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Założona w 1973 r. formacja artystyczna Akademia Ruchu w swojej ponad 

trzydziestoletniej działalności zrealizowała blisko sześćset działań w różnych przestrzeniach i 

przy użyciu różnych mediów1. Działalność grupy utworzonej i kierowanej przez Wojciecha 

Krukowskiego jest pierwszą i jedyną w historii polskiego teatru tak szeroko zakrojoną 

aktywnością nieinstytucjonalnego zrzeszenia, które regularnie podejmowało akcje/działania w 

przestrzeni nieteatralnej2. W dorobku AR można wskazać blisko dwieście akcji, które – jedne 

powtarzane kilkukrotnie, inne kilkadziesiąt razy, jeszcze inne wykonane tylko raz – złożyły się 

na ogromny dorobek artystyczny grupy. Do 2011 r. teatr wystąpił w niemal wszystkich krajach 

Europy, obu Amerykach i Japonii. Gościł też na najważniejszych festiwalach teatralnych oraz 

w wielu galeriach sztuki na całym świecie3. 

Niezmienny od lat siedemdziesiątych skład Akademii Ruchu obejmuje osoby skupione 

wokół założyciela, reżysera i koordynatora prac – Wojciecha Krukowskiego. Są to: Janusz 

Bałdyga (w grupie od 1976 r.), Jolanta Krukowska (od 1973 r.), Cezary Marczak (od 1973 r.), 

Zbigniew Olkiewicz (od 1974 r.), Krzysztof Żwirblis (od 1976 r.), Jarosław Żwirblis (od 1976 

r.) i Jan Pieniążek (od 1973 r.). W skład „historycznej” grupy wchodziły także osoby, które 

współpracowały z AR w latach siedemdziesiątych (Andrzej Borkowski, Andrzej Komorowski, 

Jonasz Konderski, Aleksandra Lompart, Maria Pieniążek, Grażyna Skibińska, Marta 

Sutkowska i Hanna Tomaszewska) i później (Joanna Krzysztoń, Gabriela Ligenza, Maciej 

Skalski, Jerzy Kapuściński, Ryszard Kawalec i Piotr Rypson4). 

 Kluczową rolę w Akademii Ruchu odgrywa Wojciech Krukowski, absolwent Wydziału 

Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, organizator Centrum Środowisk Artystycznych 

„Dziekanka” i współtwórca Pracowni Dziekanka5, którą bardzo umownie można nazwać 

pierwszą siedzibą zespołu6. Obok pełnionych w AR funkcji koordynatora i reżysera, do 

biografii artystycznej Krukowskiego należy dopisać dyrekcję w Centrum Sztuki Współczesnej 

                                                 
1 M. Borkowska, Wstęp w: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji, red. M. Borkowska, Warszawa 2006, s. 9. 
2 W. Krukowski, Teatr w teatrze życia. Akademia Ruchu, w: Teatr w miejscach nieteatralnych, red. J. Tyszka, 

Poznań 1998, s. 229. 
3 Zob. kalendarium Akademii Ruchu w: www.akademiaruchu.com, [dostęp: 4.10.2011]. 
4 M. Borkowska, dz. cyt., s. 10. 
5 Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji, red. M. Borkowska, s. 174. 
6 O działalności Pracowni zob. T. Sikorski, Pracownia Dziekanka, Warszawa 1990. 



Zamek Ujazdowski w Warszawie (w latach 1990–2010). Mimo formalnego zwierzchnictwa w 

kwestii inicjatyw, tematów i inspiracji lider nie zdominował grupy, w której panuje od lat 

artystyczna demokracja. Krukowski stroni od przewodnictwa artystycznego w stylu Jerzego 

Grotowskiego czy Tadeusza Kantora. 

Przekształcenie Akademii Ruchu w 1979 r. w profesjonalny Ośrodek Teatralny 

zaowocowało wieloma inicjatywami. W Polsce i za granicą (w Paryżu, Londynie, Awinonie, 

Brukseli i Mediolanie) realizowano warsztaty artystyczne i seminaria. Dzięki działalności 

impresaryjnej AR w Polsce gościły m.in.: The Living Theatre, Odin Teatret i Piccolo Teatro di 

Pontedera7. Prężnie działało Kino Akademii Ruchu, w ramach którego organizowano pokazy 

filmów i wystawy. Działalność artystyczną grupy uzupełniają inicjatywy wydawnicze, w tym 

periodyki: „Obieg”, „Zeszyt”, „Kultura Zrzuty”, a także książki: Roberta Cornwella Film 

strukturalny, Piotra Rypsona Mail art, czyli sztuka poczty i Obraz słowa. Historia poezji 

wizualnej, Dicka Higginsa Intermedia. Eseje czy Postmodernizm. Kultura wyczerpana pod 

redakcją Marcina Giżyckiego8. Lata 1979–1981 to z kolei działalność w Centrum Kultury na 

Grochowie, a w okresie 1989–1994 – w kinie Tęcza na warszawskim Żoliborzu9. Ostatnią 

„siedzibą” było CSW Zamek Ujazdowski, w którym AR realizowała swoje najnowsze akcje. 

