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Co dzień spotykają nas setki sytuacji, 

na które musimy reagować równocze-

śnie umysłem i ciałem. Na powtarzają-

ce się zdarzenia odpowiadamy zgodnie 

z  normami lub przyzwyczajeniami. 

Gdy jednak rzeczywistość nieocze-

kiwanie wymyka się z  wyznaczonych 

ram – improwizujemy. Improwizacja, 

to nie tyle swoboda i  spontaniczność, 

ile otwartość i  gotowość na nieusta-

jące zmiany. By twórczo reagować na 

zmiany zachodzące w otoczeniu, warto 

poznać własne możliwości – fizycz-

ne i  mentalne. Wśród nurtów tańca 

współczesnego najwnikliwiej badała 

je „kontakt improwizacja” (contact 

improvisation), technika pracy z  cia-

łem w ruchu, zainicjowana przez Steve’a  

Paxtona w 1972 roku. Kontakt impro-

wizacja przeczy temu, by wyprosto-

wana postawa ciała była nadrzędnym 

sposobem funkcjonowania człowie-

ka w  przestrzeni. Podstawę stanowi 

w niej fizyczna relacja dwóch porusza-

jących się osób, a także to, co wpływa  

na wzajemność ruchu ich ciał: pęd, bez-

wład, grawitacja. Simone Forti nazwała  

tę praktykę „sztuką-sportem” (art 

sport). Tytuł wystawy zapożyczono 

od cyklu pierwszych pokazów kontakt 

improwizacji. You come, we’ ll show you 

what we do – tak nazwano tournée Ste-

ve’a  Paxtona i  praktyków skupionych 

wokół niego, które odbyli w 1973 roku 

na Zachodnim Wybrzeżu Stanów 

Zjednoczonych. Tytuł jest też zapro-

szeniem do czynnego udziału w wysta-

wie. Prezentowane filmy dokumentują 

praktykę improwizacji tańca (nie tylko 

kontakt improwizacji) od lat 70. po lata 

90. XX wieku takich tancerzy i  cho-

reografów, jak: Steve Paxton, Yvonne 

Rainer, Nancy Stark Smith czy Lisa 

Nelson. Na program wystawy składa 

się szereg performatywnych wydarzeń 

(warsztatów, pokazów, przedstawień, 

wykładów), których uczestnicy będą 

mierzyć się z przestrzeniami muzeum. 

Wreszcie sama architektura wystawy 

to „urządzenia do improwizacji” zapro-

jektowane przez grupę BudCud, które 

mają sprowokować widzów to niestan-

dardowych działań. 

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek  

Katarzyna Słoboda
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seum of American Art w Nowym Jorku. 

Tancerze używali zwykłych przedmio-

tów (poduszek, kijów, kartonowych pu-

deł, krzeseł) na równi z przygotowany-

mi specjalnie rekwizytami: skrzydłami, 

półkulą z  papier-mâché czy miękkimi, 

obłymi obiektami do ćwiczeń. Inni 

performerzy – np. krytyczka sztuki 

Anette Michelson, czy filmowiec Hollis 

Frampton – czytali fragmenty książ-

ki poświęconej historii niemego kina. 

Widzowie byli ośmielani, by swobodnie 

przemieszczać się w trakcie pokazu. Pro-

jekt ciągły – codziennie zmieniany łączył 

w przedstawieniu elementy treningu czy 

próby, uwzględniał spontaniczne inte-

rakcje pomiędzy uczestnikami zdarze-

nia. Rainer podważyła tym samym rolę 

choreografa, jako osoby odpowiedzialnej  

za całokształt przedstawienia i  przeko-

nanie, że tancerze to jedynie wykonawcy 

wymyślonych przez niego ruchowych fraz.

