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Spektakle teatru ruchu i tańca w pierwszych latach istnienia festiwalu Klamra były 

zapraszane sporadycznie. Widzowie drugiej Klamry obejrzeli trzy spektakle pantomimy: Teatr 

Scena Ruchu z Lublina pokazał Kalejdoskop (z muzyką Voo Voo), a Teatr Pantomimy AP z 

Wrocławia – Blubomimy i Alter Ego. Poza tym w pierwszej dekadzie istnienia festiwalu 

specjalnie wyeksponowany ruch był obecny tylko jako jeden ze środków wyrazu w spektaklach 

takich grup jak Akademia Ruchu, Komuna Otwock czy Teatr Cinema. Dopiero w drugiej 

dekadzie pojawiły się w Od Nowie zespoły teatru tańca sensu stricto. Przełom polityczny 1989 

r. sprzyjał powoływaniu zespołów teatru niezależnego, ale równolegle przebiegał też proces 

rozwoju sztuki tańca współczesnego i eksperymentów z zakresu poszukiwań języka ruchu. 

Zaowocowały one powstaniem licznych grup teatru tańca. Struktura organizacyjna, 

demokratyczny model zespołu, pokazywanie przedstawień „od festiwalu do festiwalu”, 

podkreślana w kontekście tańca ekspresja indywidualności, czyli odwaga w poszukiwaniu 

własnych tematów i formy ekspresji, to cechy zbliżające tancerzy do odważnych poszukiwań 

grup utożsamianych z nurtem alternatywnym. 

Sam taniec sceniczny, pozostający w opozycji do tańca klasycznego, jest sztuką młodą, 

gdyż liczy sobie nieco ponad sto lat, i jednocześnie niezwykle dynamiczną. Joanna Szymajda 

określa proces rozwoju tańca jako permanentną rewolucję wobec skostniałych form 

baletowych. Wskazuje na nieustanne przewroty w zakresie technik, estetyk i filozofii tańca1. 

Ten ferment artystyczny i ideowy rozpoczął się na przełomie XIX i XX w. Prekursorkami 

współczesnego tańca uwolnionego od dyktatu pięciu pozycji i stylizowanych figur baletowych, 

otwartego na poszukiwania i innowacje, eksplorowanie możliwości ciała ludzkiego, były trzy 

artystki: Amerykanki Loie Fuller (1862–1928) i Isadora Duncan (1877–1927) oraz Niemka 

Ruth St. Denis (1879–1968). To one uznały, że taniec powinien być (w przeciwieństwie do 

„zmechanizowanej” sztuki baletu czyniącej z ciał tancerek sztywne lalki) swobodną ekspresją 

piękna naturalnego ciała, tak jak to było w antycznej kulturze greckiej (Duncan), szczerych 

emocji wewnętrznych, jak w wypadku zwierząt (Fuller)2, a nawet inspirowanym rytualnymi 

                                                 
1
 J. Szymajda, Terpsychora na barykadach, czyli permanentność rewolucji, „Opcje” 2007, nr 2. 

2
 Loie Fuller: „W tańcu […] ludzkie ciało powinno, wbrew konwencjonalnym ograniczeniom, wyrazić wszelkie 

odczucia emocjonalne, których doświadcza. Ludzkie ciało jest gotowe wyrażać i będzie wyrażać, jeśli damy mu 



tańcami Orientu „środkiem komunikacji między duszami – do wyrażania tego, co jest zbyt 

głębokie, zbyt subtelne, aby wyrazić to słowami” (St. Denis)3. 

Nowe tendencje estetyczne w tańcu rozwijały się równolegle z nowoczesnym baletem. 

Wystarczy wspomnieć działalność Ballets Russes Siergieja Diagilewa w latach 1909–1929, a 

więc do śmierci założyciela, i skandal, który wywołała w 1913 r. słynna choreografia 

współpracownika Diagilewa, Wacława Niżyńskiego (1890–1950), do Święta wiosny. To dzieło 

Niżyńskiego jest przez wielu badaczy uznawane za początek nowoczesnego baletu ze względu 

na śmiałe odejście od kanonu baletowego i odwołanie się do prostych, codziennych zachowań 

ruchowych (chodzenie, bieganie, upadanie, drżenie). Podstawową ideą tańca współczesnego 

stała się odtąd wolność – wolność ekspresji i poszukiwań. Tak było w wypadku niemieckiego 

Ausdruckstanz Mary Wigman (właśc. Marie Wiegman, 1886–1973), którego zasadniczą ideą 

było kształtowanie przestrzeni przez ekspresywne (nierzadko zespołowe) ciało, przeżywające 

w czasie tańczenia trans, emocje szczęścia i cielesno-duchowego stopienia ze światem. Także 

w amerykańskim modern i postmodern dance wolność działań artystycznych znalazła się na 

pierwszym miejscu. Martha Graham (1894–1991), jedna z prekursorek modern dance w latach 

czterdziestych, opracowała własną technikę tańca z kluczowymi trzema zasadami: contraction 

– ruch dośrodkowy (kurczenie się mięśni), release (ruch wydłużający elementy ciała w 

przestrzeni) oraz controlled falls (kontrolowane zejścia na podłogę). Za pomocą tej niezwykle 

ekspresyjnej techniki przedstawiała m.in. mity greckie, odczytywane przez pryzmat 

psychoanalizy. Bohaterkami jej spektakli stawały się: Medea, Jokasta czy Fedra4. Uczeń 

Graham, wybitny tancerz i choreograf Merce Cunningham (1919–2009), prekursor ruchu 

postmodern dance, odrzucił taniec jako formę wyrażania uczuć i opowiadania historii,  ta linia 

myślenia znalazła wyraz w formule motion, not emotion5. Cunningham, który współpracował 

z malarzami Robertem Rauschenbergiem, Andym Warholem i Jasperem Jonesem oraz 

kompozytorem Johnem Cage’em, przesunął taniec na pogranicze ze sztuką performansu: 

 

Taniec według mnie nie ma w sobie nic sentymentalnego. Taniec według mnie jest ruchem – ludzie 

poruszają się w czasie i przestrzeni. To nie ma nic wspólnego z sentymentalnością czy miłością, lecz 

raczej z aktywnością. Taniec jest powiększeniem energii […]6. 