Grupa jednak nie miała siedziby-centrum w stylu Supraśla, Węgajt czy Gardzienic, za miejsce 

najważniejszych akcji wybrała bowiem ulicę, sporadycznie grając spektakle w swojej aktualnej 

siedzibie. Podobnie jak większość teatrów alternatywnych, wielokrotnie borykała się z brakiem 

lokum. Z przejętego w 1981 r. Domu Kultury Zakładów Przemysłu Odzieżowego CORA 

(wówczas jednego z najważniejszych ośrodków kultury alternatywnej w Warszawie) w 

pośpiechu i pod przymusem ewakuowała się w stanie wojennym, a z żoliborskiej Tęczy 

„wysiedliły” grupę nieprzychylne władze dzielnicy. 

Poważnym problemem teatrologów i historyków sztuki zajmujących się twórczością 

Akademii Ruchu jest wyliczenie wszystkich zdarzeń zainicjowanych przez artystów 

skupionych wokół Krukowskiego. Wielokrotne powtarzanie interwencji i happeningów, 

łączenie pojedynczych motywów w większe całostki oraz granie tych samych układów 

ruchowych w różnym otoczeniu utrudniają stworzenie chronologicznej monografii dorobku 

grupy. Często jedną nazwą określany był bowiem szereg inicjatyw na festiwalu, trudno też o 

ustalenie „premierowej” akcji lub „zdjęcia przedstawienia z afisza”. Niemal niemożliwe jest 

                                                 
7 Historia teatru Akademia Ruchu, Archiwum Teatru Alternatywnego wortalu www.e-teatr.pl, koordynator: A. 

Kubaś, w: http://www.ata.e-teatr.pl/index.php?a=historia&b=akaruch, [dostęp: 4.10.2011]. 
8 Akademia Ruchu, s. 120. 
9 Tamże. 



również odnalezienie w mozaice tematów i form przewodniego motywu, kontekstów czy 

wyraźnych inspiracji przewijających się przez lata, dzięki którym można by w bogatym 

dorobku grupy wskazać pewne etapy, okresy, przełomy czy momenty fascynacji. Nadrzędną 

cechą praktyk Akademii Ruchu zdaje się wielka różnorodność tematów, form, mediów i miejsc 

podejmowania akcji oraz wyjątkowa aktywność. 

 Obok braku siedziby działalność Akademii Ruchu cechuje brak manifestu czy programu 

działań, który determinowałby tematykę wszystkich przedsięwzięć. Każde uogólnienie w 

zakresie treści: do problematyki politycznej, literackiej, religijnej, byłoby nadużyciem 

względem wieloznaczności działań i inicjatyw grupy. Mimo że początkowa aktywność – takie 

działania, jak Lekcje, Europa, Stradosfera I czy Historia jednej fotografii – odczytywana była 

politycznie (słusznie zresztą), to z perspektywy lat jawi się jako protest wobec rzeczywistości 

w ogóle: szarości świata oraz monokultury polityczno-ideowej (najwyrazistszy we wszystkich 

wersjach Domu, Happy Day czy Kolejki). Po upadku PRL-u narodziły się nowe zagrożenia, 

które Akademia równie skrupulatnie wplata(ła) w swoje dzieła (kultura masowa, 

konsumpcjonizm, kryzys autorytetów). Tematy te zakreślają szeroki krąg uniwersaliów, które 

sprawiają, że sama akcja czy działanie rości sobie prawo do sensu daleko szerszego niż reakcja 

na współczesne warunki społeczno-polityczne czy kulturowe. Należy jednak pamiętać, że w 

twórczości AR znajdziemy obok poważnych wypowiedzi zwyczajne zdarzenia, elementy 

ćwiczeń czy uliczne prowokacje (jak Potknięcie czy Echo), które inaczej niż akcje 

„uniwersalizujące”, nie są „równie udane, równie inspirujące”10. 

