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LISTA UTWORÓW I MUSIC LIST 

W spektaklu "Minus 2" wykorzystano utwory pochodzące z/ Excerpts from: 
Black Milk (1985) 
Mabul (1992) 
Zachacha (1998) 
Moshe (1999) 
Telophaza (2005) 

1. „Gopher Mambo", w wykonaniu I sung by Yma Sumac, (B. May IG. Gozzo), 
nagrane 20 sierpnia 1954, z albumu " Mambo! ". 

2. „Blue Rumba", w wykonaniu I sung by Rolley Polley (Bobby Black) nagrane 19 
kwietnia 1960. 

3. „Recado Bossa Nova", w wykonaniu/ sung by Laurindo Almeida & The Bossa 
Nova All-Stars (N. Antonio I D. Ferreirn), nagrane 4 lutego 1963, z albumu 

"Ole! Bossa Nova!". 
4. „Choo Choo Cha Cha", w wykonaniu I sung by Rinky Dinks, (L. Ford I C. 

Ford), nagrane w styczniu 1959, z Capitol Records single. 
5. „Chihuahua'', w wykonaniu I sung by Luis Oliveira i Bandodalua Boys. 
6. „Glow Worm Cha Cha Cha", w wyk naniu I sung by Jackie Davis. 
7. „Hava Nagila'', tradycyjna muzyka w aranżacji i wykonaniu I traditional music 

arranged and played by Dick Dale, z płyty Unknown Territory, Highton Re
cords 1994. 

8. „Ehad Mi Yodea", tradycyjna muzyka w aranżacji I traditional music arranged 
by Ohad Naharin i Tractor's Revenge, w wykonaniu I sung by Tractor's Reven
ge. 

9. „Stabat Mater" Vivaldiego w wykonaniu I sung by James Bowman i Academy of 
Ancient Music. 

10. „Mabrouk Wo Arisna" w wykonaniu I sung by Ali Hassan Kuban, z albumu 
„Cairo to Casablanca". 

11. „Neroli", Brian Eno. 
12. Etiuda nr 3 na Marimbę, w wykonaniu I sung by Paul Smadbeck. 
13. „Sway", Deana Martina (P. B. Ruiz I N. Gimbel), w wykonaniu I sung by or

kiestra pod batutą Dicka Stabile'a, nagrane 22 kwietnia 1954, z singla Capitol 
Records. 

14. „Somewhere over the rainbow", kompozycja Arlen Harold w wersji Marusha. 
15. „Hooray for Hollywood" w wykonaniu I sung by Don Swan i jego orkiestry. 
16. „Claudia", Roberto Pregadio, z płyty Mo'płen 2000. 
17. „Algeria" Algerie, J'ecris ton nom Fnac, w wykonaniu I sung by Boss Phobie, 

1999 Phobos Productions. 
18. Hard Rock Cafe Surf - Hawai 5-0. 
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OHAD NAHARIN 

Ohad Naharin has been hailed as one 
of the world's preeminent contempora
ry choreographers. As Artistic Direc
tor of Batsheva Dance Company since 
1990, he has guided the company with 
an adventurous artistic vision and re
invigorated its repertory with his capti
vating choreography. Naharin is also the 
originator of an innovative movement 
language, Gaga, which has enriched 
his extraordinary movement invention, 
revolutionized the company's training, 
and emerged as a growing force in the 
larger field of movement practices for 
both dancers and non-dancers. 

Born in 1952 on Kibbutz Mizra, Ohad 
Naharin began his dance training with 
the Batsheva Dance Company in 1974. 
During his first year with the company, 
visiting choreographer Martha Graham 
singled out Naharin for his talent and 
invited him to join her own company in 
New York. While in New York, Naharin 
studied on scholarship at the School of 
American Ballet, furthered his training 
at The Juilliard School, and polished his 
technique with master teachers Maggie 
Black and David Howard. He went on 
to perform internationally with Israel's 
Bat-Dor Dance Company and Maurice 
Bejart's Ballet du XXe Siecle in Brus
sels. 

Naharin returned to New York in 1980, 
making his choreographic debut at the 
Kazuko Hirabayshi studio. That year, 
he formed the Ohad Naharin Dance 
Company with his wife, Mari Kajiwara, 
who died of cancer in 2001. From 1980 
until 1990, Naharin's company perfor-

Ohad Naharin, uznany za jednego 
z najwybitniejszych choreografów 
współczesnych na świecie, urodził się 
w 1952 roku w Kibbutz Mizra, w Izra
elu. Swoją edukację taneczną roz
począł w Batsheva Dance Company, 
gdzie jego talent dostrzegła Martha 
Graham, co zaowocowało zaprosze
niem do pracy w jej zespole. 

W czasie pobytu w Nowym Jorku, 
Naharin odbywał także praktykę ta
neczną w School of American Ballet 
i w Juilliard School, gdzie doskonalił 
technikę pod okiem takich mistrzów 
jak Maggie Black i David Howard . 

Swoją karierę wykonawczą kontynu
ował w sławnej izraelskiej grupie Ba
t-Dor Dance Company a następnie 
w legendarnym zespole Maurice'a 
Bejarta Ballet du XX-e Siecle. 