                                                 
swobodę w tej materii, wszelkie odczucia tak jak ciało zwierzęcia” (Cyt. za: S. Huschka, Moderner Tanz. Konzepte 

– Stile – Utopien, Reinbeck bei Hamburg 2002, s. 97) 
3 Słowa Ruth St. Denis – cyt. za: tamże, s. 117. 
4 B. Sier-Janik, Postmodern dance. Zarys problematyki – twórcy i techniki, Warszawa 1995, s. 9–10. 
5 Tanz, hasło w: Metzler Lexikon Theatertheorie, red. E. Fischer-Lichte, D. Kolesch, M. Warstatt, Stuttgart–

Weimar 2005. 
6 Słowa Merce’a Cunnighama – cyt. za: S. Huschka, dz. cyt., s. 13. 



 

W tym ujęciu postmodern dance jawi się jako sztuka performatywna, zacierająca z 

premedytacją granice między sztuką i życiem, chętnie sięgająca do gestów i zachowań 

codziennych, czyniąca z nich podstawowe tworzywo działań scenicznych. Tę myśl w ramach 

nurtu postmodern dance twórczo kontynuowała grupa tancerzy skupiona wokół Judson Dance 

Theater z Yvonne Rainer na czele. Artystka sprowadziła choreografię do improwizowanych, 

prostych, nieprzetworzonych ruchów, jak bieganie wokół sceny i zakładanie płaszcza, upadanie 

na podłogę, ostrożne przesuwanie się po przekątnej sceny, rozrzucanie rzeczy, kopanie czy po 

prostu opowiadanie o swojej pracy twórczej7. 

Wiele z historycznych form sztuki tańca znajduje swoje kontynuacje w najnowszej 

działalności artystów z całego świata. W nazwach grup i terminach używanych przez krytykę 

najczęściej powracają dwa określenia: teatr tańca i teatr fizyczny. Teatr tańca jest formułą 

wywodzącą się od niemieckiego Tanztheater, z którym wiążą się trzy ważne postaci: Pina 

Bausch (1940–2009), Johann Kresnik (ur. 1939 r.) i Gerhard Bohner (1936–1992). Za 

symboliczny początek można uznać pierwsze oficjalne użycie tej nazwy: w 1972 r. Bohner 

określił swoją grupę w Darmstadt mianem Tanztheater, a rok później Bausch przemianowała 

Wuppertaler Ballet na Tanztheater Wuppertal. Z postmodern dance połączyło niemiecki teatr 

tańca zainteresowanie codziennymi zachowaniami, które w formie nieoszlifowanych 

choreograficznie cytatów pojawiają się w spektaklach, połączenie tańca z teatralną inscenizacją 

(scenografia, światło, konwencje teatru i innych widowisk, np. kabaretu, varieté), a zwłaszcza 

przywiązywanie dużej wagi do przekazu ideowego: od akcentów krytyki społecznej u Bohnera, 

przez stricte polityczny teatr tańca Kresnika, po eksplorujący osobiste traumy egzystencjalny 

teatr Bausch. Ta ostatnia, zmarła kilka lat temu artystka, stała się symbolem teatru tańca na 

świecie. Jak pisze Sabine Huschka: 

   

Sztuki [Bausch – przyp. E. A.] ogrywają temat poprzez wielkie bogactwo wariacji i asocjacji, pokazują 

znane nam z życia sceny świątecznych i żałobnych zgromadzeń, tańców w parach, sekwencji kroków 

tańczonych w korowodzie jedna za drugą, dziecięcych gier, swawolnych ekscesów, tańców solo i 

grupowych choreografii, opowiadanych słowem i ruchem anegdot, wspomnień, snów, upadłych utopii, 

zawiedzionych nadziei, niezrealizowanych zamiarów i wielu agresywno-rozjuszonych binarnych scen 

damsko-męskich i dotyczących ciała konfrontacji w parach, które mimo całej swej bolesności i 

emocjonalnej drastyczności niechybnie niosą ze sobą momenty komiczne8. 
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Teatr tańca stał się w ten sposób eklektycznym połączeniem wszelkich możliwych form 

ekspresji tanecznej i teatralnej, dziedziną otwartą na nowe formy i konwencje. W wyniku 

nieustannych (r)ewolucji współczesną scenę taneczną charakteryzuje duże zróżnicowanie 

estetyczne. Zaś komentatorzy tej dziedziny sztuki napotykają na problemy związane z jej 

periodyzacją i definiowaniem. Dowodzą tego odmienne u różnych badaczy próby 

zaklasyfikowania bogatych zjawisk artystycznych do formacji modernizmu i postmodernizmu 

czy awangardy i neoawangardy9. 

Do wybuchu drugiej wojny światowej nurt niebaletowych form tanecznych rozwijał się 

w Polsce, podobnie jak na Zachodzie, prężnie. Polskie tancerki kształciły się zagranicą. 