 Krukowski podkreśla, że nadrzędną ideą determinującą linię rozwojową Akademii 

Ruchu była „modyfikacja języka teatru”11. Eksploracja sfery pomiędzy szeroko rozumianą 

działalnością teatralną (z performansem i happeningiem) a środkami wyrazu innych sztuk 

wizualnych (filmu, sztuk plastycznych), mariaż form i mediów oraz próby mierzenia się z ideą 

poszukiwania nowej metody twórczej doprowadziły do powstania nowego języka ekspresji, 

właściwego tylko Akademii Ruchu. Pierwszym z jego elementów stała się rezygnacja z 

kluczowych składników widowiska teatralnego – sceny jako miejsca tworzenia innego, 

iluzyjnego świata oraz widowni. Najpoważniejszą konsekwencją tych decyzji było wyjście na 

ulicę, która od 1974 r. stała się podstawową przestrzenią aktywności Akademii Ruchu 

(najpełniej wykorzystaną w Veruchio w 1979 r.12). Wyznaczenie sfery działań na ulicy 

                                                 
10 T. Plata, Przestrzeń wspólna, przestrzeń osobna, w: tamże, s. 15. 
11 W. Krukowski, dz. cyt., s. 171. 
12 Zob. E. Łabuńska, Działania w Verucchio „Dialog” 1980, nr 7 s. 119–129; K. Puzyna, Słowo w całości, „Dialog” 

1980, nr 7, s. 129–131. 



pozwalało wyjść poza dwubiegunową przestrzeń teatralną. Czasem, jak np. w kolejnych 

wersjach Kina ulicznego, widowisko posiadało wiele punktów obserwacyjnych, wiele ekranów 

czy kliku aktorów rozproszonych po mieście, którzy działali niezależnie od siebie. Na 

marginesie wielkich przedsięwzięć ulicznych powstawały tradycyjne spektakle, grane przed 

widownią z wyraźnie zakrojoną sferą działań i bezpieczną strefą obserwacji (English Lesson 

czy niektóre spektakle grane na Klamrze). Ale i takie próby doczekały się wariacji – chociażby 

w spektaklu Teatr/Widownia/Teatr, którego idea opierała się na swobodnej, obustronnej 

wymianie aktorów z widzami. 

 Drugim po przestrzeni – i zarazem najważniejszym – elementem poetyki/praktyki AR 

jest aktor, jego specyficzne działanie i ruch. W akcjach grupy jest to aktor „bez kostiumu” (z 

nielicznymi wyjątkami, jak Happy Day, Czas, Czerwona wdowa, gdzie strój jest kluczowym 

elementem), z ciałem ukrytym pod codziennym, zwyczajnym ubiorem. U aktorów 

Krukowskiego liczy się ruch ciała, a nie samo ciało. Jakby Akademia Ruchu miała być studium 

zdolności motorycznej aktora-ucznia, w której to „wykłady” z rytmu, ruchu, świadomości ciała 

i przestrzeni zdają się najważniejszymi zajęciami. Co więcej, ruch nie służy ekspresji stanu 

wewnętrznego (jak w teatrze tańca), ale jest służebny względem struktury wyższego poziomu 

– porządku i celu akcji. Struktury, na którą obok aktora składają się inne elementy (specyficznie 

rozumiane słowo, widz, przestrzeń zmagań). Aktor nie jest też marionetą popychaną i 

przygotowaną ustawicznym treningiem, to nowoczesny perfomer, pobudzony jedynie do 

działania, modyfikujący i współtworzący kompozycję oraz przebieg całego zdarzenia. 

Podstawą jego istnienia w spektaklu jest ruch daleki od skonwencjonalizowanych gestów i 

sekwencji, w żadnym elemencie niezbliżający się do poetyki baletu, pantomimy czy 

uniwersalnych gestów wyrażania emocji. To tzw.poetyka gestu codziennego13, która 

sprowadzała się do dwóch rozwiązań. Po pierwsze, do powtórzenia w przestrzeni działań 

typowych dla widza-zwykłego człowieka. Przejawiało się to przez zwyczajne działanie na ulicy 

lub odtwarzanie zachowań na scenie (Potknięcie, Życie codzienne). Albo – po drugie – 

karykaturalnym odzwierciedleniu ludzkich zachowań (Czuwanie, Kolejka wychodząca ze 

sklepu, Uczty duchowe, Śniadanie na wodzie). Akademia Ruchu rzadko sięgała po pierwszy 

wariant z racji tego, że za cel gestu stawiano jego zauważenie i skupienie na nim uwagi: absurd 

kolejki, która prowadziła donikąd, czy teatralizację posiłków inspirowanych Śniadaniem na 

trawie Édouarda Maneta. 