GRAND UNION, 1972

czarno-biały, z dźwiękiem, 210’

Performans w Joe LoGiudice 

Gallery, Nowy Jork

występują: Trisha Brown, Barbara 

(Lloyd) Dilley, Douglas Dunn, David 

Gordon, Nancy Green (Lewis), 

Steve Paxton, Yvonne Rainer

Ze zbiorów Fales Library & Special 

Collections, New York University

Steve Paxton określał  Grand Union 

jako „anarchistyczno-demokratyczny 

kolektyw teatralny”. Grupa działała 

w  latach 1970–1976. Współtworzyli 

ją: Becky Arnold, Trisha Brown, Dong 

(Lincoln Scott), Douglas Dunn, Da-

vid Gordon, Nancy Green (Lewis), 

Barbara (Lloyd) Dilley, Steve Paxton 

oraz Yvonne Rainer. Przedstawienia 

Grand Union miały charakter teatra-

lizowanych improwizacji ruchowych. 

Ich uczestnicy celowo łamali konwen-

cje teatralnej rozrywki: wprowadzali 

nużące, powtarzalne sekwencje rucho-

we, wykonywali codzienne czynności, 

odgrywali banalne scenki zaczerpnięte 

z  seriali telewizyjnych. Performerzy 

negocjowali ze sobą oraz z  publicz-

nością przebieg działań scenicznych,  

co czasem przeradzało się w sprzeczkę. 

Steve Paxton pisał: „przedstawienie 

Grand Union nie jest zaplanowanym, 

zamienione na DVD, 11’

koncepcja: Yvonne Rainer

zdjęcia: Michael Fajans

występują: Becky Arnold, Barbara 

Dilley, Douglas Dunn, David Gordon, 

Steve Paxton, Yvonne Rainer oraz 

Annette Michelson, Carrie Oyama, 

George Sugarman, Hollis Frampton, 

Lucinda Childs, Norma Fire  

i Richard Forman

obiekty i rekwizyty: Deborah 

Hollingworth

Ze zbiorów Getty Research 

Institute, Los Angeles, USA

Projekt ciągły – codziennie zmieniany 

jest performatywną strukturą zapro-

ponowaną przez Yvonne Rainer. Tytuł 

został zapożyczony od Roberta Morri-

sa, który interesował się nieustannymi 

zmianami w  swojej instalacji podczas 

trzytygodniowej wystawy. Rainer zapro-

ponowała, by uczestnicy – m.in. studenci 

Connecticut College w pierwszej odsło-

nie – oparli swój ruch na codziennych, 

trywialnych działaniach, takich jak cho-

dzenie czy siadanie. Finalny performans 

odbył się w 1971 roku w Whitney Mu-

Projekt ciągły – codziennie 

zmieniany / Continuous 

Project – Altered Daily   

w Whitney Museum of American Art,  

Nowy Jork, 1970, fot. Peter Moore ©

PRóBA W CONNECTICUT  

(PROJEKT CIąGłY – CODZIENNIE 

ZMIENIANY) / CONNECTICUT 

REhEARSAl (fROM CONTINUOUS 

PROJECT – AlTERED DAIlY), 1969

czarno-biały, bez dźwięku, 16 mm

zamienione na DVD, 30’ 50’’ 

Ze zbiorów Getty Research 

Institute, Los Angeles, USA

PROJEKT CIąGłY – CODZIENNIE 

ZMIENIANY / CONTINUOUS 

PROJECT – AlTERED DAIlY 

w Whitney Museum of American 

Art, Nowy Jork, 1970 

czarno-biały, 16 mm  



Steve Paxton wraz z  grupą studentów 

Oberlin College w  1972 roku badał 

bezwarunkowe odruchy ciała wywo-

łane przez fizyczny kontakt w  pędzie, 

zderzaniu się, upadaniu, rolowaniu 

na podłodze. W  styczniu przedstawił 

Magnez i  była to pierwsza publiczna 

próba tego, co wkrótce miało nazywać 

się kontakt improwizacją. Paxton pi-

sał: „[...] komunikacja poprzez dotyk 

była i nadal jest głębokim doświadcze-

niem. Podobnie jak ruch, wynikający 

z  kontakt improwizacji – nieracjona-

lizowany, intuicyjny, prowadzący do 

niezaplanowanego frazowania, nie 

dających się przewidzieć pozycji i ma-

newrów – to wszystko, po latach wy-

konywania narzuconych sekwencji, 

było niezwykle wyzwalające”. Film 

kończy się pięciominutową sekwen-

cją stania, wprowadzoną, by moc-

no zaznaczyć różnicę w  skali ruchu.  