Wystarczy wymienić chociażby  uczennicę Emila Jaques-Dalcroze’a, Janinę Mieczyńską, która 

założyła w Warszawie Szkołę Rytmiki i Tańca Artystycznego. Dopiero wojna, a później ustrój 

socjalistyczny, zahamowały rozwój nowych form tańca i odcięły polskich artystów od dokonań 

Zachodu w tej dziedzinie. Mimo to istniały w Polsce ośrodki, co prawda nieliczne, poszukujące 

oryginalnych technik ekspresji cielesnej i nowych form inscenizacyjnych opartych na ruchu 

jako głównym środku wyrazu. Henryk Tomaszewski, absolwent Studia Dramatycznego Iwo 

Galla i szkoły tanecznej Feliksa Parnella, tancerz-solista w Operze Wrocławskiej, zerwał z 

baletowym kanonem, by kierować się w stronę pantomimy. Według artysty pantomima 

operowała językiem ruchowym zdolnym wyrazić problemy współczesnego człowieka. Odcięty 

od dokonań zagranicznych, samodzielnie stworzył oryginalny język ekspresji cielesnej, 

zakładając w 1956 r. Studio Pantomimy, z czasem przekształcone we Wrocławski Teatr 

Pantomimy. Tomaszewski, najpierw przygotowując wieczory złożone z kolażu etiud, później 

realizując spektakle czerpiące ze środków teatralnych, stworzył oryginalną formę pantomimy 

zespołowej, podczas gdy na Zachodzie w owym czasie sztukę pantomimy zdominował model 

mimodramu realizowany chociażby przez Marcela Marceau.  

W 1973 r. w Poznaniu Conrad Drzewiecki założył Polski Teatr Tańca. Był to jedyny na 

owe czasy teatr instytucjonalny, który odważnie zerwał z kanonem tańca klasycznego, sięgając 

m.in. po technikę modern. Misję teatru od 1988 r. kontynuowała nowa dyrektorka Ewa 

Wycichowska, dużą wagę przywiązując do edukacji tanecznej obejmującej techniki 

niebaletowe. Pod koniec lat osiemdziesiątych powstawały również mniejsze ośrodki 

koncentrujące się wokół twórców, którzy działalność artystyczną traktowali na równi z 

edukacyjną, m.in. Witolda Jurewicza, założyciela Teatru Tańca Alter (rozpoczął działalność w 
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 Złożoność problemu przybliża Lilianna Bieszczad. Zob. L. Bieszczad, Paradoksy tanecznej awangardy, w: Wiek 

awangardy, Kraków 2007, s. 125–138. 



1985 r.) oraz organizatora festiwalu tanecznego w Kaliszu, czy Iwony Olszowskiej, twórczyni 

Eksperymentalnego Studia Tańca EST założonego w 1987 r. w Krakowie. Celem twórców stało 

się rozpowszechnianie jeszcze mało znanych i rzadko praktykowanych technik tańca 

współczesnego. Również w Gdyni Wojciech Misiuro w autorskim Teatrze Ekspresji 

działającym w latach 1987–2000 badał nowe możliwości ruchu, tworząc specyficzny, 

rozpoznawalny język ekspresji cielesnej. 

Dopiero po przełomie politycznym 1989 r., kiedy otworzyły się granice, nastąpił 

przyspieszony rozwój sztuki tańca oraz szybkie nadrabianie zaległości. Zaczęto zapraszać do 

Polski twórców z zagranicy, coraz liczniej młodzi tancerze wyjeżdżali do szkół w zachodniej 

Europie. Zaowocowało to powstaniem licznych teatrów tańca. Do najważniejszych krytycy 

zaliczają Śląski Teatr Tańca w Bytomiu założony przez Jacka Łumińskiego (1991), Teatr Dada 

von Bzdülöw (1993), Kielecki Teatr Tańca (1995), Teatr Okazjonalny (obecnie Sopocki Teatr 

Tańca, 1998), Kino „Variatino” (1998), Lubelski Teatr Tańca (2001), Teatr Bretoncaffe (2001), 

Amareya (2003) czy Teatr Maat Projekt Tomasza Bazana (2004). Warto wspomnieć o 

przeglądach pokazującyh istotne zjawiska we współczesnym tańcu, takich jak m.in. 

Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej w Bytomiu, 

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie, Festiwal Teatrów Tańca 

„Zawirowania” w Warszawie, Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji „Rozdroże” czy 

Festiwal Ciało/Umysł. Prężnie działa również poznański ośrodek skupiony na rozwoju tańca 

konceptualnego Stary Browar-Nowy Taniec, prowadzący całoroczną działalność edukacyjną.  

Po dwóch dekadach dynamicznego rozwoju tańca współczesnego w Polsce pojawiła się 

także potrzeba odpowiedzi na pytanie o tożsamość i oryginalność poszukiwań estetycznych 

polskiego teatru tańca. Joanna Leśnierowska zauważyła, że dużą szansą dla rozwoju polskiego 

teatru tańca byłoby czerpanie z twórczych inspiracji osadzonych w rodzimej tradycji, tych, dla 

których ekspresja cielesna stanowiła jeden z podstawowych środków wyrazu: teatru 

studenckiego, Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego czy poszukiwań artystycznych 

Tadeusza Kantora. W tym kontekście badaczka dostrzega także analogię między teatrem 

studenckim lat siedemdziesiątych XX w. z jego spektaklami „walczącymi, pozbawionymi 

linearnej narracji, operującymi grą ciała i poetyckim obrazem”10 a poszukiwaniami 
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 J. Leśnierowska, Teatr tańca, w: Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński, Warszawa–Bielsko-Biała 2008, s. 

321. 



estetycznymi ówczesnych zachodnich teatrów tańca11. Z tej perspektywy można by spojrzeć na 

przedstawienia Teatru Ósmego Dnia, Akademii Ruchu, Teatru Kalambur czy Pleonazmusa. 