W 1980 roku Naharin wrócił do No
wego Jorku, gdzie zadebiutował jako 
choreograf w Kazuko Hirabayshi 
Studio. W tym samym roku, wraz ze 
swoją żoną Mari Kajiwara (zmarłą 
w 2001 r.), stworzył Ohad Naharin 
Dance Company. Przez 10 lat wystę
pował ze swoją grupą w Nowym Jor
ku i na scenach świata, ugruntowując 
pozycję wybitnego tancerza i cho-

reografa. Jednocześnie realizował 

spektakle dla Kibbutz Contemporary 
Dance Company, Nederlands Dans 
Theater i Batsheva Dance Com
pany, której dyrektorem artystycz
nym został w roku 1990. Pełniąc tę 
funkcję do dziś (z wyjątkiem sezonu 
2003/2004 kiedy był głównym chore
ografem), Naharin prowadzi zespół 
w sposób wizyjny, nadając jego obli
czu charakterystyczny kształt arty
styczny, podziwiany i naśladowany na 
całym świecie. Dla Batsheva Dance 
Company i grupy juniorów Batsheva 
Ensemble, stworzył ponad 20 cho
reografii. Nad wieloma z nich wciąż 
prowadzi pracę, stale je doskonaląc 
i rozwijając. Efektem takiej koncepcji 
twórczej jest „Deca Dance" - spek
takl, który w progresywny sposób łą
czy elementy pochodzące z różnych 
dzieł Naharina. 

Takie dzieła Naharina, jak „Tabula 
Rasa'', „Kyr", „Anaphasa" czy „Three" 
przeszły do kanonu współczesnego 
języka ruchu, stanowiąc punkt odnie
sienia dla choreografów i teoretyków 
analizujących fenomen teatru tańca. 

O współpracę z Ohadem Naharinem 
zabiegają najwybitniejsze zespoły 

na całym świecie . Jego choreografie 
mają w swoim repertuarze m.in.Ne
derlands Dans Theater, Frankfurt 
Ballet, Ballet de l'Opera de Lyon, 
Compania National de Danza, Cull-

med in New York and abroad to great 
critical acclaim. As his choreographic 
voice developed, he received commis
sions from world-renowned companies 
including Batsheva, Kibbutz Contem- . 
porary Dance Company, and Neder
lands Dans Theater. 

Naharin was appointed Artistic Di
rector of Batsheva Dance Company in 
1990 and has served in this role except 
for the 2003-2004 season, when he held 
the title of House Choreographer. Du
ri ng his tenure with the company, Naha
rin has choreographed over 20 works for 
Batsheva and its junior division, Batshe
va Ensemble. He has also restaged over 
10 of his dances for the company and 
recombined excerpts from his reperto
ry to create Deca Dance, a constantly 
evolving evening-length work. Ranging 
from boldly theatrical productions such 
as Anaphaza (1993) to sparer compo
sitions such as Three (2005), Naharin's 
provocative choreography consistently 
mesmerizes, stimulates, and moves au
diences. 

Naharin trained in music throughout his 
youth, and he has often used his musical 
prowess to amplify his choreographic 
impact. He has collaborated with seve
ra! notable musical artists to create sco
res for his dances, including Israeli rock 
group The Tractor's Revenge (for Kyr, 
1990), Avi Belleli and Dan Makov (for 
Anaphaza, 1993), and Ivri Lider (for Z/ 
na, 1995). Under the pseudonym Ma
xim Waratt, Naharin composed music 
for MAX (2007) and edited and mixed 
the soundtracks for Mamootot (2003) 
and Hora (2009). Naharin also combi
ned his talents for music and dance in 
Playback (2004), a solo evening which 
he directed and performed. 

In addition to his work for the stage, 
Naharin has pioneered Gaga, an inno-
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vative movement language. Gaga, which 
emphasizes the exploration of sensation 
and availability for movement, is now 
the primary training method for Bat
sheva's dancers. Gaga has also attracted 
a wide following among dancers around 
the world and appealed to the generał 
public in Israel, where open classes are 
offered regularly in Tel Aviv and other 
locations. 

Naharin's compelling choreographic 
craft and inventive, supremely textured 
movement vocabulary have made him 
a favorite guest artist in dance com
panies around the world. His works 
have been performed by prominent 
companies including Nederlands Dans 
Theater, Ballet Frankfurt, Lyon Opera 
Ballet, Compańfa Nacional de Danza 
(Spain), Cullberg Ballet (Sweden), the 
Finnish National Ballet, the Paris Ope
ra Ballet, Bale da Cidade de Sao Paulo, 
Cedar Lake Contemporary Ballet (New 
York), Hubbard Street Dance Chicago, 
and Les Grand Ballets Canadiens de 
Montreal. Naharin's rehearsal process 
with Cedar Lake Contemporary Ballet 
during a restaging of Deca Dance was 
the subject of Tomer Heymann's docu
mentary Out of Focus (2007). 