To small dance (mały taniec) – proste 

ćwiczenie stworzone przez Steve’a Pa-

xtona, polegające na badaniu mini-

malnych odruchów przeciwstawiania 

się sile grawitacji, które umożliwiają 

ciału utrzymanie pozycji pionowej.  

Magnez / Magnesium  

1972, kadr z filmu

MAGNEZ / MAGNESIUM, 1972

czarno-biały, DVD, 9’ 30’’

występują: John Faichney, 

Steve Paxton, Chris Peck, 

Curt Siddall, Peter Walsh, 

Doug Winter i inni

zdjęcia: Steve Christiansen

produkcja: Videoda / Contact 

Collaborations, Inc.

dwugodzinnym przepływem, ale oso-

bistym doświadczeniem powstającym  

tu i teraz, dzięki współpracy i synergii. 

Kierujący grupą wyłania się w  toku 

swobodnych interakcji społecznych, 

a  nie jako efekt działań tancerzy, usi-

łujących zrealizować estetyczne zało-

żenia reżysera”.

Zsuwnia / Chute, 1979, kadr z filmu

ZSUWNIA / ChUTE, 1979

czarno-biały, DVD, 9’ 36’’ 

wystepują: Steve Paxton,  Danny

Lepkoff, Barbara Dilley, David

Woodberry, Laura Chapman,

Nancy Stark Smith, Mark

Petersen, Emily Siege, Nita Little,

Leon Felder, Tim Butler, Curt 

Siddall, Tom Hast, Mary Fulkerson

scenariusz / komentarz: 

Steve Paxton 

zdjęcia: Steve Christiansen 

montaż: Steve Christansen, Lisa 

Nelson, Steve Paxton 

produkcja: Videoda / Contact 

Collaborations, Inc. 

Zsuwnia  / Chute to nagranie prób do 

pierwszego publicznego pokazu kon-

takt improwizacji w nowojorskiej John 

Weber Gallery w 1972 roku. Steve Pa-

xton i zaproszeni przez niego tancerze 

wierzyli, że dysponując wyłącznie cia-

łem i podłogą „można nauczyć się kie-

rowania siłami działającymi podczas 

fizycznych interakcji pomiędzy dwoj-

giem ludzi, którzy dają sobie wzajem-

nie wolność improwizowania”, takimi 

jak: grawitacja, pęd, siła bezwładu. 

Film i  komentarz, który powstał sie-

dem lat później analizuje podstawowe 

problemy, jakie napotykali tancerze:  

Jak bezpiecznie upadać? Jak poszerzać 

percepcję o  sygnały płynące ze zmy-

słów? Jak, nie przewidując kolejnych 

ruchów w  improwizacji z  partnerem, 

korzystać z pamięci ciała? 

Obserwacja tego niezauważalnego tań-

ca jest ważnym elementem budującym 

świadomość ruchu i może być wykona-

na przez każdego, jako punkt wyjścia 

do rozpoznania relacji ciała z  siłami 

grawitacji i przestrzenią.



UPADEK PO NEWTONIE / fAll 

AfTER NEWTON, 1987

kolorowy, DVD, 22’ 45’’

scenariusz / komentarz: Steve Paxton

montaż: Steve Christiansen, Lisa 

Nelson, Steve Paxton, Nancy

Stark Smith 

Film otrzymał wsparcie finansowe

z National Endowment for the Arts

oraz z Judson Church Dance Project

z Bennington College w Vermont.

produkcja: Videoda / Contact 

Collaborations, Inc.