Współczesna scena teatru tańca w Polsce rozwija się prężnie. Mimo że odbywają się 

liczne festiwale tańca, zespoły chętnie goszczą na festiwalach teatrów alternatywnych, w tym 

na Klamrze. W toruńskiej Od Nowie regularnie pojawiają się artyści z takich ośrodków 

tanecznych, jak Trójmiasto (Teatr Dada von Bzdülöw, Teatr Okazjonalny – obecnie Sopocki 

Teatr Tańca, Teatr Amareya, Teatr Fizyczny Iwony Gilarskiej) czy Lublin (Lubelski Teatr 

Tańca i Teatr Maat Projekt), zapoznając toruńską publiczność z różnymi nurtami poszukiwań 

tanecznych. Na festiwalu goszczą także teatry bliskie tanecznej ekspresji, gdyż czyniące 

głównym ośrodkiem wypowiedzi ruch i cielesność wykonawców, jednak nie posługujące się 

językiem technik tanecznych. Do takich zespołów możemy zaliczyć Akademię Ruchu, Teatr 

Cinema czy Komunę Otwock (obecnie Komunę Warszawa). 

Jako jeden z pierwszych zespołów z ośrodka trójmiejskiego zagościł na Klamrze 

gdański Teatr Dada von Bzdülöw, założony w 1993 r. przez Leszka Bzdyla, tancerza i mima 

związanego wcześniej z Wrocławskim Teatrem Pantomimy Tomaszewskiego i z Teatrem 

Ekspresji Misiury, oraz tancerkę i choreografkę Katarzynę Chmielewską, absolwentkę 

gdańskiej szkoły baletowej i szkoły tańca współczesnego P.A.R.T.S. w Brukseli. W pierwszych 

latach działalności był postrzegany jako jedna z ciekawszych grup teatru alternatywnego.  

Umieszczając zespół w tym nurcie, Magdalena Gołaczyńska pisze, że „Teatr Dada von 

Bzdülöw wykorzystuje w swojej pracy zarówno elementy teatru, jak i tańca nie czyniąc 

rozróżnienia między aktorem a tancerzem”12. Zauważa też, że teatr Bzdyla jako jedna z 

niewielu grup alternatywnych sięga po współczesną dramaturgię (Heinera Mullera, George’a 

Taboriego, Wernera Schwaba)13. Ale robi to na sposób właściwy zespołom teatru tańca – 

literatura stanowi inspirację, nie dokonuje się jej dosłownego przeniesienia na język ruchu. 

Bzdyl tak opowiada o swojej twórczości: 

 

[…] w pracy nie wychodziłem od tańca. Od początku istnienia teatr nasz nie wychodził od budowania 

fraz tanecznych. Ci, którzy zaczynali kreować teatr tańca jako tancerze, siłą rzeczy będą ciążyć ku 

budowaniu fraz tanecznych i przestrzeni tanecznej na scenie, bo to dla nich organiczne środowisko. 

Naturalną dla mnie sferą jest literatura, postacie, człowiek… Historia, zdarzenie, problem – to mnie 

                                                 
11 Podobieństwa mogą dotyczyć zwłaszcza poetyki wypracowanej przez niemiecki Tanztheater, nie bojący się 

odejść od choreografii rozumianej jako kompozycja ruchu w technice tanecznej na rzecz codziennych zachowań. 

Eksponujący obecność cielesną wykonawcy, dużą wagę przywiązujący do posługiwania się teatralną inscenizacją 

oraz istotą wypowiedzi artystycznej czyniący przekaz ideowy. 
12

 M. Gołaczyńska, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, Wrocław 2002, s. 58. 
13

 Tamże, s. 133. 



pociąga. Na scenie zawsze interesuje mnie człowiek, przede wszystkim on. Człowiek buduje taniec, nie 

odwrotnie, więc może w taniec wejść lub z niego wyjść, sięgnąć po coś innego14. 

 

Teatr Dada von Bzdülöw sięga po różne środki wyrazu scenicznego: grę aktorską, pantomimę, 

taniec – celem artystów jest zbudowanie teatru wykraczającego poza konwencje. 

W 2002 r. teatr zaprezentował na Klamrze spektakl Uff…!!!. Przedstawienie wykonane 

w choreografii Bzdyla i Aurory Lubos to studium rozkładu związku dwojga ludzi. Ascetyczna 

narracja prowadzona przez ruch i taniec w scenografii z minimum rekwizytów (stolik, lampa, 

parawan) zwracała uwagę dzięki intensywności przekazu emocji i prawdy psychologicznej 

bohaterów. Edyta Hajduk pisała o spektaklu:  

 

Bardzo szczery i wnikliwy, kreuje wyraźną, choć wcale nie prostą sytuację między kobietą a mężczyzną. 

Precyzja tego sadomasochizmu psychicznego wydaje się aż laboratoryjna. […] Aurora Lubos i Leszek 

Bzdyl (twórcy i wykonawcy choreografii) pokazują ludzi, którzy mają siebie już dość, ale być bez siebie 

też nie mogą. Każdy ich gest podszyty jest agresją. Jakby nienawiść przyciągała ich jeszcze bardziej niż 

miłość15. 

 

Grane trzy lata później przedstawienie Kilka błyskotliwych spostrzeżeń (a la Gombrowicz) 

bezpośrednio odsyłało do długoletnich fascynacji Bzdyla zagadnieniem formy i teatralizacji 

relacji społecznych czy prywatnych. Bzdyl, Chmielewska i Rafał Dziemidok tańcząc solo, w 

duetach i we trójkę, pokazują proces stawania się, budowania swojego „ja”, określania się 

wobec innych przez narzucanie formy. Temat przedstawienia zawiera się w jedynych słowach 

padających podczas spektaklu: „Panie! Panowie! Oto ja”. Bartłomiej Miernik zauważył, że 

centralny element scenograficzny w przedstawieniu, przezroczyste, duże dmuchane materace, 

został podporządkowany idei spektaklu. Materace przywodzą na myśl miejską plażę, sztucznie 

wydzielone miejsce, które wyjątkowo sprzyja sytuacji, gdzie „moje Ja może się przeglądać w 

oczach innych”16. 