Naharin's rich contributions to the 
field of dance have garnered him many 
awards and honors. In Israel, he has 
received a Doctor of Philosophy hono
ris causa by the Weizmann Institute of 
Science (2004), the prestigious Israel 
Prize for dance (2005), a Doctor of Phi
losophy honoris causa by the Hebrew 
University (2008), and the EMET Pri
ze in the category of Arts and Culture 
(2009). Naharin has also been the re
cipient of the Chevalier de l'Ordre des 
Arts et des Lettres from the French go
vernment (1998), two New York Dance 
and Performance (Bessie) Awards (for 
Naharin's Virus at the Brooklyn Acade-

berg Ballet, Ballet du Grand Theatre 
de Geneve, Finnish National Ballet, 
Ballet de !'Opera de Paris, Bale da 
Ciudade de Sao Paulo, Cedar Lake 
Contemporary Ballet, Hubbard Stre
et Dance Chicago i Les Ballets Cana
diens de Montreal. 

Ohad Naharin jest twórcą innowacyj
nego języka ruchu GaGa, który przez 
swoją inwencję zrewolucjonizował 

metodę szkolenia tancerzy Batsheva 
Dance Company, przeradzajac się na
stępnie w światowy system kształce
nia w dziedzinie praktyki ruchu. 

Mając wykształcenie muzyczne Ohad 
Naharin odnosi również sukcesy jako 
kompozytor. Przy spektaklu „Kyr" 
współpracował ze znaną grupą rac-

e 
kawą „The Tractor's Revenge". Jest 
autorem muzyki do „Max" (pod 
pseudonimem Maxim Waratt) i „Play
back". Edytował i miksował ścieżkę 
dźwiękową do „Mamootot" i „Hory". 
W „Anaphazie" wystąpił w roli kom
pozytora, gitarzysty i wokalisty. 

Świat sztuki uhonorował Ohada Na
harina licznymi zaszczytami: dokto
ratem honoris causa w dziedzinie fi
lozofii Weizmann Institute of Science 
i Hebrew University, Izrael Prize for 
Dance, nagrodą EMET w kategorii 
Sztuka i Kultura, tytułem Chevalier 
de l'Ordre des Arts et des Lettres 
rządu francuskiego, dwukrotnie New 
York Dance (Bessie) Awards, Nagra-

dą „Dance Magazine" oraz Nagrodą 
Samuel H. Scripps American Dance 
Festival za życiowe osiągnięcia. 

my of Music in 2002 and for Anaphaza 
at the Lincoln Center Festival in 2003), 
the Samuel H. Scripps American Dan
ce Festival Award for Lifetime Achie
vement (2009), and a Dance Magazine 
Award (2009). 

Yoshifumi Inao, asystent Ohada Naharina, i Mikołaj Dolata w czasie próby do sceny Black Milk 

I 7 I 





10 I 

POLSKI TEATR TAŃCA / POLISH DANCE THEATRE 

Polish Dance Theatre - Poznań 
Ballet was established in 1973 at 
the initiative of the municipal au
thorities and artistic community 
of Poznan. First it was headed by 
a distinguished dancer and chore
ographer, Conrad Drzewiecki, and 
since 1988 by Ewa Wycichowska -
General and Artistic Director of 
the Theatre, previous prima balle
rina of the Grand Theatre in Łódź, 
Professor of Music Arts, Head of 
the Dance Department of the Fry
deryk Chopin University of Music 
in Warsaw, choreographer and te
acher cooperating with American, 
Italian and German dance compa
nies, juror of Polish and internatio
nal ballet competitions. 

The work of the Polish Dance The
atre has evolved from classical bal
let based performances to contem
porary dance theatre characterized 
by crossing generic, technical and 
stylistic boundaries, abandoning 
traditional means of expression, 
interdisciplinary character, search 
for non-theatrical spaces, improvi
sation-based creative process, and 
harmony between the spiritual, the 
mental and the physical. 

Polish Dance Theatre is conside
red to be a choreographic forum 
for world-renowned artists such 
as Birgit Cullberg, Mats Ek and 
Karine Saporta; as well as rising 
choreographers and winners of 
choreographic competitions such 
as Yossi Berg (Israel) and Virpi 
Pahkinen (Sweden). lt is also a spa
ce where the dancers of the Polish 

W 1973 roku z inicjatywy władz miejskich 
i środowiska artystycznego Poznania został 
powołany do istnienia Polski Teatr Tańca 
- Balet Poznański, którego dyrekcję powie
rzono wybitnemu tancerzowi i choreografo
wi Conradowi Drzewieckiemu. Od 1988 r. 
dyrektorem naczelnym i artystycznym Pol
skiego Teatru Tańca jest Ewa Wycichowska, 
wieloletnia primabalerina Teatru Wielkiego 
w Łodzi, profesor sztuk muzycznych, kierow
nik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzyczne
go Fryderyka Chopina w Warszawie, chore
ograf i pedagog, zapraszany do współpracy 
przez zespoły amerykańskie, włoskie i nie
miecf ie, wielokrotny juror polskich i mię
dzynarodowych konkursów baletowych. 