Film śledzi jedenaście lat rozwoju kon-

takt improwizacji, począwszy od pracy 

Steve’a  Paxtona Magnez z  1972 roku, 

poprzez kolejne lata pokazów, po jubi-

leusz kontakt improwizacji w nowojor-

skim St. Mark’s Church w  1983 roku. 

Ujęcia wybrane z  dziesiątek godzin 

nagrań ukazują te zmiany poprzez sku-

pienie uwagi na jednej tancerce, Nancy 

Stark Smith. Na początku filmu w swo-

im komentarzu Steve Paxton stwierdza: 

„Kiedy wprawiamy swoją masę w  ruch, 

pokonujemy stały wpływ grawitacji,  

ku kołyszącemu, wirującemu zaprosze-

niu siły odśrodkowej. Tancerze ujarz-

miają te siły i  bawią się nimi. Poza 

trzecią zasadą Newtona odkrywamy,  

że każdemu działaniu odpowiada kilka  

podobnych i  kilka przeciwstawnych 

reakcji. To właśnie sprawia, że impro-

wizacja jest możliwa”. Film pokazuje 

demokratyczny i egalitarny charakter tej 

formy: obdartej z ról przypisanych dotąd 

w  tańcu kobietom i  mężczyznom, po-

zbawionej elementów, takich jak: postać, 

kostium, scenografia. To, co pozostaje, 

to ludzie ubrani w  luźne dresy, podąża-

jący ruchem za przemieszczającym się 

punktem dotyku, który stanowi podstawę  

improwizacji. 

PA  RT, lisa Nelson i Steve Paxton, 

1978, X-6 w Londynie (fotograf nieznany) 

PA  RT, 1983 

kolorowy, z dźwiękiem, DVD, 

45’ 35” 

wykonanie: Lisa Nelson, Steve Paxton

muzyka: Prywatne części / 

Private Parts Roberta Ashleya 

(Lovely Music, Nowy Jork)

tekst i głos: Robert Ashley

klawisze: „Blue” Gene Tyranny 

tabla: Kris

zdjęcia: Penny Ward

nagrano w: Danspace, 

St. Mark’s Church, Nowy Jork 

podczas Kontakt na rogu 10-tej 

i 2-giej

PA  RT to improwizowane przedstawie-

nie Lisy Nelson i Steve’a Paxtona grane 

w latach 1978–2002 w obu Amerykach, 

Europie i  Australii. Tekst i  muzyka  

są autorstwa Roberta Ashleya; stanowią 

pierwszą oraz ostatnią część telewizyj-

nej opery Idealne życia / Perfect Lives.  

Na jego strukturę składają się następu-

jące po sobie kolejno: solo, duet, solo, 

duet. Interakcje performerów, a także ich 

relacje z  przestrzenią, muzyką, tekstem 

są otwarte i nieustalane z góry. Jak przy-

znaje sam Paxton, jego zaangażowanie 

w ten projekt miało niewiele wspólnego 

z  kontakt improwizacją i  pozwoliło mu 

rozwinąć improwizacje solowe w  nieco 

innym kierunku. Lisa Nelson natomiast 

rozszerzała badania zmysłów podczas 

wykonywania, a  także podczas percepcji 

tańca, nazywając swoją metodę „stroje-

niem partytur / tuning scores”. Nagranie 

występu z 1983 roku będzie jego pierw-

szym publicznym pokazem.

Upadek po Newtonie / fall 

After Newton, 1987, kadr z filmu



doradztwo muzyczne: Kaat De Windt

montaż: Walter Verdin

postprodukcja: Audiovisuele

Dienst KULeuven

nagranie: Ace Editing Facilities 

(Bruksela)

biuro produkcji: Celesta Rottiers,

Eric Krols 

menadżer produkcji: Koen Bauwens

asystent reżysera: Anne Van Aerschot

produkcja: Kaaitheater

koprodukcja: The Kitchen 

(Nowy Jork), Audiovisuele Dienst 

KULeuven, Hebbeltheater (Berlin), 

Felix Meritis (Amsterdam), Nederlands

Instituut voor de Dans (Amsterdam)

we współpracy z: Antwerpen 93 

Cultural Capital of Europe, The Dance

Program at The National

Endowment for the Arts

kierownik produkcji: Hugo De Greef

for Kaaitheater (Bruksela), Steve 

Gross and Barbara  L. Tsumagari dla

The Kitchen (Nowy Jork), Johan 

Van Heddegem dla Audiovisuele 

dienst KULeuven

nagrano w: sali koncertowej Felix

Meritis (Amsterdam, Kwiecień 1992)