Pokazywany w 2008 r. spektakl Eden rozpoczynał się już w przestrzeni baru w klubie 

Od Nowa, tuż przed wejściem publiczności do sali teatralnej. Tancerze podawali tam kilka 

istotnych informacji na temat spektaklu i jego wykonawców. Inspiracją przedstawienia stała się 

wizja raju ujęta w Koranie, przedstawiona za pomocą minimalnych środków scenicznych – 

                                                 
14

 Scenariusz dla tancerza. Z Leszkiem Bzdylem, szefem gdańskiego teatru Dada von Bzdülöw, rozmawia Borys 

Siwicki, „Teatr” 2001, nr 4, s. 49. 
15

 E. Hajduk, Wiele hałasu, „Didaskalia” 1998, nr 42, s. 76. 
16

 B. Miernik, Tańczą nad morzem, „Teatr” 2004, nr 9, s. 27. 



ruch sceniczny został sprowadzony wyłącznie do tańca, a scenografię zastąpiono reżyserią 

światła. Dominującą emocją przedstawienia był chłód budowany brakiem słów, precyzyjnie 

wykonywaną choreografią, brakiem kontaktu wzrokowego między tancerzami. Eden w wersji 

Teatru Dada von Bzdülöw porażał wizją samotności. 

Prezentowane na dwudziestej Klamrze przedstawienie Cafe latte wręcz przeciwnie – 

przenikała je atmosfera bliskości i otwartości na rozmowę. Energia tego spektaklu zrodziła się 

ze wzajemnych inspiracji tancerzy (Bzdyla i Chmielewskiej) oraz muzyków (Pawła 

Szamburskiego i Patryka Zakrockiego tworzących zespół SzaZa). Taniec i muzyka, 

równorzędni partnerzy tego przedstawienia, pozostawały w nieustannym dialogu. Muzycy 

inspirowali tancerzy, poruszali ich ciałami metaforycznie i dosłownie, a tancerze swoimi 

działaniami budowali relacje z muzykami, poszerzając zakres ich działań o fizyczne 

partnerowanie tancerzowi. Performatywny charakter przedsięwzięcia – improwizowane 

działania, luźne połączenie ze sobą mniejszych całości, wykonywanie prostych czynności bez 

próby kreowania świata iluzji, utrzymywanie kontaktu z widownią – uczyniło z Cafe latte 

przyjemne zdarzenie, niezobowiązujące spotkanie twórców z widzami. 

Kolejny, goszczący na Klamrze teatr z Trójmiasta, Teatr Okazjonalny (obecnie Sopocki 

Teatr Tańca), odsłaniał festiwalowej publiczności inne oblicze tego nurtu. Teatr, który 

przygotował około trzydziestu premier, zaprezentował na toruńskim festiwalu trzy z nich: Viva 

la vida!, Alchemika halucynacji i 3 x Noire Danse. Serwis Dancedesk tak charakteryzuje 

poszukiwania artystyczne założonego w 1998 r. przez Joannę Czajkowską i Jacka Krawczyka 

zespołu: 

 

Mimo upływu lat artyści STT wciąż są wierni swojemu pierwszemu credo artystycznemu, zgodnie z 

którym w budowaniu spektaklu najważniejsza jest Idea. Dopiero wówczas następuje eksploracja i analiza 

ruchu tak, by gotowa choreografia jak najpełniej oddawała ową Ideę. Tu ruch oparty o technikę tańca 

współczesnego oraz aktorskie bycie w postaci kreowanej i w sytuacjach istniejących mają znaczenie 

równoważne. Dzięki ruchowi wywiedzionemu ze znaczenia i emocji, wzmocnionemu odpowiednią 

dramaturgią, tworzą za każdym razem odmienne, ale zawsze precyzyjnie zbudowane teatralne światy17. 

 

Jeden z rozpoznawalnych znaków Teatru Okazjonalnego stanowi czerpanie inspiracji ze sztuk 

wizualnych: malarstwa czy filmu. W pokazywanym na Klamrze w 2006 r. spektaklu Viva la 

vida! (to zarazem tytuł jednego z obrazów Fridy Kahlo) dominowały dużych rozmiarów obrazy 

nawiązujące do dzieł malarki, jednak twórczo przetworzone przez Mateusza Skutnika. 
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Choreografia Czajkowskiej, Krawczyka i Iwony Strupiechowskiej, pomysłowo współgrająca 

ze scenografią, przedstawiała opowieść inspirowaną biografią meksykańskiej artystki. Zespół 

wyeksponował tylko te momenty z życia artystki, które naznaczył ogrom cierpienia – ciało 

bolące z powodu urazu kręgosłupa czy trudny związek z malarzem Diego Riverą. Hasło: „Viva 

la vida – niech żyje życie” mocno wybrzmiało w spektaklu dzięki zderzeniu elementów 

biograficznych eksponujących cierpienie artystki z jej postawą wyrażającą pasję, chęć życia i 

kochania. Z kolei inspiracją dla pokazywanego rok później spektaklu Alchemik halucynacji 

były wiersze Zbigniewa Herberta z cyklu Pan Cogito. Artyści, budując poszczególne etiudy 

taneczne, zachowali układ wierszy Herberta, który rozwijał refleksję od przyglądania się 

człowieka samemu sobie, po próbę uchwycenia jego miejsca w świecie. Najważniejsze w 

przedsięwzięciu było, jak piszą artyści, „głębokie przekonanie o tym, że zarówno w poezji, jak 

i w teatrze tańca, możliwe jest opisanie wewnętrznego świata istoty ludzkiej, jej 

skomplikowanych refleksji i spostrzeżeń w sposób jasny i czytelny, ale niepozbawiony 

metafory”18. 