Oblicze Polskiego Teatru Tańca krystali
zowane przez osobowości kierujących nim 
artystów przeszło ewolucję od spektakli 
ukształtowanych formą teatru baletowego do 
współczesnego gatunku teatru tańca, który 
charakteryzuje przekraczanie granic rodza
jowych, technicznych i stylistycznych, wy
zwalanie się z przypisanych tradycją środków 
wyrazu, skłanianie ku interdyscyplinarności, 
poszukiwanie nowych przestrzeni teatral
nych, oparty na kreatywnej improwizacji 
proces tworzenia, wreszcie - harmonia mię
dzy tym co duchowe i umysłowe a cielesne. 

Pierwotną wizję teatru autorskiego zastępują 
dziś wybitni twórcy z całego świata. O Pol
skim Teatrze Tańca mówi się jak o swoistym 

'I 

forum choreograficznym, na którym wypo
wiadają się uznani mistrzowie, tacy jak Bir
git Cullberg, Mats Ek, Dominique Bagouet 
i Karine Saporta. Szansę konfrontacji i roz
mowy z widzem, mają także przedstawiciele 
młodego dynamicznego pokolenia, laureaci 
międzynarodowych konkursów choreogra
ficznych, tacy jak Yossi Berg z Izraela czy 
Virpi Pahkinen ze Szwecji, oraz tancerze 
Polskiego Teatru Tańca skupieni wokół gru
py "Atelier" - wyłonionej wewnątrz Teatru 
sceny poszukiwań i debiutów. 

W ciągu 37 lat istnienia Polski Teatr Tańca 
zrealizował ponad 180 premier, gościł na 
pięciu kontynentach, został wyróżniony wie
loma prestiżowymi nagrodami, wśród nich 
Fringe Firts na Festiwalu w Edynburgu. 

Polski Teatr Tańca poszerzając swoją dzia
łalność o nurty edukacyjno-festiwalowe 
od 1994 roku organizuje Międzynarodowe 
Warsztaty Tańca Współczesnego, od 2004 
Międzynarodowy Festiwalu Teatrów Tańca, 
a od 2008 Festiwal Atelier 

Polski Teatr Tańca dysponuje w Pozna
niu studiem do prób, nie ma własnej sceny 
a swoje spektakle prezentuje widzom na ca
łym świecie. 

Dance Theatre create and perform 
as Atelier, a stage of artistic search 
and debut. 

Within 37 years of existence Polish 
Dance Theatre has staged over 180 
premieres and performed on 5 con
tinents. It has been awarded a num
ber of prestigious prizes including 
Fringe Firsts at the Edinburgh Fe
stival. 

Apart from artistic activities, Po
lish Dance Theatre has been invo
lved in dance education and pro
motion, organizing International 
C?ntemporary Dance Workshops 
(smce 1994), International Dance 
Theatres' Festival (since 2004) and 
Atelier Festival (since 2008). 

Polish Dance Theatre has a rehear
sal space but no stage. It performs 
all over the world. 

Duet: Agnieszka Błacha i Szymon Halik, zdjęcie z próby 
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PIRAMIDA TAŃCA/ THE PYRAMID OF DANCE 

The twentieth and the beginning 
of the twenty-first century are the 
time of a constant search in the 
field of dance. Being gradually 
freed from its entertaining func
tion, dance abandoned conventio
nal standards of creation, perfor
mance, stage design and costume. 
Aesthetic conventions and ideals of 
the time were revalued, and a se
arch for the new ones started. Inno
vative aesthetic and philosophical 
needs could no longer be satisfied 
by traditional classical ballet per
formances about princes and prin
cesses and their falsely idealized 
loves, ending happily with the help 
of good fairies. 1 

After long years of experimentation 
in contemporary dance2 -exploring 
possibilities of the human body, 
defining innovative approaches to 
movement, juxtaposing various art 
disciplines, and finally denouncing 
it all - traditional genological clas
sification lost its original meaning. 

I I. Turska, Z dziejów 1a1lca współczesnego, 
Warszawa 1980, p.4. 

2 For me contemporary da nce includes, among 
others. modern dance, postmodern dance, dance 
theatre, and con tac t improvisation. The term 
conremporary dance is often misunderstood due 
to terminologica l inaccurac ies. Contemporary, as 
an adjec tive, may apply to any dance piece with 
contemporary content. Due to a Jack of proper 
terminology in the Polish language, contemporary 
dance was int roduced to ref er to the dance di ffer
ent from classical ba llet, i1s aesthet ic conve ntions 
and technique. Stili it is diffe rent from modern 
dance. Jn: I. Tu rska, Z dziejów tańca współczesne· 

go, Warszawa 1980, p.3. 

Wiek XX i początek XXI to czas nieusta
jących poszukiwań w dziedzinie tańca. 