                                                 
13 Historia teatru Akademia Ruchu, Archiwum Teatru Alternatywnego wortalu www.e-teatr.pl, w: 

http://www.ata.e-teatr.pl/index.php?a=historia&b=akaruch, [dostęp: 4.10.2011]. 



Kolejnym istotnym elementem poetyki Akademii Ruchu jest warstwa słowna o 

szczególnym charakterze. Słowa z plakatu, transparentu, głośnika. Słowa poddawane 

rekontekstualizacjom, słowa-kalki, które w codziennym użyciu były jednoznacznie kojarzone, 

a w kontekście działania teatralnego nabierały nowych znaczeń. Wreszcie słowa aktora: 

wykrzyczane, skandowane, powtarzane w różnych językach – polskim, chińskim lub 

angielskim. Słowa często oderwane od desygnatu, skupiające się na warstwie brzmieniowej, na 

signifiant. Począwszy od Europy aż do spektaklu O władzy gry. O grach władzy można 

dostrzec, w jak różny sposób w twórczości AR były obecne sekwencje słowne. Doskonale 

widać to na przykładzie rzadkich odniesień literackich do: Ryszarda Krynickiego (Dom V), 

Stanisława Barańczaka (Koncert poetycki), Henryka Ibsena (Wróg ludu), Anatola Sterna 

(Europa), Marcina Świetlickiego (Piosenka) czy – w nieco innym kontekście – Jana Brzechwy 

(Brzechwa). Często też za tekst spektaklu służyły słowa zasłyszane w telewizji, na ulicy, 

wyczytane z graffiti (Poezja) lub „wymuszone” od przechodniów, jak w akcji Poemat podczas 

Projektu Tratwa (o nim niżej), gdzie kubek barszczu „kosztował” przechodniów podanie 

jednego, wymyślonego przez nich wersu tworzonego właśnie wiersza. Rację miał Tadeusz 

Nyczek, stwierdzając, że w podobny sposób próbowali nadawać inne znaczenia słowom, 

umieszczając je w nowych kontekstach, poeci lingwistyczni lat sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych14. Korelacja jest najbardziej widoczna w spektaklach poruszających problem 

tworzenia nowych języków, jak Chińska lekcja czy English Lesson (przy okazji tej akcji 

ciekawym kontekstem jest wiersz Andrzeja Bursy Języki obce).  

Czwartym, szczególnie traktowanym elementem widowisk teatralnych Akademii 

Ruchu, jest widz. Nie jako obserwator, lecz świadek na prawach współuczestnictwa i 

współautorstwa. Widz, którego zachowanie nie było przewidywalne, którego reakcje stawały 

się tematem akcji (Gazety, Potknięcie) i bez którego żadne zdarzenie nie mogło się odbyć. 

Performanse Akademii nigdy nie były dopracowywane na próbach i zawsze odbywały się w 

żywiole aktywnego miasta, wobec nieprzewidywalnej reakcji widzów. Co więcej, często 

zwyczajny przechodzień nieświadomie stawał się obserwatorem, uczestnikiem i podmiotem 

obserwacji, nieopatrznie znajdując się w jednym z kręgów teatralnego działania. Akademia 

Ruchu czasami też w trakcie przygotowywania akcji w zespół aktorów włączała potencjalnych 

widzów. Byli nimi albo młodzi adepci sztuki teatru i sztuk wizualnych, jak w Communicare. 

Slegare, albo grupy warsztatowe – jak w Projekcie Tratwa (realizowanym w Ostródzie, 
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Olsztynie i Bartoszycach), którego uczestnicy należeli do „środowisk społecznie 

zagrożonych”15. 

 W poszukiwaniach środków artystycznego wyrazu Akademia Ruchu nigdy nie 

ograniczała się do inspiracji wyłącznie teatralnych. Tomasz Plata pierwsze akcje AR wiąże z 

klasycznymi przedstawieniami „performance art lat 70. Vito Acconciego, Chrisa Burdena lub 

