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Motto:

Dziecko musi mieć szansę uporządkowania obrazów i wrażeń jakie do niego 
dochodzą w formie gigantycznego zalewu informacji.
Dziecko potrzebuje miejsca, czasu i formy na zaznaczenie swojej obecności, 
myśli, woli, uczuć.
Dziecko potrzebuje ogrywania świata, żeby go lepiej zrozumieć.
Dziecko potrzebuje ,,dorosłego”, który będzie mu towarzyszył w ,,oglądaniu” świata.
Dziecko potrzebuje kreatywnej grupy.
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Świat – wyobraźnia – ciało – teatralizacja rzeczywistości

Hanna Jastrzębska-Gzella

Tematyka zeszytu metodycznego, który oddajmy w Państwa ręce odnosi się do prze-
wodniego motywu 36. edycji Dziatwy jakim jest Dynamika przestrzeni scenicznej.
 Mówiąc o przestrzeni scenicznej mamy na myśli zarówno przestrzeń teatralną 
tradycyjną (scena), jak i tworzenie przestrzeni teatralnej ,,poza sceną”, która  może 
być  jednocześnie inspiracją do działań teatralnych.
 W zeszycie przedstawimy wybrane metody pracy teatralnej, dla których wspól-
nym mianownikiem jest poszukiwanie dynamiki przestrzeni scenicznej w impro-
wizacjach inspirowanych muzyką, ruchem, słowem, obrazem, sytuacją, osobistym 
doświadczeniem lub przestrzenią fizyczną. Będą to autorskie propozycje pracy  
z grupą teatralną, wypracowane przez praktyków teatralnych w oparciu o dramę, 
pracę z ciałem, kontakt, improwizację, rytmikę, pedagogikę sytuacyjną. Każda  
z koncepcji wymaga określonego treningu grupy w różnych obszarach (praca  
z przestrzenią, ciałem, dźwiękiem, rytmem, głosem, oddechem, słowem), któ-
ry kształtuje predyspozycje uczestników do teatralnych działań zespołowych  
w oparciu o improwizację. Wszystkie budują świadomość własnego ciała w relacji 
z partnerem, grupą oraz ,,pustą” lub ,,zagospodarowaną” przestrzenią, obiektem, 
rekwizytem, elementem scenografii. Wszystkie poszukują ostatecznej formy dla 
wyrażenia myśli, uczuć, intencji, idei za pomocą charakterystycznych dla siebie 
środków ekspresji. Studiowanie dynamiki otaczającego świata oraz przekształcanie 
jej w działanie sceniczne, jest podstawą twórczej pracy. Poznanie intelektualne – 
obserwacja, może być połączone z działaniem fizycznym, w efekcie czego może 
nastąpić przemiana "realnego" w "teatralne". Poznanie otaczającej nas rzeczywisto-
ści poprzez studiowanie jej dynamiki może być źródłem inspiracji zarówno dla 
aktora, reżysera jak i choreografa.
 Pragniemy zaprezentować metody pozwalające na ożywianie i pobudza-
nie wyobraźni ruchowo-przestrzennej młodych aktorów” oraz na wypracowanie  
u nich odpowiedniej wrażliwości ciała, która będzie widocznym przekaźnikiem 
przemienionej rzeczywistości w układzie świat-wyobraźnia – ciało – teatraliza-
cja rzeczywistości. Będzie to przestrzeń dynamizowana za pomocą ruchu, dźwię-
ku obrazu, rekwizytu.
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Publikacja zawiera następujące artykuły:

Teatr, szkoła i świat, czyli słów kilka o pracy teatralnej z dzieckiem pono-
woczesnym. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca teatru 
w edukacji i wychowaniu młodego człowieka we współczesnym świecie. Zauważa 
jego zagrożenia a również wskazuje na teatr jako na bezpieczną przestrzeń do przy-
glądania się tym egzystencjalnym problemom. 
 Autorka: 
 Joanna Michałowska – teatrolog, psycholog, psychoterapeuta. Współzało- 
 życiel Stowarzyszenia „Terapia i Teatr” w Łodzi powstałego z inicjatywy pra- 
 cowników i studentów Katedry Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współcze- 
 snej Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelna Gazety Przeglądu „Dziatwa”.

Gra z przestrzenią - na przykładzie metod Gisele Barret i Jacques Lecoq. 
Autorka pokazuje jak praca „w przestrzeni” i „z przestrzenią” jest pomocna  
w pracy nad rolą; w jaki sposób przestrzeń ma wpływ na budowanie postaci, ruchu, 
choreografii, interpretację tekstu, grę aktorską, jej dynamikę, czy ogólny dobór 
środków artystycznych. Przedstawiona metoda opisuje jak inspirując się przestrze-
nią i jej znaczeniami, można stworzyć nie tylko postać sceniczną, ale także ko-
stium, rekwizyt, tekst, a nawet dźwięk i muzykę.
 Autorka: 
 Bogumiła Stachurska – reżyser, pedagog teatralny. W swojej pracy reży- 
 serskiej i pedagogicznej kontynuuje metodę „dramy” Gisele Barret oraz  
 metodę pracy aktorskiej Jacques Lecoq. Specjalizuje się w dynamice przestrze- 
 ni scenicznej. Autorka i koordynatorka projektów artystycznych i edukacyjnych:  
 warsztatów teatralnych dla nauczycieli „Teatr z dziećmi - Jak to robić?” w ramach  
 Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK, międzynarodo- 
 wego konkursu „Młodzi Tłumacze” przy ASSITEJ, Festiwalu Nowych Form  
 Teatralnych w Wesołej, „Parady Teatralnej” oraz projektu multimedialnego  
 CITY. Współautorka publikacji „Teatr dziecięcy” z serii „Biblioteka Edukacji Kul- 
 turalnej”. Wieloletnia jurorka przeglądów, konkursów i festiwali artystycznych  
 m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Grudziądzu.

Praca teatralna Stowarzyszenia Teatralnego Chorea. 
W artykule zostanie przedstawiona idea i metoda pracy teatralnej   CHOREI, którą 
Zespół wytworzył w oparciu o technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, 
głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Istotna w metodzie CHO-
REI jest zespołowość, umiejętność laboratoryjnej, wspólnej pracy, a jednocześnie 
troska o to, by ciało zbiorowe nie wykluwało się kosztem indywidualności każdego 
z jego członków. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połą-
czonych w integralną całość.
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 Autor: 
 Tomasz Rodowicz - aktor, muzyk, lider Teatru CHOREA, Dyrektor arty- 
 styczny Fabryki Sztuki  w Łodzi. W latach 70. współpracował z Jerzym Grotow- 
 skim. Współzałożyciel Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, w którym  
 przez 27 lat realizował wiele projektów artystycznych i dydaktycznych. W 2004  
 założył wraz częścią aktorów Gardzienic nową grupę o nazwie CHOREA. Te- 
 atr ten działa w Łodzi w ramach centrum kulturowego Fabryka Sztuki. Zreali- 
 zował spektakli i kilkadziesiąt projektów dydaktycznych o bardzo zróżnico- 
 wanych profilach. Reżyserował i współreżyserował produkcje CHOREI. Inicja- 
 tor i koordynator projektów ukierunkowanych na pracę z grupami zagrożony- 
 mi wykluczeniem społecznym.

„VIDOMI” czyli kilka słów o projekcie edukacyjno-artystycznym.
Spektakl "Vidomi" był próbą odpowiedzi na pytanie czym jest i nie jest widze-
nie? Czy uświadamiamy sobie znaczenie zmysłu wzroku? Projekt opierał się na  
konfrontacji scenicznej osób słabo widzących/niewidomych z osobami widzącymi 
oraz próbie wypracowania alternatywnych technik pracy przekraczających fizyczne 
ograniczenia. Posługując się synergią bodźców – słowem, dźwiękiem, dotykiem, 
ruchem grupa stworzyła własny język komunikacji. 
 Autor: 
 Janusz Adam Biedrzycki – tancerz, choreograf, aktor, pedagog, animator  
 kultury, stały współpracownik współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego  
 CHOREA, gdzie był współtwórcą i wykonawcą choreografii w spektaklach.  
 Autor i realizator projektu ,,Vidomi”.

Elementy rytmiczno-muzyczne w pracy na scenie. 
Autorka przedstawi metodę Emila Jaques Dalcroze’a, która może stanowić pod-
stawę treningu muzyczno ruchowo dla grup teatralnych. Zaproponuje ideę wyko-
rzystania elementów muzycznych (puls, rytm, metrum, dynamika, agogika, akcent 
itp.) do tworzenia tkanki spektaklu.
  Autorka: 
 Elżbieta Aleksandrowicz – profesor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bace- 
 wiczów w Łodzi. Specjalista metody Emila Jaques Dalcroze’a. Prowadzi wykła- 
 dy i warsztaty oraz konsultacje metodyczne w zakresie: rytmiki, improwizacji  
 i kompozycji ruchu oraz improwizacji fortepianowej. Współpracuje z te- 
 atrami dramatycznymi i lalkowymi jako kompozytor, twórca ruchu scenicz- 
 nego i autor opracowań materiału muzycznego. Autorka wielu publikacji z za- 
 kresu muzyki, rytmiki, improwizacji.

Kolekcjonerzy inspiracji
Autorka udowadnia, że u początku pracy nad przygotowywaniem spektaklu nie 
musi znajdować się dramat czy scenariusz. Dla twórców teatralnych często inspi-
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racją do pracy nad przedstawianiem jest ścieżka dźwiękowa, wspomnienie czy ob-
serwacja jakiejś sytuacji lub wyrwane z kontekstu zdanie. Autorka pokazuje jak 
pierwszy bodziec determinuje kierunek rozwoju, powstawanie własnych etiud.
 Autorka: 
 Justyna Czarnota, absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczy- 
 cielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz  
 podyplomowych studiów z zakresu redakcji językowej tekstu na Uniwersytecie  
 Warszawskim. Od 2010 roku związana z Instytutem Teatralnym im. Zbignie- 
 wa Raszewskiego w Warszawie, gdzie zajmuje się koordynacją projektu Nowa  
 Siła Krytyczna oraz promocją wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży  
 (małe Warszawskie Spotkania Teatralne, Lato w Teatrze), a ostatnio była tour  
 menagerem projektu Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana. Jest członkiem  
 Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Od dawna – miłośniczka teatru; od nie- 
 dawna – baczna obserwatorka i recenzentka produkcji teatralnych przezna- 
 czonych dla dzieci i młodzieży.

Opracowanie zeszytu metodycznego „Dynamika przestrzeni scenicznej”
 Autorka: 
 Hanna Jastrzębska-Gzella, doradca metodyczny do spraw kształcenia  
 specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak- 
 tycznego, pedagog i edukator dramy, instruktor teatralny, prezes Koła Tereno- 
 wego Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla  
 Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.
 Założycielka Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy ŁAD. Kierownik progra- 
 mowy 36. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżo- 
 wych „Dziatwa” 2015.
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Teatr, szkoła i świat, czyli słów kilka o pracy teatralnej 
z dzieckiem ponowoczesnym