WARIACJE GOlDBERGOWSKIE / 

GOlDBERG VARIATIONS, 1993

muzyka: J.S. Bach, Aria & wariacje 

1–15, 16–30 w wykonaniu Glenna  

Goulda (nagrania z 1982 i 1955)

kolorowy, DVD, 53’ 23’’

improwizacja tańca: Steve Paxton

reżyseria: Walter Verdin 

we współpracy ze Steve’em 

Paxtonem

zdjęcia: Serge Everdepoel 

dźwięk: Bart Vanvoorden, Anne 

Van Aerschot 

elektryka: Inne Box 

asysta techniczna: Paul Bruinsma, 

Piet De Koster, 

dramaturgia: Marianne Van Kerkhoven

WARIACJE GOlDBERGOWSKIE / 

GOlDBERG VARIATIONS, 1993

muzyka: J.S. Bach, Aria & wariacje 

1–15, 16–30 w wykonaniu Glenna 

Goulda (nagrania z 1955 i 1982) 

za zgodą Sony Music Entertainment

Poland Sp. z o.o.

kolorowy, DVD, 50’ 22’’ 

improwizacja tańca: Steve Paxton

zdjęcia: Walter Verdin

Steve Paxton rozpoczął pracę nad Wa-

riacjami Goldbergowskimi Jana Sebastiana 

Bacha w 1986 roku. Jako tancerz słuchał 

muzyki ciałem. Glenn Gould (bo to jego 

wykonań słuchał Paxton) nagrał Wariacje 

dwukrotnie, w 1955 i 1982 roku. Jak za-

uważa Paxton, wiele zmieniło się w ciągu 

tych dwudziestu siedmiu lat: Gould prze-

stał koncertować, skupiając się na nagra-

niach studyjnych, a technologia realizacji 

i montażu dźwięku zmieniła się przez te 

lata ogromnie, stając się bardziej precyzyj-

ną. Bach niezwykle chętnie improwizował, 

przedkładając tę umiejętność w toku na-

uczania nad wszystkie inne. Jego muzyka, 

choć znana nam tylko z partytur, pozwa-

la na szerokie spektrum interpretacyjne. 

Film nagrano w owalnej sali koncertowej 

Felix Meritis w Amsterdamie z szesnastu 

ujęć. Walter Verdin, reżyser filmu, badał 

strukturę muzyki przy użyciu medium fil-

mowego, podążając za repetycjami, inwer-

sjami, wartościami rytmicznymi tematu.  

Wykorzystanie szerokiego spektrum 

możliwości montażowych pozwoliło 

osiągnąć spójność dźwięku i  ruchu. Film 

wnikliwie analizuje strukturę muzyki 

i  „logikę” improwizacji, wydarzającej się 

w  przestrzeni pomiędzy partyturą Ba-

cha a  interpretacją Goulda, wraz z  jego 

charakterystycznymi, cichymi wokali-

zami, które, jak pisał Paxton, są odpo-

wiedzią jego umysłu odrywającego palce 

od klawiszy. Film wymaga skupienia.  

Na wystawie pokazujemy również impro-

wizację Paxtona nakręconą po zakończe-

niu zdjęć do finalnej wersji filmu. 

Uwaga! Obie projekcje pokazywane na 

dwóch osobnych ekranach rozpoczynają się 

o każdej pełnej godzinie.  Sugerujemy oglą-

danie filmów w całości. Po każdym z comie-

sięcznych niedzielnych oprowadzań kurator-

skich przewidziano projekcje filmów w sali 

audiowizualnej w ms².