Stopniowo przestała ograniczać go funk
cja rozrywkowa, schematyczność procesu 
tworzenia i wykonania, oprawy scenicznej 
czy kostiumu. Zaczęto poszukiwać nowych 
wartości, albowiem dotychczasowe kanony 
estetyczne, ideały, autorytety uległy przewar
tościowaniu. Nowych potrzeb estetycznych 
i filozoficznych, w dużej mierze związanych 
z dyskusją o dekonstrukcji, także w dziedzi
nie tańca nie mogły już zaspokoić tradycyjne 
propozycje: widowiska baletowe, przedsta
wiające baśniowe przygody królewien i ksią
żąt, icn nieprawdziwie wyidealizowane miło
ści, uwieńczone szczęśliwym zakończeniem 

dzięki pomocy dobrych wróżek.1 

Po latach eksperymentów w dziedzinie szero
ko pojętego tańca współczesnega2, w których 
podejmowano między innymi próby wszech
stronnego przebadania możliwości ludz
kiego ciała, definiowania nowego podejścia 
do ruchu, współistnienia różnych dziedzin 

I I. Turska, Z dziejów ta ńca wspó ł czesnego, Warszawa 1980, s.4. 

2 Przez ta niec wspó łczesny rozumie m tum.in : modern dance, post
modern dance, dance theater, contac1 improvisation . Wokó ł t a ńca 

„wspó łczesnego", naros ło wi ele n ieporozumi eń . Przyczyna tkwi w nie 
śc i s łości okreś l eń . Przymiotnik „wspó łczesny" można zas tosować do 
ja kiegokolwiek utworu tanecz nego o współczesnej lreści. Z braku in
nej nazwy prąję to w Polsce term in „taniec współczesny" na oz nacze
nie kie runku tanecznego, zrodzonego poza tradycyjnym ba letem kla
sycznym i pos i adającego odm ie nne za łożenia eSle tyczne, inne zasady 
techniki i interpretacji. Nie jes t Lo jedna k to samo, co kie runek, styl 
zwa ny „modern dance", w: I. Turska, Z dziejów t a ńca wspó łczesnego, 

Warszawa 1980, s. 3. 

sztuki a także zaprzeczenia temu wszystkie
mu, tradycyjny podział genologiczny stracił 
swój pierwotny sens. Zatarły się sztywne 
granice zadań, zmieniły relacje i wymagania 
wyznaczane coraz bardziej wszechstronnym 
tancerzom i choreografom, nie będącym już 
tylko bezwzględnymi kompozytorami form 
tanecznych. Ta zmiana zaczyna dotyczyć 

również nietykalnej przez wieki przestrzeni 
widza, który w nowej funkcji nierzadko po
jawia się podczas spektaklu na scenie. Wy
korzystując zdobytą wolność taniec zaczął 
wyzwalać także ciało i zmierzać w kierunku 
nowej sztuki. 

Jednym z tych choreografów, którzy niekoń
czący się potencjał i dynamikę tańca współ-

Tasks and requirements for both 
dancers and choreographers chan
ged since the former were beco
ming more and more versatile and 
the latter rejected the label of mere 
dance composers. The audience 
gradually started to enter the stage. 
Setting itself free, dance liberated 
the body and headed the direction 
of new art. 

Its never-ending potentia! and dy
namism has been so far used and 
enriched by severa! choreographers 
among whom is Ohad Naharin. 

Born in Israel, Naharin was raised 
within an artistic family. His mo
ther was a dance and composition 
teacher and his father was a psycho-
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logist specializing in psychodrama. 
As a teenager, Naharin wrote sto
ries, painted and composed music. 
It was only at the age of 22 that he 
started his officia I dance education. 
Just after a few months of training 
he joined the Batsheva Dance 
Company (BDC). Soon Naharin 
was spotted by Martha Graham, 
a modern dance pioneer, who carne 
to Tel Aviv to give artistic assistance 
to the BDC. In the season 1973/74 
Graham cast a young Naharin in 
The Dream, and then invited him 
to New York to train and perform 
with her Company. There Naha
rin studied at the Julliard School 
of Music, Martha Graham School 
of Contemporary Dance and the 
School of American Ballet. He left 
for the USA since he needed a bre
ak and wanted to become mare of 
a student: People were fascinated by 
my body, and I was totally untrained, 
he recalls of this time.3 

Naharin's careerproceeded rapidly. 
He performed with the legendary 
Maurice Bejart Ballet du X Xe Siec
le in Brussles, and on coming back 
to Israel, started to cooperate with 
the Bat-Dor Company in Tel Aviv. 
Nevertheless it was neither Martha 
Graham nor Maurice Bejart that 
inspired him the most but Merce 
Cunningham, Billy Forsythe, Pina 
Bausch and David Gordon. 

Naharin became interested in cho
reography for, as he mentions in an 

3 Lewis, The pleasure of Morion E Ohad Naha
rin. Movcment Magazine, http://www.movmnt. 
com/ohad- naharin _ 00196.ht m I 

czesnego potrafią nie tylko wykorzystać ale 
i ubogacić jest Ohad Naharin. 