Joanna Michałowska

Płynna rzeczywistość, społeczeństwo ryzyka, ponowoczesność, globalna wioska, 
koniec historii, era konsumpcji, supermarketyzacja kultury... Lista określeń cza-
sów, w których przyszło nam żyć na tym najlepszym ze światów jest bardzo dłu-
ga. Każde z nich jednak zawiera wprost lub podskórnie informację o niestałości, 
nieuchwytności i migotliwości rzeczywistości. Wielkie mity, które dawały pewne 
podstawy, normy, nakazy i zakazy ustąpiły miejsca strzępom i skrawkom, które 
dają dużo wolności, ale nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa i stałości. Trwałe 
i niezmienne normy były również podstawą budowania więzi. Człowiek rodził się, 
dorastał i umierał w tym samym miejscu, wśród tych samych ludzi. Miejsce życia, 
religia, zasady, wartości, a często także i los były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Obecnie mamy bezmiar wolności, lecz bywa ona okupiona poczuciem 
bezradności, niepewności, osamotnienia i zagubienia. Poczucie bezpieczeństwa jest 
jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, potrzeba przynależności zaś najintensyw-
niej odzywa się w okresie dorastania. Rzeczywistość nie znosi próżni, więc oferta 
skierowana do młodych ludzi jest przebogata. Przy mniej lub bardziej nieprzychyl-
nych wiatrach mogą to być subkultury, sekty, gangi, zachowania ryzykowne takie 
jak narkotyki, przygodny seks czy alkohol.
 Oczywiście, banałem byłoby powiedzieć, że zajęcia teatralne są lepsze od sekty 
czy gangu. Jednak zabawa w teatr pomaga wykształcić i wzmocnić cechy i umie-
jętności, które pomagają nie tylko przetrwać, lecz twórczo korzystać z wolności, 
która oferuje dziś kultura. Nieustanna zmienność, nieciągłość i migotliwość to 
konstytutywne jakości teatru. Umowność świata kreowanego na scenie pomaga 
młodym ludziom mierzyć się z efemerycznością ich codziennego bycia w świe-
cie. Praca w grupie daje poczucie przynależności, wspólnego kreowania, polegania 
na innych; uczy odwagi, twórczego myślenia, wewnętrznego lokowania kontroli, 
otwartości na doświadczenia, komunikowania emocji itd. Wspólna praca teatralna, 
oczywiście ta dobra i mądra, przygotowana z szacunkiem do uczestników (praca, 
która jest nastawiona na proces, na wspólną drogę twórczą, a nie na cel, efekt 
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w postaci eleganckiego, skrojonego na miarę potrzeb akademii przedstawienia/
występu) ma szanse stać się znakomitą okazją do oswajania młodzieńczych lęków 
i poszukiwania własnego ja.
 Współcześnie sytuacja dzieci i młodzieży jest nie do pozazdroszczenia: po-
zbawiona właściwych wzorców, bombardowana tandetą, agresją, rozerotyzowaną 
i przeestetyzowaną powierzchownością przez media. Relacje młodych ludzi coraz 
częściej ograniczają się do wymiany „like’ów” na Facebooku i robienia wrażenia 
gadżetami, wyglądem i stanem posiadania. Gąszcz relacji w pracy teatralnej (mię-
dzy aktorami, między aktorem a postacią, między postaciami, między aktorem  
a postaciami innych aktorów) pozwala doświadczać siebie w relacjach, uczy o nich 
mówić.
 Okres edukacji szkolnej jest czasem budowania tożsamości. Przyjmowanie 
różnych ról, doświadczanie siebie w różnych opowieściach i emocjach wspomaga 
kształtowanie osobowości, która ma szanse stać się nieustannym procesem „sta-
wania się sobą”, a nie sztywną, niezmienną strukturą „bycia sobą”. Wchodzenie  
w rolę, bycie z drugą osobą uczy empatycznego kontaktu z Innym, ale także tro-
skliwego i uważnego bycia ze sobą. 
 W rzeczywistości, w której ciało staje się towarem praca teatralna uczy szacun-
ku do własnego ciała takiego jakim jest, do jego mocy i niemocy, do jego wytrzy-
małości, potrzeb i granic.
 Na zakończenie warto wspomnieć, że świat wartości nadszarpnięty przez po-
nowoczesny relatywizm jest i zawsze był obszarem zainteresowania teatru. Opo-
wieści, będące materiałem, na którym pracuje młodzież – jak u zarania teatru  
i w każdym momencie jego istnienia – dotykają problemów dobra i zła, winy 
i kary, sacrum i profanum, zdrady i lojalności, miłości i nienawiści etc. Grupa 
teatralna to bezpieczna przestrzeń do przyglądania się tym egzystencjalnym pro-
blemom. Ponadto bycie członkiem grupy, która w sposób nieunikniony dotyka 
biografii uczestników, ich przekonań i postaw, niejednokrotnie zmusza młodych 
aktorów do konfrontowania się z różnorodnością, uczy szacunku do odmienno-
ści, wzmacnia umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów, wymiany myśli. 
Biorąc pod uwagę wszystko powyższe i o wiele więcej bycie w dobrze prowadzonej 
grupie teatralnej pomaga być człowiekiem współczesnym.
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Gra z przestrzenią - na przykładzie metod Gisele Barret 
i Jacques Lecoq

Bogumiła Stachurska

Można o niej powiedzieć, że jest zawsze i wszędzie, nieodłączna w naszej fizycz-
nej i mentalnej egzystencji. PRZESTRZEŃ jest szerokim pojęciem filozoficznym, 
naukowym, kategorią fizyczną, psychologiczną, naszym punktem odniesienia, war-
tością estetyczną. W ogólnym odczuciu przestrzeń to nasze naturalne środowisko, 
otoczenie pełne materii, przedmiotów, elementów. Każde z nich zawiera wiele in-
formacji, znaczeń, budzi analogie i skojarzenia, oddziałuje na nasze emocje. Za-
wsze jesteśmy GDZIEŚ, w jakimś miejscu, otoczeniu i jakimś czasie. 
 W szkolnej pracy pedagogiczno-teatralnej „przestrzeń”  jest pojęciem podsta-
wowym, kategorią wyjściową. Bez przestrzeni nie ma działań i nie ma kreacji. W tym 
kontekście można wyróżnić jej dwie podstawowe funkcje:
1. jako miejsce działania i pracy z grupą i źródło inspiracji do stworzenia spektaklu,
2. jako „wykreowana” scenografią przestrzeń gry i prezentacji spektaklu.

Przestrzeń działań – „lektura przestrzeni”

W tradycyjnej praktyce szkolnej takie miejsce to najczęściej sala gimnastyczna, 
klasa, korytarz szkolny, aula, otoczenie szkoły, które na ogół wszyscy znają. Naj-
częściej jest ono także sceną w której grane jest przedstawienie. Pomimo swojej 
zwyczajności i opatrzenia  może być ono istotnym źródłem inspiracji i punktem 
wyjścia do kreacji artystycznej, stworzenia spektaklu teatralnego. Odpowiednie 
jego wykorzystanie daje naprawdę duże możliwości inscenizacyjne.
 Pracę z przestrzenią należy zacząć tzw. „lektury przestrzeni” , od jej oglądu 
i przeprowadzenia wraz z grupą analizy formalnej miejsca. Taka analiza pomoże 
spojrzeć na nowo na przestrzeń i odkryć jej nowy potencjał. Należy uważnie przyj-
rzeć się strukturze przestrzeni, jej geometrii, materiom, które ją tworzą (drewno, 
kamień, cegła, plastik, szkło, itp.), kolorom, rozmiarom, fakturom. Każdy z tych 
elementów może okazać się inspirujący i posłużyć do zbudowania ruchu scenicz-
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nego, choreografii, postaci, elementów scenografii, a nawet tekstu. I tak można np. 
wykorzystać rozmieszczenie okien lub drzwi do zbudowania poszczególnych scen 
i rozszerzenia ruchu, urozmaicenia wejść i przejść aktorów;  napisać tekst o plamie 
na podłodze; wykorzystać ścianę do stworzenia ruchomego obrazu graffiti.

Przestrzeń sceny

To miejsce gry stworzone na potrzeby spektaklu, zaaranżowane scenografią i de-
koracjami, tradycyjna scena teatralna. Przy jej wyborze i realizacji decydujące zna-
czenie ma koncepcja scenograficzna. Obowiązuje podstawowa zasada: scenografia 
powinna określać miejsce akcji, być kontekstem działań aktorskich, ale nie może 
ograniczać ruchu scenicznego i dynamiki akcji. Należy więc umiejętnie rozmieścić 
wszystkie jej elementy, najlepiej budując na scenie perspektywę zgodnie z tradycyj-
ną regułą : małe, niskie, płaskie elementy stawiamy z przodu, duże i wysokie z tyłu 
sceny, wykorzystujemy ustawienia po skosach, rozmieszczamy elementy tak, aby 
zachować tzw. ”równowagę przestrzeni”.
 Przestrzeń sceniczna musi „oddychać”, musi być terenem swobodnego działa-
nia dla aktorów, bo to oni właśnie nadają jej właściwy sens i znaczenie. Nie może 
być przeładowana ilością lub wielkością dekoracji. W takiej przestrzeni aktor po 
prostu „zginie”, a jego gra i działania będą niewidoczne i nieczytelne dla widza.
 Należy również zastanowić się nad  funkcją elementów scenografii. Zwłaszcza 
w warunkach szkoły  muszą być łatwe do przenoszenia, animowania i manipulacji  
oraz spełniać kilka funkcji. Aktorzy powinni wiedzieć, które z nich powinny dać 
się szybko i łatwo przenieść, poruszyć, przesunąć, odwrócić itp.
 Warto także zwrócić uwagę na jednorodność scenografii. Warto ją wykonać  
z podobnych materiałów, o zbliżonych fakturach i funkcjach. Użycie wielu róż-
nych form, materiałów musi być bardzo przemyślane. Łączenie wszystkiego ze 
wszystkim daje często wrażenie chaosu i nieczytelności i w konsekwencji utrudnia 
widzowi odbiór.
 Wspomniana jednorodność dotyczy wielkości form, materiałów, faktur, a na-
wet odcieni kolorystycznych. To ona gwarantuje spójność spektaklu, jednolitość  
i siłę obrazu scenicznego. Istotna jest również ilość dekoracji, elementów scenogra-
ficznych czy rekwizytów. Nadmiar elementów szkodzi. Dlatego warto wybrać tylko 
te, które są naprawdę niezbędne dla spektaklu i mogą być „ograne” na wiele spo-
sobów. Wielofunkcyjność rekwizytów i dekoracji ułatwia nie tylko pracę sceniczną 
od strony technicznej, ale nierzadko jest intrygującym, zaskakującym elementem 
treści samego spektaklu.
 Tworząc obraz sceniczny i pracując w przestrzeni o trzech wymiarach należy  
unikać obrazów płaskich, a raczej wykorzystywać i budować większe bryły, formy 
kubistyczne i prostopadłościany, które na pewno nie zawiodą na teatralnej scenie.
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 We współczesnym teatrze rozumianym szeroko jako sztuka widowiska oraz 
nowej pedagogice teatralnej widać jak bardzo przestrzeń determinuje koncepcję 
reżyserską, wybór metod pracy aktorskiej, techniki gry, organizację sceny, pracy,  
a nawet treść sztuki.

Budujemy ruch na scenie czyli kolejność działań i akcji

Ustalamy w sposób ogólny kolejność scen i akcji,  czyli zasady kto i po kim wcho-
dzi. Na tym etapie wszyscy aktorzy powinni być obecni. Każdy z aktorów musi 
znać kolejność wszystkich scen i akcji, nie tylko swoich. Musi wiedzieć, co się  
w danym  momencie dzieje na scenie i co za chwilę nastąpi. Tak zwana „znajomość 
spektaklu”, czyli przebiegu akcji jest konieczna, aby spektakl miał dobre tempo,  
a także, żeby emanował wspólną, jednolitą energią. Łatwiej wówczas zastąpić jed-
nego aktora drugim, gdyby była ta konieczność. Żeby aktorzy dobrze zapamiętali 
spektakl  można także, na luźnych kartkach czy arkuszach, narysować w umowny 
lub symboliczny sposób, jego przebieg, opisać kolejność scen. Dobrze jest też 
przed spektaklem „przepytać” aktorów, żeby sprawdzić czy wszystko pamiętają. 
Najlepiej zrobić to w cichym miejscu i na spokojnie, kiedy jeszcze trema nie jest 
zbyt duża. Wszyscy siadają i zamykają oczy. Każda zapytana osoba opowiada ko-
lejną scenę. Starajmy się przepytać wszystkich w dowolnej kolejności, ale przede 
wszystkim tych, co do których mamy wątpliwości, że mogą mieć problemy na 
scenie. Chodzi o to, aby aktorzy przywołali mentalnie obrazy poszczególnych scen  
i przypomnieli sobie treść spektaklu „z głowy”. Taka wspólna „mentalna powtór-
ka” pozwala im także opanować tremę, nabrać pewności przed występem.     