Dennisa Oppenheima”16. Z jednoczesnym zastrzeżeniem, że działania artystów z Zachodu 

miały służyć refleksji na temat sztuki, a AR przenosiła tę refleksję do czasów historycznych i 

określonych społeczeństw. Z historycznoteatralnego punktu widzenia Akademia Ruchu 

wpisuje się w nurt teatru alternatywnego jako jeden z najważniejszych zespołów proponujących 

alternatywę dla instytucjonalnych teatrów dramatycznych (inscenizujących teksty w ramach 

tradycyjnej sceny pudełkowej). Można mówić w tym wypadku o nowej jakości w polskiej 

sztuce teatru, o sztuce alternatywnej w rozumieniu teatru nieinstytucjonalnego i twórczości 

czerpiącej z różnych form sztuk wizualnych. Na różne inspiracje wskazuje już sama nazwa 

grupy. W opiniach i opisach działalności AR widać problemy z jednoznacznym 

przyporządkowaniem grupy. Nazywano Akademię Ruchu „teatrem gestu i narracji wizualnej” 

i „teatrem plakatu”, zespołem, który cechuje „zainteresowanie funkcją znaku plastycznego”, 

teatrem, który „wychodzi poza ramy określonej, scenicznej wypowiedzi”. Akademia Ruchu – 

zamykając tę kwestię – to zespół skupiający artystów wielu sztuk, performerów swobodnie 

poruszających się na pograniczu sztuk i mediów. 

Równie kłopotliwe są kwestie kontynuacji idei grupy Krukowskiego. Łukasz Ronduda 

stwierdza np., że Artur Żmijewski czy Piotr Uklański zmierzają drogą przełamywania 

solipsyzmu i elitaryzmu wytyczoną przez AR17. Zdecydowanie mniej jednoznacznie i bardziej 

przekonująco można jednak stwierdzić, że Akademia Ruchu była na polskim gruncie jednym z 

prekursorów wideo-artu, miejskich performansów (nawet flash mobów), „żywych” instalacji w 

galeriach sztuk, happeningów, przedstawień w miejscach nieteatralnych, street-artu, ulicznego 

action painting czy kolaży artystycznych. 

 Mimo przywiązania do przestrzeni miasta na Alternatywnych/Akademickich 

Spotkaniach Teatralnych „Klamra” Akademia Ruchu nigdy nie wychodziła poza budynek Od 

Nowy. W dwudziestoletniej historii festiwalu grupa Krukowskiego wystąpiła przed toruńską 

publicznością czterokrotnie, przedstawiając: Piosenkę (1997), Jak śnimy, że żyliśmy. Tylko 

jedna godzina (2005), Chińską lekcję (2007) oraz akcję plastyczną Tysiące rąk (2011). 

                                                 
15 Akademia Ruchu, s. 143 i n. 
16 T. Plata, Przestrzeń wspólna, przestrzeń osobna, s. 16. 
17 Ł. Ronduda, Przestrzeń wspólna, przestrzeń osobna, w: Akademia Ruchu, s. 18. 



Akademia Ruchu była również regularnym gościem i tematem imprez towarzyszących, 

rozmów i debat. 

 Pierwszym występem AR na deskach Od Nowy był zagrany na V Akademickich 

Spotkaniach Teatralnych „Klamra” spektakl Piosenka (14 marca 1997 r.). Premiera akcji miała 

miejsce na Festiwalu Sztuki Polskiej „Grenzenlos” w Berlinie w 1995 r. Magdalena 

Gołaczyńska o tym spektaklu napisała: 

 

Precyzyjna partytura składa się z ciągu epizodycznych działań aktorsko-plastycznych, uzupełnionych 

nielicznymi słowami. Aktorzy nie odgrywają ról, lecz przedstawiają sytuacje i zachowania ilustrujące 

relacje międzyludzkie. Abstrakcyjna scenografia wykorzystująca trzy kontrastowe barwy – grafit, 

czerwień i biel – zawiera czytelne aluzje polityczne. […] Spektakl zbudowany jest z pojedynczych scen, 

w których zazwyczaj pojawiają się dwie osoby. […] Na początku spektaklu piątka aktorów poddana 

zostaje badaniu opinii publicznej. Wszyscy opierają się na wysokich deskach-słupkach wykresów 

statystycznych, które następnie z hukiem opadają na podłogę18. 

 

O scenie będącej powracającym refrenem spektaklu Plata pisał: 

 

Ta piosenka, jak każda piosenka, ma swój leitmotiv. Refren. Na scenę wybiega trzech mężczyzn ubranych 

w białe suknie ślubne. Pchają przed sobą biały dziecięcy wózek. W wózku umieszczono sporej wielkości 

wiatrak. Aktorzy pochylają się nad wózkiem. Podmuchy wiatru targają ich sukniami. Po chwili na scenie 

pojawia się następna dwójka aktorów. Jeden z nich trzyma w dłoni białą flagę. Z głośnika dobiega głos 

narratora „po Wielkim Wybuchu… tutaj jest cisza, spokój i zepsuty telewizor… na ulicach sami 

wartościowi i wiarygodni… przed chwilą była rewolucja…”. Aktorzy uśmiechają się do publiczności. 