Urodził się i wychowywał w Izraelu, w ro
dzinie o silnych korzeniach artystycznych: 
matka była nauczycielką muzyki i tańca, 

ojciec zaś psychologiem specjalizującym 

się w psychodramie. Jako nastolatek Ohad 
Naharin pisał opowiadania, malował i zaj
mował się muzyką. Zinstytucjonalizowaną 

formą edukacji tanecznej zainteresował się 
stosunkowo późno bo jako 22-latek, ale już 
po kilku miesiącach nauki stanął na profe
sjonalnej scenie w zespole Batsheva Dance 
Company. W krótkim czasie został dostrze
żony przez Marthę Graham - amerykańską 

pionierkę modern dance, która przyjechała 
do Tel Avivu jako artystyczny doradca Bat
sheva Dance Company. Obsadziła młodego 
tancefza w spektaklu The Dream (sezon 
1973/74) a następnie zaprosiła do Nowego 
Jorku jako studenta, a później tancerza swo
jego zespołu. Naharin studiował przez rok 
w Julliard School of Music, Graham School 
i School of American Ballet. Jak sam wspo
mina wyjechał ponieważ potrzebował prze
rwy. Czuł, że musi stać się studentem: Ludzie 
byli zafascynowani moim ciałem, a ja byłem 
zupełnie niedoświadczony. 3 Jego kariera roz
wijała się bardzo szybko. Przez dwa sezony 
występował z legendarnym zespołem Mauri
ca Bejarta Ballet du XXe siecle w Brukseli. 
Po powrocie do Izraela rozpoczął współpra
cę z Bat-Dor Company w Tel Avivie. Praw
dziwym źródłem inspiracji nie była dla niego 

3_ C. Lewis, The pleasure of m01ion-Ohad Naharin, Movmnt Maga· 
z1nc, http://www.movmnt.com/ohad-na har in_00l96.html 

jednak ani Graham, ani Bejart, ale Merce 
Cunningham, Billy Forsythe, Pina Bausch 
i David Gordon. 

Zaczął się interesować choreografią, ponie
waż - jak wspomina w jednym z wywiadów 
- po prostu chciałem więcej tańczyć. Odtąd 
wyzwaniem stało się nieustanne, ekscytują

ce doświadczenie procesu twórczego, które 
początkowo rozwijał w stworzonym, wraz 
z żoną Mari Kajiwara, Ohad Naharin Dan
ce Company, a następnie z Batsheva Dance 
Company, którego dyrektorem artystycznym 
jest od roku 1990. Funkcję tę pełni z po
wodzeniem do dziś mając na swoim koncie 
ponad 20 choreografii stworzonych dla tego 
zespołu. Z jego dorobku czerpią najbardziej 
prestiżowe kompanie tańca na całym świe

cie, ale to o Batsheva Dance Company mówi: 
Naprawdę kocham ludzi, z którymi pracuję, 

uczę się od nich.4 Swoich tancerzy traktuje 
jako indywidualności o bogatym, twórczym 
potencjale, jako uczestników procesu kreacji, 
w którym podstawą jest wzajemne zaufanie, 
zrozumienie i otwartość. Takie nastawie
nie pozwala nieustannie iść dalej, wspólnie 
przekraczać własne ograniczenia i w rezulta
cie odważyć się odkryć to, co najtrudniejsze, 
najbardziej osobiste, ale dzięki temu auten
tyczne, pozbawione fałszywej nuty popisu. 
Starałem się stworzyć zgrany zespól, którego 
unikalna osobowość współgra z moją. Dosko
nalimy się nawzajem. 5 

4 A conversation with choreographer Ohad Naha rin. Charlie Rose. 
http://www.charlierosc.com/view/intervicw/649 

5 Piramida widzów, Gazeta Łódzka, Dz Nr l20, 24. 05. 2001. 

interview, he just wanted to dance 
mare, and thus took up the challen
ge of the creative process. First wor
king with the Ohad Naharin Dance 
Company that he established toge- · 
ther with his wife, Mari Kajiwar, 
and then with the Batsheva Dance 
Company. Appointed the Artistic 
Director of the BDC in 1990, he 
has made over 20 choreographies 
for the Company since then. 

Numerous world-renowned dance 
companies have been inspired by 
his works. However, it is about the 
BDC that Naharin says: I really love 
the people that I collaborate with, 
I learn from them.4 He regards his 
dancers as unique individuals with 
enormous creative potentials and 
equal participants of the creative 
process which he bases on mutual 
trust, understanding and open
ness. This attitude makes him and 
the BDC go further and further, 
overcome personal inhibitions and 
discover the most personal, au
thentic and unpretentious areas. 
I have dane my best to create a tun.ed 
company whose unique person.ality 
agrees with mine. We are constantly 
developing each other. 5 

Bold and deeply honest perfor
mances of the BDC prove nobody 
pretends there. The dancers are 
neither immaculate imitators mo
ving in a perfect unison nor dumb 

4 A conversation with choreographer Ohad Na· 
harin. Charlie Rose, http://www.cha rlierosc.com/ 
vicw/ interv il.!w/649 

5 Piramida widzów, Gazeta Łódzka, Dz Nr 120, 
24.05.2001. 
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.s tools in the choreographer's hands. 
'§. Instead they are ftesh and blood. 
~ Intimate with the audience. Their 
]: bodies do not !ie, but harmonised 
N with themselves, know perfectly .E 
"' what to say and how to say it. 
] 
-"' 
N 

According to Naharin, the dancers 
should not present but rather sense 
themselves. For this reason, they 
rehearse without mirrors, focused 
on the inside rather than the out
side world, on the pleasure derived 
from moving rather than from lo
oking at their own reftections. 