Uczymy się tekstów na pamięć i działamy na scenie
  
Każdy powinien zastanowić się i powiedzieć czy pokazać w jaki sposób i z któ-
rej strony wchodzi na scenę jego postać, z której strony schodzi, jakie wykonuje 
czynności lub akcje, gdzie mówi poszczególne kwestie i najważniejsze... co robi 
moja postać... jak nic nie mówi w jaki sposób reaguje na to co na scenie się dzieje. 
Bowiem równie ważne jest po prostu tzw. „bycie” na scenie. Bo jak scenicznie 
zaistnieć jako postać ,,jak nie mam nic do mówienia.?”,  „Co mam robić kiedy nie 
mówię?” - pytają młodzi aktorzy. Odpowiedź: ,,Obserwuj co się dzieje na scenie, 
działaj zgodnie z graną przez ciebie postacią i reaguj na innych aktorów.” „Niema” 
postać to prawdziwe wyzwanie dla aktora,  niebywała szansa, żeby zaistnieć i dać się 
zapamiętać poprzez ruch, gest, minę czy proste działanie. Kiedy jest już ustalone 
aktorzy już wiedzą co robią i w jaki sposób, jaka jest ich kolejność wejść i zejść 
ze sceny, pamiętają akcje, wówczas przechodzimy do nauki tekstów na pamięć. 
Podkreślam jednak, że istotniejsze jest, aby młody aktor wiedział co robi zanim  
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zacznie na scenie mówić. Bo ważniejszy od wypowiadanego przez niego tekstu,  
jest obraz jego postaci. Jest to również powód dla którego należy unikać tzw. 
wchodzenia na słowie (chyba, że wymagają tego didaskalia). Należy przestrzegać 
prostej zasady: najpierw wchodzę, działam, potem mówię i wygłaszam swoje kwe-
stie. Ten sposób pozwala także zainteresować widza graną postacią, a aktorowi daje 
niezbędny czas (nawet kilkanaście sekund) na  „ogranie” przestrzeni lub rekwizytu, 
czy opanowanie tremy.

Przykładowe ćwiczenia

Podstawową zasadą proponowanych ćwiczeń jest wykorzystanie przestrzeni (miej-
sca występu, prezentacji, gry czy zajęć praktycznych), jej geometrii i struktury, na 
którą składa się forma, materia, kolor, wielkość oraz elementy architektoniczne np. 
ściany, okna, drzwi, podłoga i przedmioty. Chodzi o wykorzystanie przestrzeni nie 
tylko miejsca pracy, ale jako temat zajęć i bogate w znaczenia źródło informacji  
i inspiracji.
 Tematami proponowanych poniżej ćwiczeń jest przestrzeń i jej czysto fizycz-
ny aspekt. Wybraliśmy także krzesło jako interesujący przykład przedmiotu prze-
strzennego, rodzaj unikalnej i wielofunkcyjnej mini-przestrzeni.

Ćwiczenia z przestrzenią

1. (Z wolną muzyką). Wszyscy chodzą po sali, starają się zapamiętać jak najwię- 
 cej szczegółów (liczbę przedmiotów, kolory, wielkości. Tworzywa/materie)  
 odkryć miejsca, w których jeszcze nie byli. Potem każdy opowiada o swoich  
 wrażeniach: w jakim miejscu „był”, dlaczego, w jakim miejscu czuł się dobrze,  
 a w jakim źle,  czy odkrył, spostrzegł coś nowego.

2. Każdy z wybranego przez siebie miejsca obserwuje, przygląda się przestrzeni  
 i stara się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Następnie zamyka oczy i przy- 
 pomina sobie wybrany fragment miejsca, rekonstruuje go w pamięci, odtwa- 
 rza mentalnie.

3. Każdy mierzy przestrzeń swoim ciałem, tak jak byłoby ono rodzajem „miar-
 ki”. Mierzy wybrane odległości stopami, nogami, łokciami, ramionami. Przyj- 
 mując nawet niekiedy dziwne postawy, pozycje. Następnie każdy opisuje prze- 
 strzeń w nowych przybliżonych wymiarach. Np: ile łokci dzieli okno i drzwi,  
 jaka jest odległość w stopach od … do…

4. To samo ćwiczenie w parach lub trójkach.
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5. Każdy wybiera dowolny fragment przestrzeni, np.: okno, drzwi, fragment ścia- 
 ny, itp. Następnie odtwarza go własnym ciałem, pozostając w jednym miejscu  
 lub poruszając się po całej sali.

6. To samo ćwiczenie w grupach dwu lub trzyosobowych. Grupa razem odtwarza  
 wybrany fragment przestrzeni, a pozostali odgadują o jaki fragment chodzi.

7. (W parach) Jedna osoba porusza się po przestrzeni w dowolny sposób, a part- 
 ner obserwuje ją i próbuje zapamiętać bądź narysować na kartce „przebytą  
 drogę”. A następnie odtwarza ją sam. Spróbować kilka razy ze zmianą ról,  
 a następnie wymienić się spostrzeżeniami na temat ćwiczenia, opowiedzieć  
 co było łatwe, co sprawiało trudność, co znaczy chodzenie śladami drugiej  
 osoby, itp.

8. (W parach) Poruszamy się w przestrzeni utrzymując cały czas kontakt z part- 
 nerem. Próbujemy różnych pozycji (leżąc, siedząc, opierając się o ścianę)  
 i przechodzimy przez jak największą liczbę miejsc. Następnie w parach wy- 
 mieniamy się komentarzami i spostrzeżeniami.

9. „Bańki mydlane”/ „balony”– wypełnianie przestrzeni. Każdy uczestnik wyo-
 braża sobie, że jest mydlaną bańką bądź balonikiem. Bańki/baloniki wypeł- 
 niają równomiernie całą salę, a następnie zaczynają się dowolnie poruszać, tak  
 aby w przestrzeni nie tworzyć dziur i pustych miejsc. Najlepiej zaczynać przy  
 wolnej, lirycznej muzyce, a następnie zwiększać tempo wykorzystując różne  
 fragmenty lub wystukując różne rytmy. Warto powtórzyć to ćwiczenie kilka  
 razy w różnych przestrzeniach (w klasie, w sali, na korytarzu, w plenerze, bądź  
 w wybranej ograniczonej przestrzeni (np. na połowie korytarza, połowie sce- 
 ny). Warto zaobserwować i uświadomić grupie jak zmienia się dynamika cia- 
 ła w zależności od wielkości i charakteru przestrzeni.

10. „Kule bilardowe”. Przed tym ćwiczeniem warto wytłumaczyć, zwłaszcza naj- 
 młodszym, lub przypomnieć na czym polega ruch kul bilardowych odbijają- 
 cych się od krawędzi stołu. Można do tego wykorzystać kartkę papieru na  
 której możemy zilustrować wektorami lub strzałkami jak kule się poruszają  
 po uderzeniu w nich kijem. Każdy staje twarzą do środka na obwodzie sceny  
 lub wyznaczonego prostokąta. Wyobraża sobie, że jest kula poruszającą się po  
 stole bilardowym. Chodzi po liniach prostych. Odbija się od boków-krawę- 
 dzi „stołu”, zmienia kierunek i kontynuuje chodzenie po skosach po całej  
 scenie. Należy unikać chodzenia po liniach równoległych do boków prosto- 
 kąta. Trzymać się linii ukośnych i unikać zderzeń i kontaktu z innymi, wpada- 
 nia na siebie. Prowadzący może lekko popchnąć każdego przykładając odpo- 
 wiednią energię nadając tym samym mu kierunek ruchu.
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11. To samo ćwiczenie, ale dodajemy tzw. „dalekie patrzenie”. Każdy poruszając 
 się po scenie-prostokącie i skosach stara się patrzeć jak najdalej przed siebie.  
 Przy każdej zmianie kierunku, wybiera punkt przed sobą i idąc stara się nie-  
 odrywać od niego wzroku. Powtórzyć na małej przestrzeni, na połowie lub 1/4  
 sceny lub w przestrzeni otwartej, na boisku.

12. Ruch + postać. To samo. Każdy z uczestników chodząc po scenie odtwarza  
 dynamikę wybranej postaci np. staruszka, dziecka, kogoś młodego, śpieszące- 
 go się, smutnego itp. Struktura tego ćwiczenia to jest bardzo pomocna w budo- 
 waniu ruchu szybkiego, prostego dynamicznego np. w obrazach i scenach  
 miasta, tłumu. Ćwiczenie uczy także koncentracji i dalekiego, szerokiego, otwar- 
 tego spojrzenia, kontaktu z publicznością.

Ćwiczenia z krzesłem

1. Każdy ustawia swoje krzesło w dowolny sposób i w dowolnej pozycji. Następ- 
 nie opiera się o nie tak, żeby zachować równowagę i zastyga w wybranej pozy- 
 cji. Potem próbuje rozluźnić napięte części ciała, rozluźnić mięśnie, tak żeby  
 było mu jak najwygodniej. Powtarza kilka razy przy wolnej muzyce, za każ- 
 dym razem zmienia ustawienie krzesła itd.

2.  To samo ćwiczenie w parach. Krzesło służy jako podpora dla dwóch osób.  
 Każdy po kolei zajmuje dowolną pozycję wobec krzesła i partnera. Zamyka  
 oczy i próbuje sobie wyobrazić co przedstawia jako całość ze swoim partne- 
 rem i krzesłem. Potem wymiana wrażeń i komentarze.

3.  (W parach) Jedna osoba zajmuje dowolną pozycję wobec krzesła i zastyga.  
 Druga komentuje powstały obraz jednym słowem lub zdaniem. Można po- 
 wtórzyć kilka razy ze zmianą ról.

4.  (Z wolną muzyką). Każdy przygląda się uważnie krzesłu z różnych stron i pozy- 
 cji, np.: leżąc na plecach, na brzuchu, chodząc na czworaka. Analizuje formę  
 krzesła, jego geometrię, linie, płaszczyzny, kształty. Następnie odrysowuje/od- 
 twarza swoje krzesło w przestrzeni całym ciałem lub wybraną częścią ciała  
 (głową, rękami, nogami, łokciem, itp.).

Komentarz do ćwiczeń

Przedstawione ćwiczenia rozwijają orientację na scenie, pomagają w integracji oraz  
w tworzeniu jednolitego obrazu grupy, wspólnej energii i dynamiki. Najlepiej 
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(zwłaszcza w grupach dziecięcych i mało zaawansowanych) zaczynać bardzo wol-
no, np. przy lirycznej muzyce, a następnie zwiększać tempo stosując różne frag-
menty muzyczne lub po prostu wystukując różne rytmy.
 Celem ćwiczeń jest „oswojenie” przestrzeni, „wyczucie” sceny. Pozwala to mło-
dym aktorom rozwinąć świadomość sceniczną, poznać lepiej odległości i w konse-
kwencji odpowiednio do wymogów przestrzennych dostosować swoją grę, ruch, gest, 
dynamikę, szybkość przejść lub zmian. Należy pamiętać, że wielkość przestrzeni de-
terminuje w zdecydowany sposób ekspresję sceniczną, tempo gry, gesty itp. Można 
się o tym przekonać oglądając ten sam spektakl zagrany raz na małej, a potem 
na dużej scenie lub w plenerze. Trudno się nie oprzeć wrażeniu,  że z punktu wi-
dzenia zarówno dla aktora jak i dla widza, są to dwa różne wykonania, odmienne  
w dynamice i ekspresji. Ćwiczenia z przestrzenią mają na celu pracę nad dynami-
ką i energią grupy, rozwijają świadomość przestrzeni i integrują grupę w ruchu  
i działaniu.
 Każde z proponowanych ćwiczeń można rozwinąć wg własnego pomysłu, 
bazując wyłącznie na jego strukturze. Wystarczy zmienić rytm, tempo wykonania, 
muzykę, charakter ruchu, znaleźć inne znaczenia i analogie pojęciowe. Żadne ćwi-
czenie nie może narzucać gotowych interpretacji ani wprowadzać kategorii ideolo-
gicznych, powinno pozostać formalne i otwarte w swojej konstrukcji. W tej mierze 
ćwiczenia te są bardzie inspiracją dla pedagogów i prowadzących niż gotową „re-
ceptą” na przedstawienie, spektakl, czy prezentację sceniczną.
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Praca teatralna Stowarzyszenia Teatralnego Chorea

