

Festiwal finansowany przez m.st. Warszawa 
oraz współfinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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