Naharin says to his dancers: Be ac
tive. Don't dance. (. „) dancers are 
wonderful people and 1hat '.s why lhey 
shouldn't try or want to be beautiful 
because il may lead Io a disas1e1: 

Kied/ ogląda się odważne, mocne a zara
zem poruszająca szczere spektakle Batshevy 
jasne staje się, że nie ma tu mowy o oszu
stwie. Tancerze nie są idealnymi, pięknymi, 
synchronicznie poruszającymi się naśladow
cami, niemymi narzędziami w rękach chore
ografa, lecz ludźmi z krwi i kości, którzy są 
widzom zaskakująco bliscy. Ich ciała nie kła
mią, w zgodzie ze sobą doskonale wiedzą, co 
i jak mówić. Zgodnie z koncepcją Naharina 
tancerze mają czuć, nie wyglądać. Dlatego 
też nie mają prób przed lustrem, co pozwala 
im na większą świadomość wewnątrzną, na 
przyjemność płynącą z ruchu a nie z patrze
nia na siebie. Powtarza im: Działaj, bądź czyn
ny, nie tańcz. ( ... ) tancerze to wspaniali ludzie 
dlatego nie wolno im próbować czy chcieć być 

pięknymi bo wynik może być opłakany. Muszą 
być namiętni, obłąkani, wyraziści i skupieni. 
Jak pantera ścigająca ofiarę gdy ma pobudzo
ne wszystkie zmysły. Kiedy tance1z jest jak ści
gający ofiarę zwierz to jego technika staje się 
instynktowna, jest jego drugą naturą. 6 Dzięki 

temu tancerze rzeczywiście emanują na sce
nie siłą, wyrazistością i niebywałym talen
tem. Na takich zasadach współpracy rozwijał 
się przez lata styl zespołu, który jest dziś nie
malże jak podpis: najważniejszy jest człowiek, 
a ruch jest sercem wszystkiego.7 Celem samym 
w sobie nie jest polityczne czy społeczne prze
słanie, które potraktowane literalnie staje się 
nudne, lecz umiejętne żonglowanie poten
cjałem, jaki niesie ze sobą wielowarstwowość 
ruchu. Przedstawienia zbudowane są na za
sadzie skrajności, którymi twórcy posługują 
się w bardzo swobodny a zarazem konkretny 
sposób, przeprowadzając oglądających przez 
szerokie spektrum możliwości interpreta
cyjnych. Od wybuchowej niemalże fizyczno
ści do uśpionej ciszy w pozornym bezruchu. 
Artyści jakby z wrodzoną giętkością sześciu8 

kończyn i kręgosłupa kierują ruch mocno ku 
ziemi, skąd czerpią energię płynącą przez 
całe ciało. To balansowanie na krawędzi two
rzy swego rodzaju witalność, poczucie głębi, 
przestrzeni i czasu w ruchu. Jedną z metod 
pracy nad nowymi spektaklami jest rekon-

6 Anaphase-the film , reż. Levi Zin i, film pows t a ł na podstaw ie wi
dowiska scenicznegoAnaphase. chor. Ohad Naharin, Batsheva Dance 
Company, który mia ł premierę w 1993 roku. 

7 Piramida widzów, Gazeta Łódzka, Dz Nr 120, 24.05 . 2001. 

8 W tań cu współczesnym mówi s i ę o ruchomośc i sześciu kończyn , 
które mogą inicjować ruch. Są to: dwie ręce, dwie nogi , cz ubek głowy 
i za kończenie kręgosłupa - kość ogonowa. 

fnslead, 1hey should be passionale, 
insane and expressive. They should 
have a elear focus, and live wilh all 
their senses awake. Like leoparcls 
chasing their preys. When a dancer · 
changes into a hunting anima!, his/ 
her lechnique becomes inslinctive 
and turns inio his/her second nature. 6 

Conseąuently, on stage each of the 
BDC dancers emanates with power, 
expressiveness, and an outstanding 
talent. Human being is the most im
portant, and movement lies in the he
art of eveiything.7 Such is the key to 
the BDC creation. 

It is neither political nor social mes
sage that Naharin aims at sending. 
He rather juggles with a multilay
ered potentia! of movement, rely
ing on the use of contrasts. Moving 
from one edge to another in a free 
but decisive way, he creates perfor
mances that give the audience am
ple space for interpretation. 

Using their inborn ftexibility of six8 
limbs and the spine, the BDC dan
cers direct movement towards the 
ground, get energy from there and 
!et it flow through the whole body. 
They go from an outburst of physi
cality to a dormant silence in false 
stillness, and balance on the edge, 
creating an atmosphere of vitality, 

6 Anaphase~ lhe film , dir. Levi Zini, based on 
a stage performanceAnaphase (1993), chor. Ohad 
Na harin . Batsheva Dance Company. 