Tomasz Rodowicz

Działania naszej grupy ukierunkowane na kontekst społeczny mają bardzo róż-
norodny charakter i odmienny grunt. Tych działań krótko i długofalowych było 
kilkadziesiąt. Pierwszą dużą interwencją społeczno-artystyczną teatru CHOREA 
w miasto Łódź było wydarzenie, które nazwaliśmy Oratorium Dance Project ze 
względu na jego międzynarodowy charakter.
 Oratorium Dance Project to projekt, który zaangażowały sumie kilkaset osób, 
trwał prawie rok i odniósł niebywały sukces. Ten projekt ugruntował mnie w prze-
konaniu, że sztuka współczesna, ta która może wnosić stałe wartości to już nie 
ta, która zajmuje się zabawami z formą, dekompozycją, prowokacją artystyczną  
i destrukcją. Ten komunikat w sztuce wg mnie obecnie się wyeksploatował, zaczyna 
być coraz bardziej manierą i się ośmiesza. Sztuka XXI w uzasadnia się dziś coraz 
bardziej poprzez treść, którą niesie, kontekst społeczny, przekaz i pytania, które 
stawia nam wszystkim, która pyta o sensy a nie bezsensy.
 Młodzi ludzie, z którymi pracujemy, chcieliby wiedzieć kim są i kim mają być 
w swoim życiu. Są w dużej mierze tworami popkultury i dziećmi nowych techno-
logii ale część z nich nie godzi się na to, na unifikację wizerunku i prymitywne 
manipulacje ich marzeniami. Szczególnie ci, którzy zdążyli już przejść przez swo-
ją smugę cienia, przez rodzinną, szkolną czy środowiskową traumę widzą ostrzej  
i buntują się przeciw temu co zastane i dla innych rówieśników bardziej oczywiste. 
Ale takich ludzi nie znajdzie się na castingu czy konkursie talentów. W takich 
projektach nie robi się castingu, do takich ludzi trzeba się przebić. Do nich trzeba 
dotrzeć, wyszukać i namówić do współpracy.
 Jeździliśmy przez trzy miesiące do najróżniejszych ośrodków wychowawczych, 
świetlic środowiskowych, gimnazjów, liceów, monarów i klubów. Przez kilkadzie-
siąt warsztatów przewinęło się ponad 500 osób w różnym wieku. Do projektu we-
szło 60 osób do grupy tanecznej i 60 do grupy muzycznej. Do końca tego bardzo 
wyczerpującego projektu dotrwało 40 uczestników w każdej grupie.
   Od początku szukaliśmy w bardzo różnych środowiskach. Chcieliśmy, żeby 
projekt z założenia nie faworyzował defaworyzowanych. Ci z „dobrych domów” 
mieli pracować z tymi ze „złych domów” i często z tymi, którzy nie mieli własnych 
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domów. Nie chcieliśmy pracować wyłącznie z młodymi czy dorosłymi ludźmi, 
którym w tym życiu się nie powiodło. Determinowałoby to projekt jak terapeu-
tyczny a nie artystyczny. Ta rozróżnienie jest bardzo ważne. O uczestnictwie miał 
decydować talent, determinacja, odpowiedzialność i praca a nie bagaż, które ze 
sobą przynosi uczestnik. Dla każdego było to tym samym wyzwaniem: ruszamy  
w nieznane, patrzymy do przodu, nie za siebie. 
 Oratorium Dance Project rozpoczął się w marcu 2011 od serii warsztatów 
przeprowadzonych przez Teatr CHOREA w łódzkich szkołach, ośrodkach wycho-
wawczych, ośrodkach MONAR, MOPS czy OHP, w których wzięło udział ponad 
500 młodych uczestników. Z grupy tej wybrano 120 osób. Ostatecznie w projekcie 
wzięło udział i wytrwało do końca 100. Finałem była prezentacja dwóch spektakli 
w grudniu 2011 oraz w czerwcu 2012. Należy pokreślić, że celem projektu było 
nie tylko zwrócenie się do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ale 
przede wszystkim do grup i środowisk, które na co dzień nie mają styczności ze 
sztuką. Kryterium uczestnictwa nie była defaworyzacja, ale talent. Innym zało-
żeniem było doprowadzenie do spotkania w przestrzeni sztuk performatywnych 
trzech pokoleń i integrowanie w procesie twórczym osób z trzech grup wiekowych: 
8-12, 13-35 oraz dorosłych „50+”. Podejmując duże ryzyko chcieliśmy, żeby ta 
opowieść była prowadzona głosem trzech pokoleń.
 Kolejnym zamierzeniem, które udało się fantastycznie zrealizować było spo-
tkanie wysokiej klasy profesjonalistów z dziedziny tańca i muzyki z utalentowany-
mi amatorami, i doprowadzenie do zniwelowania różnic poziomu wykonawczego. 
W odróżnieniu od innych podobnych projektów społeczno-artystycznych o tej 
skali  muzykę do Oratorium Dance Project skomponowali specjalnie na potrzeby 
tego projektu Tomasz Krzyżanowski i Maciej Maciaszek, muzycy CHOREI. In-
spirowali się oni zapisami ocalałej muzyki antycznej Grecji sprzed 2500 lat. Stwo-
rzyli niezwykle oryginalne i dynamiczne a wykonawczo bardzo złożone i trudne 
dzieło. Choreografia również współtworzona była od podstaw przez uczestników 
i liderów poszczególnych grup, pod kierunkiem wybitnego amerykańskiego cho-
reografa i tancerza Roberta M. Haydena. Choreografia zawierała m.in. historie  
z życia uczestników projektu i była współtworzona we współpracy tancerzy z grupy 
Earthfall z Walii, Pracowni Fizycznej z Łodzi i grupy Move in Lodz. Widowisko 
wyreżyserował Tomasz Rodowicz, lider Teatru CHOREA. To było dla nas również 
ciągłe poszukiwanie swojego miejsca i swojej drogi w biegu po moście pomiędzy 
czymś bardzo odległym a czymś bardzo współczesnym. Pomiędzy pytaniem kim 
mamy być, a pytaniem kim byli buntownicy i geniusze, wykluczani, wypędzani na 
margines, płonący za nas na stosach, lub kończący jako szaleńcy. Wtedy Eurypides, 
Arystofanes, Kantor, Herbert czy Grotowski zadają nam te same pytania.
 Obecnie ponad trzydzieści osób- uczestników projektu Oratorium Dance 
Project stale w różnych formach współpracuje z CHOREĄ do dziś współtworząc 
kolejne projekty muzyczne i teatralne. Razem z nimi realizowaliśmy wielomiesięcz-
ny projekt Uwaga człowiek – napięcia miasta. Powstała nowa grupa teatralna, która 
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zrealizowała dwa spektakle osadzone w ważnej problematyce społecznej. Powstała 
nowa grupa muzyczna, dwudziestoosobowy chór pracujący na specjalnie dla nich 
komponowanych polifonicznych i polirytmicznych rozbudowanych utworach. 
Niektórzy z nich staja się samodzielnymi instruktorami i animatorami kultury. 
Część z nich przygotowuje już własne projekty. I to już jest trwałą zmianą w ich 
życiu i stałą nową wartością  w naszym.
 Nie mamy jednorodnej, stałej metody pracy. Dostosowujemy ją do grupy,  
z którą pracujemy. Poprzez stawianie pytania kim są ludzie z którymi pracujemy 
i co chcemy osiągnąć. To co łączy wszystkie nasze społeczne projekty, czy to jest 
spektakl Wszędomni, gdzie pracowaliśmy z bezdomnymi z Łodzi, czy Brzydal czy 
Vidomi to, że ostatecznym celem i nadrzędną wartością jest sztuka i ona wyznacza 
kryteria a nie dysfunkcja społeczna uczestników. 
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„VIDOMI” - czyli kilka słów o projekcie edukacyjno-
-artystycznym zrealizowanym we współpracy Stowa-
rzyszenia Chorea z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- 
-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących nr 6  

w Łodzi

Janusz Adam Biedrzycki

Początek / Inspiracja

W jaki sposób uczyć tańca i ruchu osoby niewidome? Jak postrzegają przestrzeń, 
siebie w przestrzeni, swój ruch, swoje ciało osoby niewidome i słabo-widzące? Takie 
pytania powstały, gdy Hanna Gzella-Jastrzębska zaproponowała mi warsztaty ru-
chowo-taneczne dla osób niewidomych oraz osób z dysfunkcją wzroku. Wszelkie 
metody nauki technik tanecznych oparte są na pokazywaniu, kopiowaniu i skupia-
ją się na zmyśle wzroku. Jak pokazać ruch, poruszenie, sekwencję choreograficzną 
osobie niewidomej? Pomimo wielu niewiadomych, które coraz bardziej zaczęły 
zaprzątać moją głowę, zdecydowałem się przeprowadzić cykl warsztatów rucho-
wo-tanecznych. Dla mnie, człowieka który od zawsze interesował się tańcem oraz 
szeroko pojętą dziedziną ruchu, było to ogromne wyzwanie. 
 Pierwsze warsztaty odbyły się w Ośrodku dla Niewidomych i Słabo Widzą-
cych im. Hieronima Barańskiego w Łodzi. Podczas kilku początkowych spotkań 
wyłoniła się grupa osób, która zdecydowała się kontynuować pracę taneczno-te-
atralną. Od stycznia 2014 roku wspólnie rozpoczęliśmy cykliczne spotkania warsz-
tatowe w Fabryce Sztuki w Łodzi. 
 Do współpracy zaprosiłem Magdę Paszkiewicz oraz kilkoro młodych tancerzy 
z województwa łódzkiego, którzy pracowali z Teatrem CHOREA m.in. przy pro-
jektach „Oratorium Dance Project” i „Brzydal”. W ten sposób grupa składająca się 
z 11 osób niewidomych, słabo-widzących i widzących, w ciągu 10 miesięcy pracy 
warsztatowej, razem stworzyła spektakl „Vidomi”. 
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 Przez 10 miesięcy spotykaliśmy się regularnie, raz w tygodniu. Zajęcia trwały 
od 3 do 5 godzin. Przed otwartymi pokazami pracy oraz przed samą premie-
rą spektaklu, próby odbywały się częściej. Wspólnie stworzyliśmy pewien model 
treningu i metodę pracy z młodzieżą, który bazuje na elementach technik pracy 
Teatru CHOREA, połączonych z elementami contact improvisation i tanga argen-
tyńskiego. (Wybrane przykłady ćwiczeń i elementy treningu są opisane poniżej).

Kilka dygresji o kondycji osób niewidomych i słabo-widzących

Nasze podejście w zakresie praktyk i technik teatralno-tanecznych miało charakter 
kompleksowy, integralny, holistyczny. Prócz uczenia technik taneczno-teatralnych 
zależało nam na tym, by uczestnicy projektu poznali zasady pracy w grupie, by 
stworzyli zespół, a także by dzięki temu doświadczeniu uczyli się panowania nad 
własnym życiem, by przełamywali stereotypy, z jakimi spotykają się osoby niewi-
dome i słabo-widzące.
 Podczas pierwszych spotkań i prób odkryłem, że rodzice i nauczyciele bywają 
nadopiekuńczy w stosunku do młodzieży z dysfunkcją wzroku. Ten rodzaj nado-
piekuńczości powoduje nakładanie pewnego klosza mentalnego, który znacznie 
ogranicza rozwój fizyczny i emocjonalny tych młodych ludzi. Z jednej strony zde-
rzają się oni z nastawieniem społecznym, którego wynikiem jest wykluczenie osób 
z dysfunkcją wzroku (tezy o nieprzydatności społecznej, braku samodzielności, 
niewystarczalności) z drugiej strony spotykają się z przewrażliwieniem rodziców, 
opiekunów i nauczycieli, które powoduje podwójną marginalizację. 
 Przekonałem się też, że moje początkowe wyobrażenie pracy ruchowej z nie-
widomymi było wyidealizowane. Stereotyp jakiemu uległem (który również jest 
zakorzeniony społecznym postrzeganiu niewidomych) opierał się o obraz osoby 
niewidomej, która powinna mieć znacznie lepiej wykształcone pozostałe zmysły. 
W naszej pracy okazało się jednak, że nie każdy niewidomy ma świetnie wyczulony 
słuch, węch czy dotyk. 
 Wykształcenie, a raczej przeniesienie natężenia percepcji ze zmysłu wzroku 
na inne zmysły, wymaga od osoby z dysfunkcją wzroku ogromnej pracy, wysiłku  
i determinacji. Ten fakt spowodował, że położyliśmy bardzo silny nacisk na rucho-
wo-muzyczną pracę w naszych spotkaniach. 
 Poza podwójną marginalizacją i stereotypami, w naszej pracy pojawił się ko-
lejny czynnik, który wpłynął na charakter naszych spotkań. Jest nim izolacja osób 
niewidomych i słabo-widzących od reszty społeczeństwa. Umieszczanie ich w spe-
cjalnych ośrodkach i szkołach, które nie mają charakteru integracyjnego i znajdują 
się na obrzeżach miast, wiąże się z zaniżaniem ich poczucia przynależności do 
społeczeństwa. Takie „gotowanie się we własnym sosie” mówiąc kolokwialnie, bar-
dzo ogranicza tych młodych ludzi na wielu poziomach. Począwszy od zaniżania 
poczucia własnej wartości, po problemy w pełnoprawnym funkcjonowaniu w spo-
łeczeństwie.
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 Po wysłuchaniu wywiadów jakie przeprowadziliśmy z osobami z dysfunkcją 
wzroku, byłem przerażony ogromem nieprzyjemnych sytuacji jakich doświadczyli 
ci młodzi ludzie w swoim życiu. Mówienie w trzeciej osobie o stojącym obok 
niewidomym człowieku, litowanie się, przemieszczanie siłą, czy umyślne wprowa-
dzanie w błąd, to tylko niektóre historie przytaczane przez uczestników projektu.