W pokazanym w 2010 r. przedstawieniu 3 x Noire Dance istotne stało się poszukiwanie 

wieloznaczności i różnorodnych odniesień kulturowych czerni. Spektakl został podzielony na 

trzy części: Zmysły, Śmierć, Susan&Susan. Pierwsze solo w wykonaniu Moniki Grzelak 

wyeksponowało rozumienie czerni w powiązaniu z erotyką. Zmysłowy taniec, w trakcie 

którego wykonawczyni powoli przemierzała przestrzeń, pokazywał ciało jako organiczne, 

witalne, dominujące. Drugą część (solo Czajkowskiej) zdominował obraz plastyczny 

rzutowany na ciało tancerki – wizualizacje w postaci czarno-białych abstrakcyjnych figur 

kojarzących się z etnicznymi rysunkami. Obrazy stapiały się z sylwetką tancerki, sprawiając 

wrażenie pochłaniania jej. Tak Czajkowska wytańczyła śmierć. W końcu trzeci obraz był 

duetem obu tancerek i nawiązywał do poetyki filmu noir, amerykańskiego gatunku z lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Artystki bawiły się wizerunkiem jednej z bardziej 

charakterystycznych postaci dla filmów kryminalnych czy gangsterskich – femme fatale. 

Piękne kobiety, ubrane w czerń, w perfekcyjnie dopracowanych kostiumach, makijażach i 

fryzurach przesadnie eksponujących kobiecość zbudowały żartobliwy dialog taneczny, 

wykorzystując elementy czarnego humoru. 

Dali, spektakl pokazany na Klamrze 2012 przez zespół, już pod nazwą Sopocki Teatr 

Tańca, wypływał z inspiracji zarówno twórczością malarską, jak i biografią artysty, z akcentem 

na związek malarza z jego muzą Galą. Ciekawym rozwiązaniem okazało się zwielokrotnienie 
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postaci na scenie – w roli Gali wystąpiły cztery tancerki, zaś postać Salvadora Dalego kreowali 

dwaj tancerze. Opowieść dzięki temu zniekształceniu oraz choreografii operującej  ruchem 

rozpiętym między  mechaniczną dynamiką a liryczną płynnością pogłębiała nastrój niepokoju, 

wprowadzała w świat onirycznych obrazów. Sopoccy artyści szukali dialogu z malarstwem 

Dalego nie tylko w warstwie wizualnej spektaklu (m.in. przez nawiązanie do 

charakterystycznych barw z jego obrazów), lecz także w muzyce. Motyw „Uporczywości 

pamięci” powraca w odgłosach zegara, przypomina o tym, że wszystko ma swój kres. Również 

i tym spektaklem Czajkowska i Krawczyk pokazali, że sztuka tańca może być głęboko 

osadzona w twórczości malarskiej i czerpiąc z niej inspiracje, budować intrygujące obrazy 

sceniczne. 

Publiczność Klamry miała okazję zaznajomić się także z poszukiwaniami w zakresie 

tańca scenicznego reprezentowanymi przez ośrodek lubelski. Lubelski Teatr Tańca pokazał na 

festiwalu dwa spektakle: plepleJAdy oraz 4/48. Zespół założony w 2001 r. przez Hannę 

Strzemiecką oraz ówczesnych tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej – 

Annę Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia wypracował interesujący język 

sceniczny. Julia Hoczyk, charakteryzując wieloletnie dokonania zespołu, pisze: 

 

Z czasem udało się jej [Strzemieckiej – przyp. E. A.] wypracować własny styl, który wytworzył się na 

styku teatru i tańca. O ile za dyrekcji Strzemieckiej dominowało nastawienie na bardzo rygorystyczne 

eksploracje ruchowe (niekoniecznie stricte taneczne) i teatralne, a spektakle miały dość formalny (choć 

ciekawy) kształt, w ostatnich latach widać dążenie do rozszerzenia języka teatralno-tanecznego. Więcej 

jest poszukiwań, odwagi i przekraczania utartych ścieżek (na co zwracają uwagę także recenzenci, 

zwłaszcza w przypadku ostatnich duetów: Daleko od ciała Anny Żak i Darii Dziedzic oraz NN 

Kalinowskiego i Kapronia, inspirowanego życiem i twórczością Wacława Niżyńskiego). Coraz większe 

znaczenie ma również akcentowanie fizyczności ruchu, wysiłku i zmagań ciała. Niegdyś było ono 

najsilniej zauważalne w języku tanecznym Wojciecha Kapronia, zaś ostatnio przejmują je pozostali 

członkowie grupy. Być może dzięki dalszej pracy grupa zbliży się do bardziej fizycznych nurtów tańca, 

spod znaku wybitnej Ultimy Vez lub DV819. 

 

Dla spektaklu plepleJady w choreografii Strzemieckiej podstawową inspiracją była twórczość 

Witolda Gombrowicza. Na język ruchu artyści przełożyli własne odczytania lektury i 

skojarzenia, jakie zrodziła.  
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Przenikająca wszystko energia stwarzająca – piszą w programie spektaklu artyści – popycha podmioty i 

przedmioty do różnorodnego działania: od poddania się jej, poprzez poznawanie i burzenie zastanego, aż 

do stwarzania nowego. Każde osobne JA w otoczeniu innych JA usiłuje nadać sens tym działaniom i 

relacjom, w których raz rodzi się piękno, porządek i niezależność, a innym razem szpetota, chaos i 

ograniczenie20.  

 

Z kolei spektakl 48/4 w choreografii Kalinowskiego przedstawia mikrokosmos intensywnych 

interakcji międzyludzkich, emocji, które rodzą się pod wpływem wspólnego przebywania w 

jednym pomieszczeniu. Cztery postaci (Beata Mysiak, Żak, Kalinowski, Kaproń) ograniczone 

niewielkich rozmiarów przestrzenią zostały skazane na swoje towarzystwo. Być może tytułowe 

„48” można odczytać jako ograniczone wymiary tej powierzchni bądź odniesienie do czasu, 

jaki bohaterowie muszą razem spędzić. Minuty upływają, między postaciami rodzą się nowe 

relacje: sympatia, oczarowanie, żarty, przepychanie się, rywalizacja, agresja, zmęczenie. 