Widzimy ich nienaturalnie białe, jak z reklamy telewizyjnej, zęby19. 

 

Sam zespół tak komentował przesłanie swojego spektaklu: 

 

Nasza zbiorowa pamięć przechowuje już tylko wspomnienia archaicznych buntów, anachronicznych 

rewolucji. Zyskaliśmy więcej wolności, ale utraciliśmy jednokierunkową, zbiorową orientację. Przestały 

działać jednorodne kontrastowe kryteria, które wcześniej zrodziła solidarność wobec przemocy. Naszą 

świadomość wyrażają wyniki statystycznej metody badania opinii publicznej. Naszą świadomość 

kształtują wyniki statystycznej metody badania opinii publicznej20. 

                                                 
18 M. Gołaczyńska, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, Wrocław 2002, s. 86–

87.  
19 T. Plata, Schizofrenia, „Teatr” 1996, nr 4, s. 26. 
20 Cyt. za: M. Gołaczyńska, dz. cyt., s. 87–88. Por. opis na www.akademiaruchu.com, [dostęp: 19.10.2011]. 

Piosenka została pominięta w zbiorze Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji. Opis dostępny jest wyłącznie w 

kalendarium na stronie teatru. 



 

Struktura spektaklu przypomina układ piosenki (zwrotka, refren, zwrotka itd.). Ruch 

aktorów i ich dialogi powtarzają się, tak jak refren w piosenkach, podczas gdy zwrotkom 

odpowiadają sceny znacząco się od siebie różniące. Piosenką artyści AR rozpoczynają 

Klamrowe wariacje na temat kompozycji przedstawień, które nie posiadają klarownej linii 

fabularnej i podążają w stronę rozszczepienia akcji na sekwencje. Rozszczepienia najciekawiej 

ukazanego w Chińskiej lekcji oraz akcji Tysiące rąk. 

Drugim kierunkiem interpretacji Piosenki jest diagnoza współczesności. Transformacja 

ustrojowa przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zrodziła zupełnie nową 

rzeczywistość. Rzeczywistość, w której – tak jak w PRL-u – Akademia dostrzega szereg 

niebezpieczeństw. Za cytowaną wyżej Gołaczyńską można uznać wkraczających na scenę 

aktorów w białych sukienkach za autorów aksamitnej, białej rewolucji21. Rewolucji, która 

niesie powiew nowych dziejów, niczym wiatrak – nijaki symbol czasów o niewyraźnych, 

płynnych ideach, niestabilnych konturach. „Zaśpiewana” przez Akademię Ruchu piosenka to – 

jak zauważa Plata – Życie codzienne po Wielkiej Rewolucji III22 (w nawiązaniu do poprzednich 

wersji Życia). Z tą różnicą, że portretowana w pierwszej dekadzie wolnej Polski rzeczywistość 

przedstawia zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Zażegnany kryzys ideologicznej indoktrynacji 

i wejście w pluralizm niesie za sobą zagrożenia płynnością kultury masowej i opierania naszej 

wiedzy o świecie na badaniach opinii publicznej, obrazach z reklam i telewizji, a wrażliwości 

na kiczu (w Piosence symbolizowanym przez krasnale ogrodowe). Niezmienne pozostają w tej 

sytuacji problemy z komunikacją między ludźmi i samotnością w świecie. Przedstawienie 

jednak – co może być trzecią ścieżką interpretacji – może być również gestyczno-ruchową 

interpretacją stereotypowego człowieka doby (po)nowoczesnej, który wiedzie zwyczajny 

żywot, współtworzy statystyki (biorąc ślub, płodząc potomka) i trawi życie na bezmyślnej 

konsumpcji i bezcelowych rozmowach. 

Podobnie jak pierwszy spektakl na toruńskiej Klamrze, jednoznacznej interpretacji 

wymyka się również drugie przedstawienie: Jak śnimy, że żyliśmy. Tylko jedna godzina zagrane 

12 marca 2005 r. Spektakl wystawiony po raz pierwszy w 2003 r. jako Tylko jedna godzina 

został opisany przez zespół następująco: 

 

spektakl ten nie ma charakteru linearnej opowieści, w ramach której poszczególne, następujące po sobie 

elementy wykazują zależności charakterystyczne dla narracji opartej na związku przyczynowo-

                                                 
21 M. Gołaczyńska, dz. cyt., s. 87. 
22 T. Plata, Schizofrenia, s. 26. 



skutkowym. Jest to collage obrazów, przedstawiających czynności człowieka, które równie dobrze mogą 

służyć funkcjom społecznym jak i wyrażać genetyczną skłonność człowieka do bezcelowego 

samozatrudnienia. Relacje pomiędzy aktorami nie mają charakteru dialogowego. Powolny, monotonny 

rytm przedstawienia prostych czynności ma medytacyjny charakter mantry, stanowiącej raczej 

symboliczne zaklęcie wypowiadane w imię idei życia czynnego niż czynność służącą doraźnym celom. 