Proces

„Jedną z najważniejszych części procesu twórczego przy projekcie „Vidomi” była 
praca nad znalezieniem sposobów obejścia ułomności słowa, ułomności opisu 
oraz pozbyciu się nawyku choreograficznego poprzez pokazywanie, który w  pra-
cy z osobami niewidomymi nie miał sensu bytu.” – tak opisuje pierwsze zmaga-
nia  Magda Paszkiewicz współchoreograf i współreżyser projektu. Podczas pracy 
sami odkryliśmy jak ubogie potrafią być opisy werbalne wykonywanych ćwiczeń 
fizycznych. Jeżeli opisy, werbalizacje, polecenia wykonania jakiegoś ruchu były 
zbyt ogólne powodowały pewne niedomówienia, które z kolei pociągały za sobą 
wieloraką interpretację ruchową osoby wykonującej dane ćwiczenie. 
 Dyrektywa np. „podnieś rękę” stawała się zbyt ogólna i powodowała, że oso-
ba wykonująca różnie ją interpretowała, trzeba było określić na jaką wysokość  
i w jakim kierunku ręka ma  wykonać ruch. Jako instruktorzy musieliśmy zre-
dukować lub nawet zapomnieć o naszym postrzeganiu ruchu to co było dla nas 
oczywiste i to co w jakimś charakterze odwoływało się do naszego doświadczenia 
nie sprawdzało się z osobami niewidomymi i słabo widzącymi.
 Dużą pomocą stało się odwoływanie do wyobraźni uczestnika oraz do sko-
jarzeń, które ułatwiały mu wykonanie i zapamiętanie ruchu, lub danej sekwencji 
choreograficznej. Ważnym czynnikiem od samego początku była intensywna praca 
z ciałem. Podzieliliśmy ją na kilka etapów, zgodnie z podobnymi schematami jaki-
mi pracowaliśmy przy innych projektach Teatru Chorea. Przede wszystkim:
 1. wspólne treningi, praca grupowa
 2. praca nad świadomością własnego ciała,
 3. praca z partnerem.

Wspólne treningi polegały na rozgrzewkach fizycznych (często w formie zabawy) 
miały przygotować ciało i umysł do dalszej pracy, a także rozwijanie poczucia 
bezpieczeństwa i zaufania w grupie. Wspólne działania stały się bazą do tworze-
nia grupowych choreografii a także bycia razem w pracy nad spektaklem czy już  
w trakcie samego spektaklu. Dzięki działaniom grupowym jednostka stawała się 
odpowiedzialna za grupę i odwrotnie grupa prowadziła jednostkę, odpowiedzial-
ność zbiorowa nie tylko na scenie, ale także na gruncie społecznym. Kolejnym 
aspektem wspólnych treningów było wzmocnienie swojej kondycji i fizyczności. 
Osoby niewidome i słabo-widzące szczególny sposób powinny kłaść duży nacisk 
na rozwijanie swojej sprawności fizycznej, która zdecydowanie pomaga im choćby 
w orientacji przestrzennej. 
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Świadomość ciała poprzez pracę nad świadomością swojego ciała, uczestnicy 
lepiej rozumieli relację pomiędzy sobą i swoim ciałem, (taka praca może uczynić 
ludzi zdolnymi do odkrycia znaczących powiązań z otoczeniem i wejścia w rela-
cje z innymi ludźmi). Pełna świadomość ciała uzależniona jest od doświadczenia 
własnych ruchów. Każdy człowiek musi być świadomy wykorzystywania swoich 
rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego ciała podczas ich używania. Podczas spotkań 
zauważyliśmy duże braki u niektórych osób, wraz z upływem czasu nastąpił znacz-
ny rozwój świadomości co ułatwiało pracę w innych aspektach naszych treningów. 
Praca nad własną świadomością ciała nie tylko poprawiła codzienną motorykę ale 
również stanowiła bazę do dalszego działania związanego z ruchem i tańcem oraz 
pracy z  partnerem. 
Praca z partnerem praca z drugim człowiekiem podczas naszego procesu była 
jednym z ważniejszych aspektów naszych działań. Większość działań scenicznych 
i warsztatowych była oparta na ćwiczeniach i pracy z partnerem. Elementy tanga 
argentyńskiego, i „contact improvisation” w których podstawami jest wspólne wy-
czucie siebie nawzajem i znalezienie wspólnego środka ciężkości były doskonałym 
ćwiczeniem na współpracę ruchową osób niewidomych. Poprzez dotyk, kontakt fi-
zyczny następował proces komunikacji z drugim człowiekiem, nie tylko pod wzglę-
dem choreograficznym ale także pod względem emocjonalnym i psychicznym. 
Skóra ludzka jest najważniejszym narzędziem komunikacji sensorycznej. Bliski 
kontakt z drugim człowiekiem okazał się bardzo dobrym narzędziem do poznania 
nie tylko siebie ale także drugiego człowieka. Jak pisał Jerzy Grotowski aby móc 
poznać swoje ciało muszę poznać twoje ciało. 

 Dzięki wyżej wymienionym metodom pracy (wybrałem 3 najważniejsze) na-
stąpił nie tylko fizyczno-motoryczny rozwój uczestników projektu ale również za-
uważyliśmy zmiany w sposobie bycia. Uczestnicy stali się otwarci, pewni siebie i jak 
mówi Hanna Gzella-Jastrzębska „stali się atrakcyjni dla siebie samych”. W grupie 
nawiązały się głębsze relacje, także w Ośrodku zauważono zmiany w młodych 
ludziach takie jak otwartość, aktywność, samodzielność. Opinie samych członków 
projektu można usłyszeć w krótkim filmie „Vidomi- proces” link:
www.chorea.com.pl/pl/spektakle/vidomi/„Vidomi-proces” Teatr Chorea, „Vidomi”-
Teatr Chorea

Podsumowanie

Projekt „Vidomi”– to projekt artystyczno-edukacyjny, który aktywizuje osoby nie-
widome i słabo-widzące poprzez udział w tworzeniu działań artystycznych. Jego 
zadaniem jest pokonywanie niedoskonałości ruchowych osób z dysfunkcją wzro-
ku, rozwijanie ich pewności siebie, podnoszenie samooceny, przełamywanie lęku 
przestrzennego, prowokowanie osób niewidomych do odkrywania i tworzenia swo-
jej przestrzeni, przełamywanie sedenteryjnego trybu życia, aktywizację osób z nimi 
związanych, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
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 Za pośrednictwem naszego spektaklu chcemy przełamywać stereotypy w po-
strzeganiu osób niewidomych i słabo-widzących. Chcemy przełamywać bariery 
społeczne i włączyć młodzież w działania edukacyjno-społeczne, chcemy rozwijać 
ich kreatywność i dać im otwarte pole do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta 
w którym funkcjonują oraz budowania własnej świadomości teatralnej i artystycz-
nej. Projekt jest kontynuowany i w przyszłości planujemy odwiedzać inne ośrodki 
w Polsce by móc zaprezentować wyniki naszej pracy oraz metody, które powstały 
w trakcie projektu.

Przykłady elementów treningu wypracowanego podczas projektu „Vidomi”

Rozgrzewka – może przybrać różnorodne formy, jej zadaniem jest fizyczne roz-
grzanie ciała i psychiczne przygotowanie do pracy.

Rozgrzewka przestrzenno-grupowa

 1.  Poznanie w ciemności
Cel: ma za zadanie poznanie przestrzeni oraz integrację grupową, poznanie part-
nera i grupy, budowanie zaufania. W całkowicie wyciemnionej sali, bez żadnych 
przedmiotów, osoby wolnym tempie przemieszczają się w przestrzeni, starając się 
ją poznać. Dodatkowym elementem staje się kontakt z drugim człowiekiem. Cho-
dzimy w ciszy, przekierowując skupienie na inne zmysły: słuch, węch, dotyk. Jeżeli 
przestrzeń jest duża, warto ją ograniczyć, wydzielić, wyznaczyć – w naszej pracy  
i w spektaklu wykorzystaliśmy folię bąbelkową, która wyznaczała granice przestrzeni. 

 2.  Świadomość ciała
Cel: zwiększenie świadomości własnego ciała. Bardzo ważnym elementem są skru-
pulatne, szczegółowe komunikaty werbalne. Rozgrzewamy poszczególne partie cia-
ła i stawy, punkty newralgiczne. Krążenia: kostki, kolana, biodra, klatka piersiowa, 
ramiona, łokcie, głowa. Można też wykonać wersję alternatywną tego ćwiczenia, 
jeżeli grupa jest integracyjna. Wtedy dobieramy się w pary, osoba A (widząca) kie-
ruje osobą B (niewidzącą). Ćwiczenie wykonujemy na zmianę.

 3.  Zabawy
Cel: skłanianie do ruchliwości, polepsza równowagę, przełamuje zahamowania, 
zwiększa samoświadomość, buduję więzy, buduje grupę.

 Berek w parach
 W grupie integracyjnej dobieramy pary widzących i niewidomych. Pary po-
ruszają się w przestrzeni. Wyznaczony berek łapie osoby, unieruchamiając je do 
czasu, kiedy jakaś wolna osoba nie uwolni zastygłego-złapanego przez przejście 
pod jego nogami.
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Ćwiczenia partnersko-wzajemnościowe 

 1.  Na zaufanie
Cel: zwiększenie świadomości własnego ciała i ciała partnera, poczucie bezpieczeń-
stwa pracy z partnerem.
 a. Dobieramy uczestników w pary, osoba A ma zamknięte oczy, osoba B  
  prowadzi ją trzymając za rękę, ramię lub łokieć. Osoba B prowadzi osobę A  
  przez całą przestrzeń, zmieniając tempo kroków i poziomy (góra, dół).
 b. Dobieramy uczestników w pary. Jedna osoba prowadzi ruch. Obydwie  
  osoby mają zamknięte oczy, trzymają się za ramiona. Poprzez przenosze- 
  nie środka ciężkości z prawej nogi na lewą i odwrotnie, wyczuwają się  
  nawzajem. Jeżeli partner prowadzący zmienia środek ciężkości na nogę  
  prawą, lewa jest wolna do kroku i może ten krok wykonać. Ćwiczenie  
  może wykonywać kilka osób, warunkiem jest wyznaczenie lidera, który ma  
  otwarte oczy i prowadzi resztę grupy, która ma zamknięte oczy. W tym  
  działaniu możemy przejść do ćwiczeń grupowych poprzez zwiększenie  
  liczby uczestników z zamkniętymi oczyma.
 c.  Dobieramy się w 5-osobowe grupy. Jedna osoba staje w środku, ma za- 
  mknięte oczy. Cztery pozostałe stają z przodu, z tyłu, z prawej i z lewej.  
  Osoba w środku lekko przechyla się i opada w różnych kierunkach, osoby  
  stojące dookoła wyłapują ją, przyjmując ciężar jej ciała na swoje ciało.
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Elementy rytmiczno-muzyczne w pracy na scenie

Elżbieta Aleksandrowicz

1. Kilka słów o metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a 

Kontakt z muzyką jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Ma wpływ na 
rozwój poznawczy człowieka jego emocjonalność i intelekt. Ten rodzaj sztuki, 
choć abstrakcyjny, oddziałuje w sposób bezpośredni i pośredni na zmysły i wy-
obrażenia.
 Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a jest wszechstronną metodą kształcenia mu-
zycznego. Składa się z trzech ogniw: rytmiki, solfeżu i improwizacji. Według zało-
żeń twórcy metody, który zwracał uwagę na ruch i emocje powiązane z muzyką, 
miała jednoczyć: ciało, umysł i energię człowieka. Inspirację stanowiły idee wy-
chowawcze starożytnych Greków, sformułowane przez Dalcroze’a w następujących 
punktach: współpracowanie w zespole (nawiązuje do chóru greckiego), namierze-
nie głównego celu (czyli harmonijny rozwój organizmu człowieka), działanie po-
przez ruch i gest (będące środkami przekazu oraz wyrazu) nawiązujące do tańca 
greckiego. Ważna była tutaj nierozerwalność tańca, śpiewu i poezji greckiej, które 
łączył wspólny rytm1. System nauki według metody opiera się na zasadzie pięciu 
kroków: słucham, odczuwam, wykonuję, nazywam, utrwalam, zapamiętuję. Zada-
nia realizowane w ramach zajęć rytmiki powinny być zróżnicowane pod względem 
aktywności i stopnia trudności. Metoda wpływa na sfery: emocjonalną, intelektual-
ną i fizyczną. Można ją stosować zarówno wśród zawodowych muzyków, tancerzy  
i aktorów jak również wśród osób bez wykształcenia muzycznego. Zadania powin-
ny być dostosowane do wiedzy i umiejętności oraz wieku osób ćwiczących.
 Metoda bazuje na wykorzystaniu naturalnej potrzeby ruchu i odczuwania 
muzyki całym ciałem. Nie wymaga szczególnych predyspozycji ruchowych ani 
umiejętności technicznych. Z założenia opiera się na ruchu naturalnym. Połącze-
nie muzyki i elementów ruchowych, wynikających z jej bezpośredniego przeży-
cia, przynosi indywidualny sposób wypowiadania się poprzez ruch. Jej uniwer-