Kanapa, centralny element scenograficzny prowokuje różne układy, drobne utarczki czy walkę 

o miejsce – jest za mała, by pomieścić cztery osoby. Tancerze występują w różnych 

konfiguracjach przeciw sobie i ze sobą, w parach, trójkach, także solo. Pojawia się w końcu 

samotność. Kwadraty światła rzutowane na scenę sugerowały przestrzeń zamknięcia i 

samotności, plastycznie dookreślając znaczenia wytworzone przez ruch.  

Na Klamrze zaistniał ponadto młody w Polsce nurt butoh – w 2002 r. powstał Teatr 

Limen Sylwii Hanff, od 2003 r. w Trójmieście działa Teatr Amareya, a w 2004 r. Bazan założył 

w Lublinie Teatr Maat Projekt. Wymienieni artyści, czołowi przedstawiciele polskiego nurtu 

butoh, prezentowali spektakle na festiwalu Klamra. Teatry te prowadzą eksperymenty w 

dziedzinie cielesnej obecności wykonawcy. W pracy twórczej nad poszukiwaniami formy i 

scenicznej obecności charakterystyczne jest łączenie butoh z różnymi technikami z zakresu 

tańca, sztuk walki, teatru fizycznego i technik medytacyjnych. 

Butoh, sztuka zrodzona w latach pięćdziesiątych XX w., kulturowo zakorzeniona w 

duchowości Japonii i japońskiej traumie drugiej wojny światowej, już w latach 

siedemdziesiątych przekroczyła granice rodzimego kraju. Wiele zespołów przeniosło się do 

Stanów Zjednoczonych i Europy. Prężnie zaczęły rozwijać się też niejapońskie zespoły butoh. 

Jadwiga Majewska dokonuje rozróżnienia pomiędzy specyfiką japońskiego butoh na początku 

formowania się nurtu (akcentuje sposób prezentowania ciała na scenie jako cierpiącego: 

wychudzonego, chorego, umęczonego, poddawanego bólowi) a polskimi poszukiwaniami 

artystycznymi: 
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Polskie butoh pozostaje w nieco abstrakcyjnej sferze boleściwego ducha, poszukuje raczej duchowo-

cielesnej jedni (robi to konsekwentnie Sylwia Hanff), a odnosząc się czasem do praktyk medytacyjnych, 

tak buddyjskich, jak i prawosławnych (Tomasz Bazan), instynktownie niejako zbliża się do 

romantycznych korzeni polskiego myślenia o teatrze. Wbrew pozorom butoh nie jest bowiem obce naszej 

katolickiej wrażliwości. W japońskim butoh wątki chrześcijańskie wydają się bardzo ważnym nurtem 

czekającym jeszcze na opracowanie. Specyficzny jest choćby stosunek do ciała, którego materialnie 

obecna duchowość balansuje jakby na granicy nicości i obecności prawdziwej, na krawędzi rozpłynięcia 

się i doskonałej plastyczności. Tancerz niemal absolutnie godzi się ze swoją cielesnością, wchłaniając ją 

niejako w duchową świadomość, dzięki czemu rodzi się na scenie ciało nowe, ciało przemienione21. 

 

W zarysowanym kontekście postrzegania ciała jako przestrzeni transformacji Majewska 

doszukuje się analogii pomiędzy obecnością ciała w japońskim butoh a aktem ogołocenia w 

teatrze Grotowskiego czy aktorem uosabiającym pamięć o zmarłych w Teatrze Śmierci 

Kantora. 

Jako pierwszy z nurtu butoh w 2007 r. pojawił się na Klamrze spektakl Teatru Amareya 

Xenos. Teatr założony przez Agnieszkę Kamińską, Katarzynę Julię Pastuszak i Aleksandrę 

Śliwińską łączy wpływy butoh m.in. z technikami tańca współczesnego, afrykańskiego, jogi 

czy psychosomatycznych technik relaksacyjnych. Artystki na opisanie własnych działań 

stosują termin „teatr nomadyczny”, który obrazuje łączenie różnych technik oraz sugeruje 

poszukiwania języka teatru przekraczającego przywiązanie do jednego stylu. Celem treningu i 

ekspresji artystycznej jest nieustanne zgłębianie obecności scenicznej wykonawcy. Pokazany 

na Klamrze spektakl wskazuje na równie ważny dla poszukiwań tancerek obraz ciała 

uwikłanego w kontekst społeczno-polityczny, w tym wypadku postrzegany negatywnie. 

Tematem przedstawienia staje się „ciało bombardowane przez medialne obrazy przemocy oraz 

jej formy obecne w codzienności”, to także ciało, które „niepostrzeżenie asymiluje mechanizmy 

agresji i auto-nadzoru i nasiąka ideologią konsumeryzmu i nienawiścią do Obcego […]”22. 

Artystki w spektaklu pytają przede wszystkim o to, czy istnieje możliwość zachowania 

autonomii ciała przez niewpisywanie go we wzorce zachowania i myślenia powielane na 

poziomie życia społecznego. 

Podobnie Bazan w ramach poszukiwań Teatru Maat Projekt włącza do treningu i 

wykorzystuje na scenie różne techniki fizyczne, których celem jest, jak mówi artysta, 
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znalezienie „czystego języka ciała i jego granic”23. Eksploracje obejmują wschodnie techniki 

walki, europejskie konteksty tańca butoh i taniec intuitywny. Teatr Maat Projekt istnieje od 

2004 r. Przedsięwzięcia artystyczne obejmują przedstawienia, happeningi, instalacje 

kolektywne, perfomanse. Pierwszym spektaklem artysty pokazanym na Klamrze w 2009 r. było 

widowisko MY (Requiem). Inspiracją w pracy nad przedstawieniem stała się m.in. twórczość 

plastyczna Francisa Bacona. Nastrój obrazów malarza niepokojący, o dużej ekspresji, o 

„drgającej i zmiennej linii”, jak mówią artyści, został uchwycony na scenie. Trzy tancerki oraz 

dołączający do nich później mężczyzna z dużą ekspresją, wprawiając swoje ciała w 

rozedrganie, poruszają się w zamkniętej przestrzeni, której granice wyznacza usypany piasek. 

