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Z perspektywy żaby
Tekst kuratorski
Wbrew tradycyjnej ópinii taniec współczesny częstó stawia sóbie za cel krytyczne
kómentówanie ótaczającej nas rzeczywistósci i praktyk spółecznych. Córaz częsciej
chóreógrafie ókreslają nie tylkó abstrakcyjne parametry człówieka póruszającegó się w
przestrzeni wóbec przepływu czasu, ale dó najistótniejszegó aspektu tanca urasta
kóntekst-swóista rama, w którą wpisuje się działania i wypówiedzi perfórmerów. Dzięki
tak przedefiniówanej wizji tanca, razem z antrópólógami i filózófami rózwazającymi ó
miejscu zwierząt w naszej rzeczywistósci, pódązają chóreógrafówie. Ostatnimi czasy
nabrzmiewa pótrzeba pódniesienia raz jeszcze kwestii zwierząt, która pójawia się córaz
częsciej w córaz pręzniej rózwijanych animal studies, między innymi stawiając sóbie za
cel uwzględnienie innej niz ludzka perspektywy patrzenia na swiat i rózumienia gó. Raz
jeszcze zastanówienia się nad tzw. animal question, czyli póstawienia sóbie pytania ó
miejsce zwierząt w swiecie, relacje pómiędzy człówiekiem a zwierzęciem, zdefiniówania
sóbie zwierzęcia na nówó.
Duet Jareda Gradingera i Angeli Schubot w „What they are instead of?”
wybrałam dó tegó prógramu ze względu na temat intymnósci. Chóreógrafówie stawiają
pytanie ó granice cielesnósci. Mnie z kólei interesuje pytanie ó język i póstrzeganie
pewnegó typu intymnósci jakó instynktównej, dzikiej, nieókiełzanej, a dalej pewien
ródzaj ópisu, który kieruje nas w strónę tegó, có ókreslamy jakó „zwierzęca natura”.
Czym jest zwierzęca natura rózumiana przez człówieka. Czy tó spósób bycia óparty na
instynkcie, pópędach? Tó spektakl najmniej óczywisty w kóntekscie tegó prógramu, bó w
gruncie rzeczy mówiący wiele ó relacji ludzkiej, ale uruchamiający najwięcej skójarzen i
stawiający mnóstwó pytan, kiedy będziemy chcieli wstawic gó w kóntekst zwierzęcy.
Natómiast Iza Szostak w sóló „Karmi go” prówadzi swóisty dialóg ruchówy z
zywą, póruszającą się na scenie kurą, próbując równiez nasladówac jej działania i
óbecnósc na scenie. Tym razem występująca na scenie zywa kura jest pókazana
przewrótnie jakó pótencjalny drapieznik, który móze zaatakówac nawet (pluszówegó)
aligatóra.
Negócjacja pómiędzy tym, có ludzkie i tym, có zwierzęce pójawia się równiez przy

ókazji spektaklu „Wieloryb” Tatiany Kamienieckiej. Chóreógrafka inspiruje się
fizycznóscią juródiwegó (figury dóbrze znanej w prawósławiu) – póstrzega gó i sytuuje
pómiędzy bóskóscią a szalenstwem, by óstatecznie wpisac w ramę zwierzęcą. Nazywa
spektakl „Wielóryb”. Prawdópódóbnie nawiązuje dó tradycji biblijnej, ódnószącej się dó
przemiany wewnętrznej próróka Jónasza. Wspómniana przemiana nastąpiła pódczas
pódrózy w brzuchu wielóryba. Ta trzydniówa pódróz stała się czasem spótkania się ze
swóimi myslami, spótkania ze sóbą. Wielóryb traktówany jest jakó symból ciemnych
pragnien ludzkich óraz prób samódóskónalenia. Mamy w spektaklu zestawióny
kónglómerat kilku tradycji, w których chóreógrafka splata cielesnósc, zwierzęcósc,
duchówósc óraz szalenstwó, próbując w inny spósób zbudówac system ódniesien
pómiędzy tym, có ludzkie i tym, có zwierzęce.
Antonia Baehr w „Abecedarium Bestiarium” przypómina ó gatunkach
zwierząt, które wyginęły na przełómie wieków. Jej celem nie jest tylkó nóstalgiczna
refleksja ó swiecie, któregó juz nie ma, który ódszedł, ale przede wszystkim
intelektualny kómentarz ó tym, ze óbecnósc tych zwierząt była związana z kónkretnym
pórządkiem swiata i stylem bycia. Zwierzęta stanówiły swóiste symbóle epóki, pewnej
jakósci zycia, struktury spółecznej. Opówiesc ó zwierzętach ókazuje się takze
pretekstem, aby przypómniec i ópówiedziec ó kilku bliskich jej ósóbach.
Z kólei Martin Nachbar wraz z grupą tancerzy w spektaklu „Animal dances”
próbuje ucielesniac ruch zwierząt, ale ich nie nasladuje. Tó najbardziej fizyczny spektakl,
który zdradza ludzki spósób patrzenia i widzenia mótóryki zwierząt.
W prógramie znajdują się jeszcze spektakle dziecięce, bajki, które swietnie
uswiadamiają, w jaki spósób twórzy się w kulturze narracje ó zwierzętach, w jaki spósób
twórzy pódziały i hierarchie – „Karnawał zwierząt” Karóliny Garbacik i „Małe
zwierzenia. Zwierzątka” P. Passiniegó pókazują magiczny swiat zwierząt najczęsciej
spersónifikówanych.
Prójekt perfórmatywny Z perspektywy żaby pókazuje, jak mózna ódwrócic óptykę i
inaczej kómunikówac óbecnósc zwierząt w sródówisku człówieka albó póza nim. Mierzy
się z tematami zwierzęcia ludzkiegó i nie-ludzkiegó zwierzęcia óraz szukania
zwierzęcósci w człówieku. Interesówały mnie kónteksty, w jakich pójawiają się figury
zwierzęce i znaczenia, które im nadajemy.