1  M. Brzozowska-Kuczkiewicz, Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika, WSiP, Warszawa 1991, s. 22.
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salizm polega na możliwościach adaptacyjnych z wieloma dyscyplinami np.: 
tańcem, aktorstwem, pedagogiką, psychologią, terapią. W każdej z tych dziedzin 
bardzo dobrze się odnajduje i daje uczestnikom zajęć wiele satysfakcji, przeżyć  
i nowych odkryć. Współdziałanie sztuk ma swoją ugruntowana pozycję w historii. 
Wzajemne inspiracje, korzystanie ze zdobyczy różnych form wypowiedzi twór-
czej, pomaga w  poszukiwaniu nowych rozwiązań, indywidualnej kreacji, pełniej-
szego spojrzenia na akt twórczy. Odnosi się to również do zawodu aktora, któ-
ry wymaga interdyscyplinarnego, wielopłaszczyznowego przygotowania. Stąd też  
w programach studiów szkół aktorskich znalazło się szereg przedmiotów przygo-
towujących do przyszłej pracy scenicznej. Są wśród nich przedmioty zawodowe 
(m.in.: wiersz, proza, elementarne zadania aktorskie, wymowa, impostacja głosu, 
improwizacja aktorska), przedmioty teoretyczne (m.in.: historia sztuki, teatru, 
dramatu i filmu), przedmioty doskonalące sprawność fizyczną (m.in.: akroba-
tyka, judo, yoga) oraz przedmioty muzyczne, których celem nie jest tylko zdo-
bycie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii, historii czy literatury muzycznej, 
ale przede wszystkim uwrażliwienie na muzykę i wskazanie możliwości transpo-
nowania narzędzi muzycznych dla potrzeb warsztatu scenicznego (są to m.in.: 
rytmika, taniec, piosenka, umuzykalnienie). Realizowane w programie studiów 
treści przenikają się wzajemnie i uzupełniają. Młodzież, podczas nauki w szko-
le aktorskiej ma możliwość doświadczania różnych metod pracy, pochodzących   
z różnych dyscyplin. Im więcej czerpią korzyści z poszczególnych źródeł wiedzy  
i  doświadczenia, tym ich własne będą pełniejsze. W późniejszej pracy zawodowej 
w indywidualny sposób dokonują wyboru takich metod, które w danym momen-
cie  są najlepsze. „Teatr istniał w różnych formach i kulturach przez wiele tysięcy 
lat, a jego podstawowy i najważniejszy element ludzki – aktorzy – bawili, wzruszali  
i prowokowali widzów do ref leksji, używając swoich zdolności, techniki i talentu”2. 
Technika aktora to przede wszystkim pokonanie oporu organizmu: ciała, głosu, 
słuchu, psychiki. To opanowanie narzędzi: świadomej pracy oddechem, ciałem, 
sposobów pracy z tekstem tak aby osiągnąć zamierzony rezultat. Jedną z metod 
pracy doskonalącą aktorski warsztat jest właśnie rytmika Dalcroze’a. Formy ćwi-
czeń stosowane w metodzie rozwijają wiele dyspozycji m.in.: poczucie rytmu, słuch 
muzyczny, wrażliwość emocjonalną, estetykę, empatię, wyobraźnię, koordynację, 
autoorientację i orientację w przestrzeni, ref leks, spostrzegawczość i wiele innych. 
Uczestnicy zajęć poznają się wzajemnie i jednocześnie poznają samych siebie. Kon-
takt z muzyką i ruchem, przeżywanie, ref leksje i wnioski wynikające z aktywnego 
bycia z muzyką zawsze będą prawdziwe. Nie można mówić o pojęciu błędu, emo-
cje po prostu są i wynikają w sposób naturalny z reakcji na bodźce muzyczne. 
Korelacja głosu, słuch i ruchu kształci i rozwija szeroko pojęty warsztat aktorski, 
uzupełnia braki, łagodzi nadekspresję.

2 A.Siedlecki, Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów     
    2012, s. 26.
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2. Krótka charakterystyka wybranych form ćwiczeń

Omówione formy mogą być realizowane do muzyki skomponowanej, improwizo-
wanej lub wykonywane w ciszy.

Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, czyli hamująco-pobudzające. Wpływają na 
rozwój i doskonalenie szybkiej orientacji i twórczej inicjatywy. Ich głównym celem 
jest kształcenie  umiejętności szybkiego podjęcia i zatrzymania akcji w wyznaczo-
nym miejscu i czasie – są kombinacjami spoczynku i działania3. Z zakresu ćwiczeń  
scenicznych wszystkie zadania, które polegają na akcji i reakcji mieszczą się w oma-
wianym zbiorze. Akcja dotyczyć może zarówno głosu jak i ruchu. Szybkie i właści-
we zareagowanie na wskazany bodziec, podjęcie kolejnej akcji lub kontynuowanie 
już istniejącej w określonym kierunku i celu, jest jednym z podstawowych zachować 
ćwiczonych na zajęciach rytmiki w pracy z aktorami.

Ćwiczenia poprawnej postawy ciała pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie  
i korzystanie z aparatu ruchowego w sposób świadomy. Ich celem jest wzmocnienie  
mięśni, poprawa ruchomości stawów, pobudzenie układu oddechowego i ogólne 
podniesienie sprawności i wydolności organizmu. Poprawna postawa i świadomość 
ciała wpływa na estetykę wykonawczą i zakres środków wyrazu artystycznego. 

Ćwiczenia orientacji w przestrzeni rozwijają umiejętność sprawnego i celowego 
odbierania kierunków ruchu oraz działania zgodnego z założeniami ruchu sce-
nicznego. Przód, tył, boki sceny, diagonale, poruszanie się i zatrzymanie przo-
dem, tyłem lub bokiem stanowią bazę do organizacji przestrzeni scenicznej oraz 
tzw. projektowania ruchu, czyli świadomego stosowania określonych pozycji ciała 
i komponowanych figur, tak by uzyskać najlepszy w wyrazie lub kontekście sceny 
obraz. Do tej grupy ćwiczeń należą również te, które rozwijają umiejętność zasto-
sowania ruchu w różnych poziomach: niskim, średnim i wysokim. Ten sam gest, 
ruch lub figura nabierają innego znaczenia w zmienionej perspektywie. Powstające 
w konsekwencji działania, prowadzone ze zmienną dynamiką ruchu na zasadzie 
naprężeń i odprężeń, nie będą nużące.

Ćwiczenia koordynacji kształcą i rozwijają zgodną i kontrolowaną pracę różnych 
części ciała. Ruch na scenie nie może być przypadkowy i chaotyczny, natomiast 
powinien być przemyślany i dokładny. Umiejętność uruchamiania ruchów nieza-
leżnych w symetriach: pionowej, poziomej i ukośnej wzbogaca środki wyrazu arty-
stycznego i ekspresji ruchowej. Planując ćwiczenia należy pamiętać o stopniowaniu 
trudności, by nie zniechęcić zbyt trudnym zadaniem osoby ćwiczące. Uzyskanie 
dobrego poziomu izolacji wymaga dużo cierpliwości i koncentracji, stąd też ćwi-

3  E.Jaques-Dalcroze, Pisma wybrane, WSiP, Warszawa 1992, s. 52.
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czenia te powinno przedzielać się innymi prostszymi zadaniami. Doskonalenie ko-
ordynacji ruchowej sprzyja skupieniu się na zadaniu i pomaga np. w nauce tekstu 
czy kolejności zaplanowanych działań na scenie. Do grupy zadań koordynacyjnych 
należą również te, które angażują dodatkowo zmysły słuchu i wzroku. Reakcja na 
bodźce zewnętrzne (muzyczne, słowne, scenografię rekwizyty itp.) uruchamia wie-
lopoziomowe myślenie u osoby realizującej zadanie. Wymaga od niej takiej reakcji, 
która pozwoli na zaistnienie ekspresyjnej ale świadomej wypowiedzi scenicznej.

Ćwiczenia kompozycji ruchu wpływają na odkrywanie i poszerzanie środków 
wyrazu w ruchu. Głównym celem jest tutaj umiejętność konstruowania logicznej 
wypowiedzi w zaplanowanej formie. Istotne jest dysponowanie różnymi środka-
mi ekspresji ruchoweji ich odpowiednie zestawianie. Każda kompozycja ruchowa 
odbywa się w określonym czasie i przestrzeni, stąd też istotne jest planowanie 
rysunków ruchu oraz czasu w jakim ruch się odbywa. Ten sam wykonany wolno  
i beznapięciowo, skontrastowany szybkim tempem i naprężeniem, nabiera innych 
jakości. Można wyodrębnić dwa rodzaje rysunków choreograficznych: przestrzen-
ne i linie taneczne. Kompozycja ruchowa składa się z działań przestrzenno-rucho-
wych opartych na rytmach, ujęta jest w rysunki choreograficzne oraz ułożona  
w tempie i nasileniu dynamicznym w odpowiednim stylu i nastroju4. Istotnym ele-
mentem związanym z ruchem jest muzyka, która inspiruje do powstawania ruchu, 
determinuje jego przebieg i kształt, wpływa na wyraz emocjonalny. Zawarty w mu-
zyce rytm ma istotne znaczenie dla jakości ruchu zarówno tego artystycznego jak 
i wynikającego z codziennych czynności. „Wszystkie zjawiska fizyczne, z ruchem 
ludzkiego ciała włącznie, przebiegają w przestrzeni i czasie a rytm (…) porządkuje 
wszelakie zjawiska czasowe w okresy pewnej regularności. W związku z tym trud-
no byłoby wyobrazić sobie jakikolwiek normalny ruch ludzki przebiegający bez 
organizacji rytmicznej, ponieważ rytm jest integralną częścią ruchu”5. W metodzie 
Dalcroze’a istotne miejsce zajmuje tworzenie interpretacji ruchowych dzieła mu-
zycznego. Twórca metody mówił, że ruch fizyczny powinien być konsekwencją 
bodźca muzycznego, stąd też interpretacja ruchowa w sposób naturalny powinna 
korespondować z dziełem muzycznym, stanowić odzwierciedlenie treści wyrazo-
wych utworu muzycznego i przeżycia emocjonalnego wynikającego z muzyki6.

Ćwiczenia improwizacji rozwijają wyobraźnię i mogą stanowić początek wielu 
zadań twórczych. Istota improwizacji polega na działaniu spontanicznym, które 

4   E.Darewska, O kompozycji tanecznej, Wydawnictwa Związkowe, Warszawa 1964, s. 9.
5  R.Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, PWM, Kraków  
    1988.
6  Zob.B.Ostrowska, Interpretacja ruchowa dzieła muzycznego w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a,  
    w: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji. Materiały z V i VI Ogólno-    
   polskiej Sesji Naukowej red. naukowy B.Ostrowska, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów  
     w Łodzi, Łódź 2002, s. 18-22.]
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prowadzi do zbudowania wypowiedzi np. słownej lub ruchowej. Celami ćwiczeń  
improwizowanych są: rozwój kreatywności, rozwój osobowości, nieschematyczne  
i przewidywalne działanie oraz umiejętność poszukiwania różnych źródeł inspiracji. 
Jedną z ważniejszych metod pracy jest metoda zadaniowa, podczas której osoby 
ćwiczące koncentrują się na jednym celu – zadaniu. Do osiągnięcia celu poszukują 
takich sposobów i środków wypowiedzi, aby widz – odbiorca otrzymał zamierzony 
komunikat. Oczywiście odbiór i realizacja mogą być subiektywne i zależą od wie-
lu czynników m.in. wrażliwości, oczekiwań, skojarzeń itp. Każda improwizowana 
wypowiedź jest prawdziwa i niepowtarzalna. Założenia dotyczące wyboru środków 
zobowiązują do poszukiwania nowych możliwości, uczą jednocześnie konsekwen-
cji i logiki. Prowadzą do myślenia większą całością, skomponowaną tu i teraz lub 
prowadzącą do zrealizowanie konkretnej interpretacji lub formy. W zadaniach im-
prowizacji każda osoba powinna mieć czas na stworzenie własnej, indywidualnej 
wypowiedzi artystycznej, możliwość obserwacji innych, wyciągnięcia wniosków  
i zastosowania ich. Zadania improwizacji pozbywają nieśmiałości i uczą współdzia-
łania. Aktorskie zadania kreatywne w większości inspirowane są muzyką skompo-
nowaną, improwizowaną, głosem oraz słowem w znaczeniu semantycznym i ase-
mantycznym7.  „Podstawowa zasada Techniki Improwizacji brzmi: Gra to działanie 
i zawsze można zrobić więcej. Aktor empirycznie uczy się, co zawsze trzeba robić, 
by utrzymać się w stanie zdolności improwizacji, a nie ulegać pokusie myślenia. 
Odpowiedni porządek gier i ćwiczeń jest bardzo istotny. Dzięki niemu cała techni-
ka jest łatwiej przyswajalna pod względem empirycznym jak i intelektualnym”8.