W ciągu całego spektaklu postacie aktorów są przesłonięte manekinami niedźwiedzi panda, co daje 

możliwość bardziej wyraźnego oddzielenia gestu, rodzaju czynności (zachowań) od banalnego kontekstu 

ludzkiej codzienności. Ideę spektaklu wyrażają również komentarze słowne dobiegające z symbolizującej 

komunikację ze światem zewnętrznym czerwonej budki telefonicznej ustawionej w centrum sceny23. 

 

Szczególnego charakteru w spektaklu nabierają przedmioty, które zamiast rekwizytem stają 

kostiumem, a nawet pełnoprawną postacią. Przedmiot ożywa niczym teatralna lalka i z 

pluszowej zabawki staje się współuczestnikiem działań. Konsekwencją zarówno zaburzeń 

kompozycyjnych, jak i niejasnego statusu aktora oraz rekwizytu jest rozmycie sensów 

spektaklu, który – jak pokazuje poniższy opis – należy włączyć w krąg „uniwersalizujących” 

akcji: 

 

Zbiór typowych, a zarazem mało produktywnych zachowań ludzkich, został w ramach tej akcji 

przedstawiony jako swego rodzaju terapia istot niezatrudnionych. Dla podkreślenia umowności 

przyjętych funkcji życiowych wykonawcy przybrali postać przedstawicieli wymierającego gatunku – 

pand („Gatunek ten, w obliczu zagrożenia i stresu spowodowanego bezczynnością przestaje się 

rozmnażać”). Akcji tej towarzyszyło odczytanie fragmentów tekstu Johna Cage’a Traktat o przeludnieniu 

świata komunikowanego reprezentantowi wykonawców spektaklu drogą telefoniczną. Wykonawcy akcji 

występują jako producenci czasu zajętego – ich zajęciem pozostaje tworzenie zajęć, których tylko sami 

siebie mogą pozbawić24. 

  

Spektakl traktuje o kondycji nowoczesnego homo faber, który bezsensowną egzystencję 

wypełnia pracą. Praca postaci-pand wykonujących zwyczajne czynności to metafora robotnika 

i różnego nacechowania jego zajęcia: od kultu pracy po pogardę dla niej. Ciekawego kontekstu 

interpretacyjnego dostarczają też powolnie pracujące pandy, wymierający gatunek, który 

ogarnięty życiowym spleenem przestaje się rozmnażać. 

Chińska lekcja zagrana w 2007 r. na XV Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych 

„Klamra” również wymaga od widza dystansu. W spektaklu zostały wyeksponowane „szwy” 

przedstawienia, które składa się z serii kilkuminutowych performansów. Chińska lekcja 

                                                 
23 Kalendarium Akademii Ruchu, w: www.akademiaruchu.com, [dostęp: 19.10.2011]. 
24 Akademia Ruchu, s. 164. Por. A. Piotrowska, Zmyslovi z Narybkiem, „Nowości” 2005, nr 61, s. 2. 



wpisuje się w ciąg „lekcji” AR z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych: Lekcje (1975), 3 x 

Lekcje, Lekcje FCS (1976), Lekcje dla dzieci (1977) oraz English Lesson (1982). Kluczową 

kwestią tamtych akcji był protest przeciw ideom komunistycznym. Chińska lekcja miałaby 

analogicznie uderzać w nieposzanowanie wolności, równości i sprawiedliwości w Chinach. 

Oba obiekty awersji łączy jedna cecha: dążenie do odebrania wolności słowa i swobody 

myślenia obywatelom. 

Spektakl otwierała akcja gry w kule odbijane przez aktorów młotkami wewnątrz 

kwadratowego boiska wyznaczonego drewnianymi balami. Następnie kule podmieniano na 

bombki o tej samej wielkości i kolorze oraz rozbijano je młotem. Po rozbiciu kilku z nich 

aktorzy zamiatali resztki i przygotowywali się do kolejnego epizodu. Spektakl kończył 

performans, w którym jeden z artystów, wdychając hel, wygłaszał zabawnym, wysokim głosem 

monolog, podczas gdy pozostali za pomocą długich rur wrzucali na widownię ścinki papierów 

(fragmenty banknotów, gazet, obrazków świętych). Trudno te akcje połączyć w całość. Nie 

wiadomo też, jak traktować – wykonywane przecież świadomie – sprzątanie i 

przygotowywanie kolejnej akcji. Całość jawi się raczej jako seria manifestacji 

performatywnego działania, które ma być zarówno lekcją myślenia o totalitarnych ciągotach 

władzy, jak i szeregiem metafor egzystencji jednostki w państwie totalitarnym. 