Wariacje Goldbergowskie / 

Goldberg Variations, 1993, 

Steve Paxton, kadr z filmu:  

Walter Verdin © 1992



WYDARZENIA

7 CZERWCA, PIąTEK / 18:00

Otwarcie wystawy

7 CZERWCA, PIąTEK / 19:00

Iwona Olszowska i goście, wykład per-

formatywny o kontakt improwizacji

8 CZERWCA, SOBOTA / 19:00

Pracownia Fizyczna / SzaZa i  goście, 

Zdarzenia

9 CZERWCA, NIEDZIElA / 17:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie  

14 CZERWCA, PIąTEK / 18:00

Kino ms: Widzenie peryferyjne (1975) 

i Miękki materac (1979)

19 CZERWCA, śRODA / 18:00–20:30

Jam kontakt improwizacji; prowadzenie: 

Sebastian Flegiel  

22 CZERWCA, SOBOTA / 11:11 i 13:13

Warsztat z turlania; prowadzenie: Anna 

i Krzysztof Skolimowscy

28 CZERWCA, PIąTEK / 18:00

Kino ms: Kontakt na rogu 10-tej i 2-giej 

(1983)

10 lIPCA, śRODA / 18:00

Kino ms: Kontakt w  36-tą rocznicę 

(2012)

12 lIPCA, PIąTEK / 19:00

Ray Chung i Iwona Olszowska, wykład 

performatywny o kontakt improwizacji

13 lIPCA, SOBOTA / 19:00

Lisa Nelson i Scott Smith, GO  

14 lIPCA, NIEDZIElA / 17:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

17 lIPCA, śRODA / 18:00–20:30

Jam kontakt improwizacji; prowadzenie: 

Sebastian Flegiel

19 lIPCA, PIąTEK / 19:00

Pokaz po warsztacie prowadzonym 

przez Raya Chunga

20 lIPCA, SOBOTA / 19:00

Pracownia Fizyczna, SzaZa i  goście, 

Zdarzenia / zadania  

24 lIPCA, śRODA / 18:00

Kino ms: Steve Paxton, Materiał dla 

kręgosłupa. Studium ruchu (2008)

26 lIPCA, PIąTEK / 17:17

Otwarty warsztat kontakt improwizacji; 

prowadzenie: Michał Ratajski

27 lIPCA, SOBOTA / 17:17

Otwarty warsztat kontakt improwizacji; 

prowadzenie: Michał Ratajski  

31 lIPCA, śRODA / 18:00

Kino ms: film dokumentalny o twórczo-

ści Anny Halprin

3 SIERPNIA, SOBOTA / 19:00

Aleksandra Borys z  udziałem Marysi 

Zimpel, UNISONO re//mix Anna Halprin

7 SIERPNIA, śRODA / 18:00

Kino ms: Simone Forti, Wieczór kon-

strukcji tańca (2009) 

17 SIERPNIA, SOBOTA /11:11 i 13:13

GAGA dla dzieci. Warsztat; prowadze-

nie: Natalia Iwaniec

18 SIERPNIA, NIEDZIElA / 17:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

21 SIERPNIA, śRODA / 18:00–20:30

Jam kontakt improwizacji; prowadzenie: 

Sebastian Flegiel  

23 SIERPNIA, PIąTEK / 19:00

Pokaz po warsztacie prowadzonym 

przez Yaniva Mintzera

28 SIERPNIA, śRODA / 19:00

Pokaz po warsztacie z  improwizacji 

Schaefferowskich prowadzonym przez 

Jana Peszka



4 WRZEśNIA, śRODA / 18:00

Kino ms: pokaz dokumentacji z  Festi-

walu Improwizacji Tańca [Sic!]; prowa-

dzenie: Ilona Trybuła

7 WRZEśNIA, SOBOTA / 11:11 i 13:13

Warsztat z turlania; prowadzenie: Jacek 

Owczarek

7 WRZEśNIA, SOBOTA / 19:00

Ilona Trybuła i DJ Lenar, improwizacja 

wokół Katarzyny Kobro

11 WRZEśNIA, śRODA / 18:00–20:30

Jam kontakt improwizacji; prowadzenie: 