Podsumowanie

Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne opierające się na metodzie Emila Jaques-Dalroze’a, 
mogą stanowić bardzo dobre uzupełnienie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osoba-
mi dorosłymi w realizacji zadań teatralnych. Wyjście od muzyki i jej elementów 
strukturalnych tj.: melodia, rytm, metrum, dynamika, tempo, artykulacja, faktura, 
sonorystyka czy forma, uaktywniają wyobraźnię, wyrabiają umiejętność aktywnego 
słuchania, myślenia większą całością, reagowania na bodźce wewnętrzne i zewnętrz-
ne, wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. „Kiedy wykorzy-
stujesz cel sceny, zaczynasz rozumieć jaka jest twoja rola w obrębie całej sceny”9. 
Świadome i celowe działanie, nieskrępowane jednocześnie wzorem wykonawczym, 
wynikające z własnego przeżycia i doświadczenia będzie nie tylko satysfakcjonujące 
ale również interesujące w odbiorze.

7   Zob. B.Ostrowska, E.Aleksandrowicz, Improwizacje rytmiczno-aktorskie, w: ibidem, s. 111-117.
8   S.Book, Podręcznik dla aktorów.Technika Improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmowych, teatral- 
    nych i telewizyjnych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2012, s. 9.
9  Ibidiem, s. 11
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Konspekt zajęć rytmiki nt. „Elementy rytmiczno-muzyczne w pracy na scenie”

Ćwiczenia mogą być przeprowadzane w różnych grupach wiekowych, ze stopniem 
trudności dostosowanym do potrzeb i umiejętności osób ćwiczących. Zapropo-
nowane zadania nie są ciągiem metodycznym, tylko propozycjami różnych form 
zadań i środków realizacji.

1. Sztuka latania
 Główne cele ćwiczenia:
 - rozwijanie wyobraźni ruchowej,
 - rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 - rozwijanie ekspresji twórczej,
 - kształcenie umiejętności zauważania i nazywania bodźców wewnętrznych 
   i zewnętrznych.
Uczestnicy zajęć siedzą na podłodze. Szukają w ruchu rąk elementów charaktery-
stycznych dla pracy skrzydeł ptaków i owadów. Ruch rozpoczyna  się od palców, 
przechodzi na nadgarstek, łokieć, ramię. Może być wykonywany na zmianę prawą 
i lewą ręką lub jednocześnie. Charakterystyczne elementy ruchu imitującego lata-
nie, stopniowo przechodzą na całe ciało. Ciało staję się lekkie, jakby zawieszone  
w powietrzu. Zawieszenia powstają dzięki różnym figurom i kształtom ciała, wyko-
nywanym w różnych poziomach ruchu – niskim średnim i wysokim np.: kołyski, 
podpory, wahadła. W kolejnym etapie ćwiczenia, uczestnicy zajęć wykonują je 
parami w ten sposób, że jedna osoba inicjuje ruch, natomiast druga go kontynu-
uje, poczym następuje zamiana ról. Po wykonaniu zadania należy je omówić: jak 
powstawał ruch, jakie były inspiracje, jaki wpływ miała muzyka, czy obserwacja 
partnera w ćwiczeniu pomagała w poszukaniu i realizacji własnego pomysłu itp. 
Następnie wykonujemy ćwiczenie jeszcze raz ale z inną muzyką. Sposób myślenia 
powinien zostać przeniesiony na kolejną realizację. Aby muzyka pomogła powinna 
mieć charakter ilustracyjny i inspirować do zadania.
 Proponowana muzyka:
 Zbigniew Preisner – z cyklu 10 łatwych utworów na fortepian – Sztuka latania
 Zbigniew Preisner – z cyklu 10 łatwych utworów na fortepian – Pozdrowienia  
 z Pamalican
 Michał Lorenc – muzyka z filmu 300 mil do nieba – fragment pt. Ptaki

2. Taniec
 Główne cele ćwiczenia:
 - rozwijanie organizacji ruchu w przestrzeni,
 - kształcenie i rozwijanie autoorientacji,
 - kształcenie reagowania na muzykę.
Ćwiczenie polega na skomponowaniu przez każdego uczestnika zajęć prostego 
kroku tanecznego, mieszczącego się w przestrzeni jednego taktu, zgodnego z cha-
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rakterem muzyki. Poszczególne propozycje powinny zawierać różne kierunki ru-
chu: obroty, zwroty, zamiany nóg itp. Osoba prowadząca ćwiczenie, poleceniem 
słownym (np. imieniem) wskazuje kolejne osoby, których zadaniem jest wykonanie 
kroku i zainicjowanie organizacji przestrzeni w jakiej krok będzie realizowany np. 
w: diagonalach, kole, liniach prostopadłych, liniach równoległych, falą itp. Pozo-
stałe osoby podejmują krok i zgodnie z sugestią przestrzeni, wykonują go. Zmiana 
osoby prowadzącej powinna nastąpić w momencie sugerowanym przez muzykę.  
W ten sposób powstaje forma, w której uczestnicy zadania aktywnie analizują 
odcinki muzyczne.
 Proponowana muzyka:
 Michał Lorenc – muzyka z filmu Złoto dezerterów – fragment pt. Mała Sara

3. Zdarzenia
 Główne cele ćwiczenia:
 - rozwijanie wyobraźni ruchowej,
 - rozwijanie środków ekspresji ruchowej,
 - rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 - rozwijanie ref leksu i spostrzegawczości.
Ćwiczący rozpoczynają ćwiczenie od dowolnej pozycji ciała, ale tak żeby każdy 
dysponował wygodną przestrzenią do ruchu. Zadanie polega na rozpoczęciu ruchu 
od tej części ciała, którą wskaże słowem osoba prowadząca np.: prawy bark, lewy 
łokieć, klatka piersiowa, kciuk lewej dłoni, prawe biodro, lewa pięta itp., a następnie 
poprowadzeniu go tak jak podpowiada intuicja. Ważne jest aby przepływ ruchu był 
logiczny. W kolejnym etapie można dołączyć określoną intencję np. należy skom-
ponować i pokazać ruch by określał np.: zdziwienie, niechęć, radość, miłość, żal itp. 
skierowane do konkretnej osoby. Całość zadania można tak skomponować, żeby 
cząstki z intencją były przedzielane ruchem dowolnym. Wyrażanie intencji w ciele  
a nie głosem, poszerzy środki ekspresji ruchowej. W końcowej fazie, uczestnicy 
mogą sami podejmować decyzję z jaką intencją zwracają się do wybranej przez 
siebie osoby. Po chwili dialogu, zmieniają miejsce w przestrzeni i wybierają kolejną 
osobę. Elementem utrudniającym wykonanie ćwiczenia mogą być polecenia zatrzy-
mania i wznowienia akcji np. CISZA - AKCJA.
Ćwiczenie wykonywane w ciszy.

4. Ilustracja
 Główne cele ćwiczenia:
 - kształcenie i rozwijanie słuchu muzycznego,
 - rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 - rozwijanie ref leksu,
 - rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 - rozwijanie środków ekspresji ruchowej.
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Zadanie polega na zilustrowaniu w ruchu sytuacji wynikających z muzyki. Należy 
odwzorować tempo, rytm, motorykę, akcenty, dynamikę, pauzy, motywy melo-
dyczno-rytmiczne, dialogi, powtórzenia ale w narzuconym zadaniu np.: przecią-
ganie liny, wchodzenie po schodach, bieg z przeszkodami itp. Etiudę aktorsko-
ruchową można wykonać indywidualnie, w parach lub z podziałem na grupy. Siła 
ekspresji płynąca z muzyki zainspiruje ruch. Finalna interpretacja utworu muzycz-
nego może być autorstwem jednej osoby lub zespołu. Osiągnięcie porozumienia, 
dokonanie wyboru zastosowanych rozwiązań przestrzenno-ruchowych, daje dużo 
satysfakcji i skutkuje zrealizowaniem zamkniętej formy muzycznej. 
 Proponowana muzyka:
 Modest Musorgski – z cyklu Obrazki z wystawy, Rynek w Limoges
 Modest Musorgski – z cyklu Obrazki z wystawy, Ogrody Tuileries

5.  Tempo i rytm
 Główne cele ćwiczenia:
 - kształcenie poczucia pulsu,
 - rozwijanie ref leksu i spostrzegawczości,
 - rozwijanie ekspresji ruchowej,
 - rozwijanie wyobraźni.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać kilka grup wyrazów, które będzie 
można podzielić na równą liczbę sylab np.:
 - zawody, wyrazy dwusylabowe: le-karz, gór-nik, dru-karz, ma-larz itp.,
 - bohaterowie (filmowi, książkowi), wyrazy trzysylabowe: In-dia-na, Bal-bo-a,  
   Su-per-man, Sky-wal-ker itp.,
 - sztuka, wyrazy czterosylabowe lub łączone : Mo-na-li-za, Co-lo-se-um, Jan  
   Ma-tej-ko, Wie-ża Ei-ff la itp.
Uczestnicy ćwiczenia stają w półkolu. Rozpoczynając od pierwszej osoby, po kolei 
każdy ćwiczący wypowiada wyraz podzielony na dwie sylaby kierując go do kolej-
nej osoby. Zadanie przebiega w stałym tempie i określonym pulsie, który w tym 
przypadku dzielony jest równo na dwie części. W ten sam sposób realizowane są 
wyrazy trzy- i czterosylabowe ale w innym pulsie i rozpoczynane za każdym razem 
z innej strony półkola (rytmicznie powstają grupy dwóch ósemek, triole ósemkowe 
i grupy czterech szesnastek). W kolejnym etapie ćwiczenia do słowa dołączony jest 
ruch, który powinien zilustrować wypowiedziane słowo. Łańcuchy słowno-rytmicz-
ne przebiegają jeden po drugim, ale ze zmianą pulsu (zmienia się tempo). Ostat-
ni etap ćwiczenia polega na wypowiedzeniu słowa w wyobraźni a pozostawieniu 
ekspresji ruchowej. Całość ćwiczenia można wykonać w dowolnym ustawieniu, co 
dodatkowo utrudni szybką i punktualną reakcję na bodźce.
 Ćwiczeniu może towarzyszyć akompaniament na instrumencie perkusyjnym 
(bębenek, klawesy) utrzymujący puls. W kolejnym etapie zadanie powinno być 
wykonane bez akompaniamentu.
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Kolekcjonerzy inspiracji