W środku spektaklu AR odbywała się bowiem właściwa chińska lekcja – aktorzy w 

czarnych strojach na czarnych pulpitach zapisywali kredą chińskie znaki, głośno wykrzykując 

zapisane pojęcia. Kolejne frazy były przeplatane akrobacjami na pulpitach. Skandowane przez 

aktorów hasła „wolność”, „solidarność”, „demokracja” korespondowały z chińskimi znakami 

odciskającymi się na czarnych strojach performerów (jako przynależne jednostce prawa 

człowieka) oraz działaniami fizycznymi wokół pulpitów (trening kulturowy, któremu 

poddawani są członkowie zniewolonych społeczeństw), a także prowokowaną aktywnością 

widza (nakłanianego do powtarzania słówek i chwytania „papierowych idei”). 

Ostatni występ Akademii Ruchu na Klamrze, akcja plastyczna Tysiące rąk (15 marca 

2011 r.), był performansem skłaniającym widzów Klamry do największej aktywności. W 

Galerii 011, która na co dzień gości wystawy obrazów i fotografii, artyści AR przy dźwiękach 

muzyki wykonali z dziesiątków plastikowych, długich rur strukturę, która miała być tytułowym 

tysiącem rąk splecionych w myśl idei braterstwa. Aktorzy, powiększając twór, przeciągali rurki 

między sobą i między przyciśniętymi do ścian widzami, łącząc ich w jeden organizm. W końcu 

zakłopotani albo zaintrygowani widzowie opuszczali ciasną salkę galerii. Według samych 

artystów ta konstrukcja to metafora „skompromitowanej ideologii”: 

 



Tysiące rąk to forma wyrazistej wizualnej akcji plastycznej podporządkowanej regułom procesu budowy. 

Jej przebieg i finał przeciwstawione są ironicznej uwerturze odniesionej do symbolu skompromitowanej 

ideologii. Struktura przestrzenna tworzona przez aktorów to również sugestia krystalicznego modelu 

systemów fizycznych i ideowych, w odniesieniu do których człowiek podejmuje swoje działania. Jest ona 

demonstrowana publiczności, ale również wykazuje możliwość zatarcia podziału na scenę akcji i jej 

widownię, która może również zostać postawiona wobec wyzwania do czynnego uczestnictwa25. 

 

Tak, jak całą twórczość Akademii Ruchu, akcję Tysiące rąk cechuje silne osadzenie w działaniu 

performatywnym, chęć oddziaływania na odbiorcę, prowokowania do myślenia przez 

wieloznaczność i otwarcie na interpretacje. Galeria 011 zamieniła się w tym wypadku w 

wehikuł, wielką metaforę systemów myślowych oraz matrycę różnych kombinacji cząsteczek, 

słowem: przemieniła się w model materialnego i metafizycznego świata. 

Bardziej niż o konkretne tematy chodzi bowiem w inicjatywach grupy Krukowskiego o 

zachęcenie widza do współdziałania i refleksji. Do zatrzymania się podczas codziennych spraw 

(jeśli mowa o akcjach ulicznych) lub oduczenia automatycznego i bezrefleksyjnego odbioru 

spektakli (gdy przedstawienie odbywa się w teatrze). Spojrzenie na twórczość AR przez 

pryzmat akcji performatywnych ułatwia zarówno wyznaczanie linii i tematów oraz – co 

najważniejsze – podsumowuje działalność teatru, który wciąż szuka nowych środków ekspresji, 

dostosowując swoje działania do zmieniającej się wrażliwości widza. Czasami akcje są pod 

tym względem chybione, bo przez swoją enigmatyczność pozostawiają obserwatora 

niewzruszonego, niepobudzonego lub – w skrajnych przypadkach – wrogo nastawionego do 

„dziwnych” przedsięwzięć teatru. To jednak ryzyko wpisane w działalność artystyczną 

najwyższej próby. Demokratyczną, bo skierowaną do wszystkich, którzy pojawiają się w 

przestrzeni ulicy, i zarazem elitarną, tak jak elitarne jest grono myślących i wrażliwych 

odbiorców działań Akademii Ruchu. 

 

                                                 
25 Akademia Ruchu, s. 160. 