Michał Ratajski

13 WRZEśNIA, PIąTEK / 17:17

GAGA dla dorosłych. Warsztat; prowa-

dzenie: Natalia Iwaniec  

14 WRZEśNIA, SOBOTA / 

11:11 i 13:13

GAGA dla dzieci. Warsztat; prowadze-

nie: Natalia Iwaniec

14 WRZEśNIA, SOBOTA / 19:00

David Zambrano / Pracownia Fizyczna 

i goście, Soul Project. Praca w procesie

20 WRZEśNIA, PIąTEK / 17:17

Otwarty warsztat kontakt improwizacji; 

prowadzenie: Witold Jurewicz i  Alek-

sandra Ścibor

21 WRZEśNIA, SOBOTA / 17:17

Otwarty warsztat kontakt improwizacji; 

prowadzenie: Witold Jurewicz i  Alek-

sandra Ścibor

22 WRZEśNIA, NIEDZIElA / 17:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

28 WRZEśNIA, SOBOTA / 19:00

David Zambrano / Pracownia Fizyczna 

i goście, Soul Project   

4 PAŹDZIERNIKA, PIąTEK / 18:00

Kino ms: wieczór „film-improwizacji”

9 PAŹDZIERNIKA, śRODA / 

18:00–20:30

Jam kontakt improwizacji; 

prowadzenie: Sebastian Flegiel

11 PAŹDZIERNIKA, PIąTEK / 19:00

David Zambrano / Pracownia Fizyczna 

i goście, Soul Project 

12 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA / 

11:00–17:00

Sympozjum wokół improwizacji w  ra-

mach Mobilnej Akademii Krytyków 

Tańca MAKT Jadwigi Majewskiej we 

współpracy z Katedrą Dramatu i Teatru 

Uniwersytetu Łódzkiego

19 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA / 

11:11 i 13:13

Warsztat z turlania; 

prowadzenie: Jacek Owczarek

19 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA / 19:00

Improwizacja Dawida Lorenca i Marci-

na Maseckiego   

20 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIElA / 

17:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

20 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIElA / 

18:00

Promocja książki towarzyszącej wystawie 

20 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIElA / 

19:00

Iwona Olszowska i goście, wykład per-

formatywny o kontakt improwizacji

Dział Edukacji w czasie trwania wysta-

wy zaprasza grupy zorganizowane na 

Warsztat w dresie. 

INfORMACJE I ZAPISY: 

tel. 605 060 063

Muzeum zastrzega możliwość zmian 

w programie. Ostateczne terminy aktu-

alizowane są na bieżąco na stronie 

www.msl.org.pl
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Publikacja towarzysząca wystawie
dofinansowana ze środków Instytutu
Muzyki i Tańca w ramach Programu
Wydawniczego 2013: 

Dofinansowano ze środków:

Partnerzy:

Trailer wystawy wykorzystuje fragmenty przedstawienia a³ Pracowni Fizycznej
Muzyka: „The E. Song” Dictaphone
Reżyseria, zdjęcia i montaż: Daria Kopiec
Kostiumy: Zuzanna Markiewicz

Filmy pokazywane na małych ekranach na wystawie oparte są o podstawowe ćwiczenia kontakt 
improwizacji i powstały w bezpośredniej relacji z architekturą wystawy 
Koncepcja i zdjęcia: Magda Grzybowska
Ruch: Jacek Owczarek i Pracownia Fizyczna

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania wystawy, ale szczególnie mocno 
pragniemy podziękować następującym osobom: Steve Paxton, Nancy Stark Smith, Lisa Nelson, Walter 
Verdin, Jacek Owczarek, Iwona Olszowska. 
Kuratorki

Zdjęcia dzięki uprzejmości artystów.