Justyna Czarnota

W sezonie 2013/2014 oraz 2014/2015 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Ra-
szewskiego w Warszawie Dział Pedagogiki Teatru, w którym jestem zatrudniona, 
organizował projekt „Teatralna klasa”. Był to cykl warsztatów, które miały zapoznać 
dzieci z różnymi aspektami pracy nad spektaklem, zainteresowaćje procesem two-
rzenia w teatrze. Podczas spotkań artyści dzieląc się swoją pasją i doświadczeniem, 
przybliżali uczestnikom takie pojęcia jak: tekst, lalka, światło, przestrzeń, muzyka, 
ruch. Wyjątkowość „Teatralnej klasy”polegała między innymi na tym, że każdemu 
prowadzącemu w budowaniu warsztatu towarzyszył pedagog teatru, który również 
współprowadził zajęcia. Zależało nam, by warsztaty nie miały charakteru rozmowy 
z ciekawym człowiekiem o jego pracy, ale by w pełni były oparte na aktywności 
uczestników, by stwarzały im dużo przestrzeni do samodzielnego działania i wy-
ciągania wniosków, by wreszcie zderzały ich często stereotypowe myślenie o profe-
sjach związanych z teatrem z wizją i praktyką zaproszonego przez nas artysty. 
 Każda para prowadzących wypracowywała swój własny model współpracy. Ja 
przygotowywałam warsztat wspólnie z Anną Smolar – polsko-francuską reżyserką 
teatralną, twórczynią takich „Pani z Birmy” w Teatrze Polonia w Warszawie, „Buller-
byn. O tym jak dzieci domowym sposobem zrobiły sobie las i co z niego wyrosło” 
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, czy „Pinokio” w Teatrze Nowym  
w Warszawie. Jako pedagogowi teatru zależało mi na poznaniu metod, które Ania 
wykorzystuje podczas pracy z aktorami, dowiedzeniu się, skąd czerpie inspiracje,  
w jaki sposób je wykorzystuje. Wspólnie zastanawiałyśmy się, jak przekuć te doświad-
czenia na kreatywne zajęcia dla dzieci. Ustaliłyśmy, że warsztat dla nas jest teatralną 
zabawą, która w prosty sposób udowadnia uczestnikom, że u początku pracy nad 
przygotowywaniem spektaklu nie musi znajdować się dramat czy scenariusz. Dla Ani 
często inspiracją do pracy nas przedstawianiem jest ścieżka dźwiękowa, wspomnienie 
czy obserwacja jakiejś sytuacji, wyrwane z kontekstu zdanie. W moim przekonaniu to 
diagnoza bardziej ogólna – tak dzieje się nie tylko w przypadku Anny Smolar, ale też 
wielu innych reżyserów. Uczestnicy mogą przekonać się sami, jak pierwszy bodziec 
determinuje kierunek rozwoju ich własnych etiud.
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 Scenariusz, który prezentuję, jest inspirowany tym doświadczeniem. Warsztat 
można przeprowadzić na każdym poziomie wiekowym.W prezentowanej formie za-
jęcia można wykorzystać jako okazję do zaznajomienia uczestników z określonymi 
tekstami kultury lub/oraz do zbadania gustów i zainteresowań podopiecznych. 

I. Przygotowanie przestrzeni
Salę dzielimy na trzy strefy: muzyki, słowa, plastyki. Dobrze je wyraźnie od siebie 
oddzielić, żeby pracujące nad danym zagadnienie grupy sobie wzajemnie nie prze-
szkadzały. Każdą strefę nauczyciel wcześniej odpowiednio przygotowuje, wybiera-
jąc kilka (lub – jeśli przewidujemy dłuższe zajęcia – kilkanaście) elementów, które 
się w niej znajdą. Warto zadbać o ich jak największą różnorodność, żeby uczestnicy 
mogli dyskutować, dokonując swojego wyboru.

Strefa muzyki: w tym miejscu powinny się znaleźć 15-30 sekundowe fragmenty 
utworów muzycznych – o różnej dynamice, w różnej stylistyce itp. 
Uwaga! Dobrze działa podsycanie atmosfery pewnej tajemnicy – a więc przygoto-
wanie odtwarzaczy MP3 z słuchawkami lub niewielkich głośników będzie najlep-
szym rozwiązaniem.

Strefa plastyki: tutaj umieszczamy obrazy lub/i fotografie – w dowolnej for-
mie: pokazu slajdów na komputerze, albumów z zaznaczonymi miejscami, dru-
ków. Obrazy Joana Miro mogą sąsiadować z dziełami Paula Gauguina i zdjęciami  
z dzieciństwa.

Strefa słowa: w tym miejscu będą znajdowały się cytaty – dłuższe i krótsze formy 
tekstowe. Pracując z młodzieżą, warto się pokusić o fragmenty tekstów filozofów, 
wiersze, ale też artykuły z prasy.

II. Działanie
Dzielimy uczestników na trzy podgrupy o podobnej liczbie osób. Każda z nich 
zaczyna pracę w innej strefie. Zadaniem jest wybranie jednego elementu z propo-
nowanych, który wydaje się najciekawszy lub najbliższy wszystkim osobom. Po 
kilku minutach następuje zmiana strefy, a potem kolejna, tak, by po trzech kolej-
kach każda grupa miała trzy elementy – inspiracje do dalszej pracy. Przy pierwszej 
zmianie warto przypomnieć uczestnikom, że to, co wynieśli z pierwszej strefy, 
powinno w jakiś sposób determinować ich kolejne wybory.
 Zadaniem grup jest przygotowanie krótkiej etiudy inspirowanej zgromadzo-
nym materiałem. Słowo ‘inspiracja’ jest kluczowe, bowiem nie chodzi o to, by na 
przykład odtworzyć sytuację z obrazu i przeczytać wybrany tekst, ale stworzyć 
nowe dzieło. Po wzajemnej prezentacji warto omówić z uczestnikami całość ich 
działań – od sposobu wybierania elementów w poszczególnych strefach do strategii 
ich łączenia.
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36. Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”2015 

20-23 maja 2015 r., Łódź

36. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa” jest projektem eduka-
cyjno - animacyjnym oraz artystycznym zawierającym istotne elementy edukacyjne ukierunkowane 
na poznanie nowych kierunków pracy teatralnej opartej na współtworzeniu, poszukiwaniu niesza-
blonowych rozwiązań artystycznych inspirowanych kreatywnością dziecka. Przestrzeń projektu po-
zwala uczestnikom na  wzajemną inspirację, rozwijanie własnych  zdolności, twórczych umiejętności  
i artystycznych kompetencji. „Dziatwa” skierowana do dzieci, młodzieży - członków amatorskich grup 
teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatral-
nych, specjalistów teatru dziecięcego jak również do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 
mieszkańców Łodzi.
Organizatorem Przeglądu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi. 36. edycja „Dziatwy” organizowana 
jest we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Polskim 
Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Kołem Terenowym 
Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. 
Od wielu lat Przegląd odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego 
oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Uważany jest za jeden z najważniejszych przeglądów teatrów dziecię-
cych i młodzieżowych w Polsce. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.
Projekt „Dziatwa” jest jedynym w województwie łódzkim przeglądem teatralnym o charakterze ogól-
nopolskim łączącym elementy edukacji kulturalnej z artystycznymi prezentacjami oraz działania-
mi aktywizującymi społeczność lokalną poprzez wspólne działania artystyczne. 

Dynamika Projektu zakłada działania w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym.
Celem Przeglądu jest:
promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności  
kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw 
charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosun-
kiem do tworzenia i odbioru teatru, tworzenie warunków do poznawania nowych form i metod 
pracy artystycznej i wychowawczej, poszerzania kompetencji nauczycieli, rozwijania warsztatu pracy 
instruktorów teatralnych, prezentowania autorskich metod pracy teatralnej, wymiany doświadczeń, 
tworzenie przestrzeni do prezentacji najlepszych teatralnych amatorskich zespołów dziecięcych  
i młodzieżowych.
„Dziatwa” służy również szeroko pojętej animacji społeczności lokalnej. Cele ukierunkowane na akty-
wizację środowiska lokalnego to tworzenie warunków do:
współdziałania łódzkich uczelni artystycznych z instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi 
oraz łódzkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji kulturalnej, realizacji 
działań artystycznych sprzyjających kreatywnej zabawie i tworzeniu więzi wspólnotowych w oparciu  
o interaktywne metody pracy z dużymi grupami społecznościowymi oraz działań włączających mło-
dzież niepełnosprawną i zagrożoną wykluczeniem społecznym.
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Na Projekt składają się:
- Konferencja „Mój Teatr Nasz Teatr – Edukacja teatralna w szkole”. 
- Prezentacje przedstawień zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie.
- Warsztaty artystyczne dla uczestników „Dziatwy”.
- Warsztaty metodyczne i dyskusje dla instruktorów teatralnych, pedagogów, animatorów kultury.
- Happeningowa akcja teatralna ,,Korowód”
- Spektakl ,,Vidomi” w wykonaniu aktorów i tancerzy Teatru Chorea oraz uczniów Specjalnego Ośrod- 
  ka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących nr 6 w Łodzi.
- Spotkanie z Edytą Jungowską, gościem specjalnym „Dziatwy”.
- Działania towarzyszące: zabawa edukacyjna, warsztaty cyrkowe, imprezy integracyjne.
- Publikacja zeszytu metodycznego „Dynamika przestrzeni scenicznej”.
- Warsztaty ,,Teatr Przebudzenia” dla uczniów Gimnazjum „Pro Europa” w Łodzi.

Motywem przewodnim wszystkich elementów 36. edycji „Dziatwy” jest Dynamika przestrzeni sce-
nicznej i sposoby jej tworzenia, realizowania i osiągania podczas realizacji spektaklu”. Uczestniczący 
w warsztatach instruktorzy teatralni, nauczyciele i członkowie zespołów zdobędą umiejętności dyna-
mizowania przestrzeni za pomocą ruchu, dźwięku, obrazu, rekwizytu.
Do realizacji warsztatów zaproszeni zostali specjaliści uznani w środowisku artystycznym, reżyserzy 
teatrów dziecięcych młodzieżowych, wyznaczający nowe trendy w pedagogice teatralnej, będący jed-
nocześnie  przedstawicielami  znaczących  instytucji działających na rzecz  edukacji teatralnej dzieci  
i młodzieży w Polsce takich jak Instytut Teatralny, Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci 
i Młodzieży ASSITEJ, Stowarzyszenie Teatralne „Chorea”.  
Inspiracją do poszukiwań idei tegorocznej „Dziatwy” była postać Pippi Pończoszanki (bohaterki powie-
ści Astrid Lindgren) uosabiającej fantazję, twórczą wyobraźnię, dynamikę działania. 

Szczegółowe informacje o projekcie 36. OPTDiM „Dziatwa” znajdują się na stronie www.bok.lodz.pl
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Zespoły biorące udział  w  36 Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „Dziatwa”:

1. Zespół „Teraz My” ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  
 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z przedstawieniem „Złodziej czasu”. 
2. Teatr „Z jednej gliny” z Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu z przed- 
 stawieniem „Dziób w dziób”. 
3. Zespół „Psia Kość” z Miejskiego Domu Kultury w Słupcy z przedstawieniem  
 „Wąż”.
4.  Zespół „Tabula Rasa” z Gimnazjum nr 1 w Sieradzu z przedstawieniem  
 „Inny”. 
5. Młodzieżowa Grupa Teatralna „Lustro” z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  
 w Łodzi z przedstawieniem „Drzazga”. 
6. Teatr „Supełek” z Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach z przedstawie 
 niem „Dziób w dziób”. 
7. Zespół „Bez Komentarza” (grupa młodsza) z Zespołu Szkół z Oddziałami 
 Integracyjnymi w Wałbrzychu z przedstawieniem „A może nadrobić, podro- 
 bić, wyrobić by ją”. 
8. Zespół „Bez Komentarza” (grupa starsza) z Zespołu Szkół z Oddziałami Inte- 
 gracyjnymi w Wałbrzychu z przedstawieniem „Kto ukradł mi skrzydła?” 
9. Grupa Teatralna „Assunta” z Zespołu Szkół nr 120 i Gimnazjum nr 104  
 w Warszawie z przedstawieniem „Dziwny Świat”. 
10. Zespół „Powsinogi ze Strzyżewa” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzy- 
 żewie z przedstawieniem „Nasza Calineczka”. 
11. Zespół „Flug” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 i Stowarzyszenia Inicja- 
 tyw Kulturalnych Pasja w Kędzierzynie Koźlu z przedstawieniem „Biało-kolo- 
 rowa bajka (opowieść) o miłości”. 
12. „Teatr 534” ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Pasja w Kędzierzynie- 
 Koźlu z przedstawieniem „Aksamitka córka diabła albo zakochany Pajac”. 
13. „Teatrzyk jak się patrzy” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Poddębicach z przed- 
 stawieniem „Czarna Bajka”. 
14. „Koło Teatralne Pajacyk” z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie  
 z przedstawieniem „Dzika Weronika”. 
15. Zespół Teatralny „Abrakadabra” ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku  
 z przedstawieniem „Zabawa w teatr”.
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Wydawnictwo metodyczne towarzyszące 
36. Ogólnopolskiemu Przeglądowi Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„Dziatwa”
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