Hoczyk z usytuowania tancerzy w tej przestrzeni wysnuwa nadrzędną myśl przedstawienia:  

 

Pejzaż ten nasuwa skojarzenia nie tylko z zaoranym polem, żyzną ziemią, dziwną piaskownicą, lecz także 

z cmentarzem, jałową ziemią z poematu Eliota. Przypomina o nieuchronnym pakcie z ziemią, o słynnym 

„z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”; o znikomości istnienia, nieuniknionym rozpadzie ciała. 

Również – o jego pamięci. Wszystkie te asocjacje pozwalają widzieć spektakl jako próbę przywołania 

niemożliwego – nawiązania kontaktu z utraconą bezpowrotnie przeszłością i ciałami, które już nie 

istnieją, ciałami na granicy rozbicia i rozkładu24. 

 

Na Klamrze 2011 teatr pokazał spektakl Indukcje. Do przedstawienia został zaproszony 

Jacek Poniedziałek, który wystąpił u boku Bazana. Dramaturgia spektaklu została oparta na 

przeciwstawieniu dwóch mężczyzn. Występ pierwszego, eleganckiego, w dobrze skrojonym 

garniturze (postać grana przez Poniedziałka), zdominowały słowa: opowieści o wydarzeniach 

błahych, komicznych czy nieustannie powracające narzekanie.  Drugi bohater był obecny przez 

cielesność. Nagie bezbronne, obnażone i kruche ciało zostało przeciwstawione szczelnej 

powłoce garnituru i słów. Znamienna jest scena, w której obydwie postaci przepychają się. 

Jedno z możliwych odczytań tej sceny to metaforyczny obraz przedstawiający dwa zmagające 

się ze sobą aspekty człowieka: tego, co wrażliwe i bezbronne, oraz  przybranej maski. Spektakl 

pokazał poszukiwania Bazana w sferze sztuk performatywnych, ale też udowodnił, że 

połączenie aktorstwa dramatycznego i butoh przynosi interesujące rozwiązania artystyczne. 

Z Bazanem współpracowała Sylwia Hanff. Powołany przez nią Teatr Limen nie posiada 

stałego składu, artystka do kolejnych przedstawień zaprasza innych plastyków i muzyków. 

Teatr Limen jest owocem wieloletnich poszukiwań z zakresu, jak mówi artystka, 
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„autentycznego języka ciała” oraz „istoty fizycznej obecności performera”. Poszukiwania 

Hanff koncentrowały się zarówno wokół wschodnich, jak i zachodnich technik, jak taniec 

modern, balet, sztuka mimu, jogi-kundalini, sztuki walki, teatru nō. Niezwykle istotnym 

elementem treningu jest dla Hanff praktyka medytacyjna, która pozwala budować specyficzną 

obecność sceniczną. Celu poszukiwań nie stanowi doskonałość techniczna, lecz poznanie jej 

ograniczeń, zbadanie przepływu przez ciało energii.  

Największym odkryciem w poszukiwaniach Hanff stało się butoh. W 2010 r. artystka 

pojawiła się na Klamrze ze spektaklem 8 pustyń, którego tytułu nawiązywał do azteckiej 

formuły rytualnej. W programie do spektaklu artystka wyjaśniała, w jaki sposób rozumie butoh: 

 

Poszukuję teatru tańca butoh jako rytuału transformacji, w którym umysł ze stanu emocjonalnego 

przechodzi w stan stasis – absolutnej równowagi znoszących się wzajemnie przeciwieństw, stan Pustki. 

Dopiero w takim stanie ujawniają się głębsze pokłady świadomości25. 

 

Znamienną rolę odgrywa w przedstawieniu, podobnie jak w samej sztuce butoh, strona 

wizualna. W tym wypadku gra między mrokiem a światłem. Artystka kreuje obrazy o dużych 

walorach plastycznych, gdy jawi się w półmroku lub w wąskich szczelinach światła, pokazuje 

fragmenty ciała, zastyga w bezruchu czy zaznacza swą obecność w przestrzeni, z precyzją 

operując tempem ruchu. 

Ostatnie lata to wzmożony proces emancypacji sztuki tańca w Polsce. Odbywa się on 

przede wszystkim pod hasłem autonomii tańca, celem stało się uznanie tańca jako niezależnej 

dziedziny sztuki wspieranej i finansowanej przez państwo. Jak do tej pory największym 

osiągnięciem artystów i krytyków jest zorganizowanie Kongresu Tańca (2011) i powołanie 

Instytutu Muzyki i Tańca (2011). Temat tańca wkracza do dyskusji publicznej. Coraz głośniej 

mówi się o potrzebie zmian w finansowaniu, budowaniu struktur organizacyjnych, rozwijaniu 

edukacji tanecznej zarówno w aspekcie kształcenia tancerzy, jak i świadomego odbiorcy. 

Przede wszystkim jednak nastąpiło otwarcie granic. Do Polski zapraszani są artyści z całego 

świata, promuje się polski taniec za granicą. Powstaje coraz więcej festiwali o zasięgu 

międzynarodowym. Tematy te obecne są także na festiwalu Klamra, wybrzmiewają w 

pospektaklowych rozmowach z artystami czy podczas imprez towarzyszących, w ramach 

których odbywają się pokazy filmów i odczyty dotyczące sztuki tańca. Taniec stał się mocnym 

punktem festiwalowego programu. 
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