7 Piramida wid zów, Gazeta Łódzka , Dz Nr 120, 
24.05. 2001. 

8 Contemporary dance distingu ishcs six limbs 
that initiate movcment: two arms, two legs, top of 
the head and end of the spine- tai I bone. 
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a sense of depth, space and time in 
movement. 

One of the working methods used 
by the BDC is reconstruction . Sec
tions of the existing performances 
are reorganised and combined into 
a new piece, which allows looking 
at them from another angle. The 
result of the reorganization is co
herent and łogical.9 When I see my 
choreography I get bored, but when 
I see the freshness of the expression 
of the dancers, that 's what moves me. 
(. .. ) It 's ve1y challenging to make the 
dance such that when I watch it, 
I don 't see my choreography but I see 
the offering of the dancers, the sugge
stion of the dancers. 10 

Everyday dance training of the 
BDC is based on Gaga - movement 
language devełoped by Naharin at 
the criticał time of his dance care
er. Having suffered a severe back 
injury, he started to search for ef
fective, dełicate and instinctive mo
vement ways which would alleviate 
pain and engage all the muscles. 
His exploration led him to Gaga in 
which movement is initiated from 
untypicał points in the body, for 
example łuna - surface at the base 
of the fingers and toes.11 

Gaga lets the mind observe a num-

9 http :// www. israe lcente rsf.org /c ul 
t li rc/2003-2004/batsheva .ht m I 

I O C. Lewis, Th e pleasure of Mo1io11 - Olwd Na· 
hari11. Movc ment Magazi ne, h11p://www.movmllt. 
com/ohad-11a l111ri11_OO196.ht 111/. 

11 Abo111 Gaga, from n lt:cturc about Gaga given 
by Bat'i:heva Artist ic Dircctor Ohad Nalrnrin at 
the Guggenheim Museum, ht1p://www.batshcva. 
co. i l/en/Gaga.aspx 

strukcja. Fragmenty wcześniejszych przed
stawień Batshevy zostają przekształcone na 
nowo w jeden, spójny organizm, co pozwala 
spojrzeć na wcześniejszy materiał z nowego 
punktu widzenia. Części są zawsze zorgani
zowane w taki sposób aby stanowiły spójny 
i logiczny efekt końcowy.9 Kiedy widzę swoje 
choreografie nudzę się, ale kiedy dostrzegam 
świeżość ekspresji tance1zy, to mnie pontsza. 
(. . .) Bardzo tntdno jest zatańczyć tak, żebym 
nie widział własnej choreografii, ale to, co ofe-
1ują tancerze, ich sugestie. JO 

Podstawą codziennej praktyki (treningu) 
tancerzy, z którymi pracuje Naharin jest 
technika nazywana GaGa, której geneza 
sięga kryzysowego epizodu w jego karierze. 
Wszystko zaczęło się w momencie, w którym 
doznał poważnej kontuzji pleców i rozpoczął 
poszukłwania bardziej efektywnego, delikat
nego wręcz instynktownego sposobu poru
szania się, który angażując różne rodzaje 
mięśni, jednocześnie wskazał drogę postę

powania z bólem. Badania zaprowadziły go 
w stronę ruchu inicjowanego za pomocą róż

nych przestrzeni w ciele, często bardzo szcze
gółowych, takich, których nie przywykliśmy 
wykorzystywać w tradycyjnie definiowanym 
tańcu, na przykład luna - powierzchnia znaj
dująca się u podstawy palców rąk i nóg. 11 Ten 
autorski język ułatwił świadomości „kon-

9 h t t p://www. is raelccn t ersf.org/cu I tli re/2003 · 2004/batsheva. h t m I 

IO C. Lewis, The pleasure of mo1io11 - Ohad Naharin , Movm111 Maga
zine. h11p://www.movm111.com/ohad-11aharin_00/96.h1m/ 

J J Abotil Gaga, From a Jecture about Gaga given by Batsheva Arti
stic Dircctor Ohad Naha rin at the Guggen hei m Museum , http://www. 
bat sheva .co. il/en/Gaga. aspx 

trałowanie" wielu czynności wykonywanych 
jednocześnie z poczuciem tego, że mamy 
„mnóstwo czasu"12 • Przydaje się to w szcze
gólności kiedy poruszamy się szybko i jed
nocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tak 
wielu okoliczności zewnętrznych i wewnętrz
nych. Między innymi gdzie jesteśmy w prze
strzeni, czy ktoś jest obok, jakie są odległości 
pomiędzy poszczególnymi częściami ciała, 

jaki jest ich ciężar, gdzie znajdują się miejsca, 
w których lokuje się napięcie i jak możemy 
je uwolnić. To umiejętność odczytywania 
informacji i energii płynących w różnych 
kierunkach naszego ciała i wykorzystania 
ich w dowolnie wybranym przez nas momen
cie. Chodzi tu nie tylko o koncentrację, ale 
o zdolność balansowania pomiędzy tym, co 
wewnątrz i na zewnątrz. GaGa to rozwijanie 
tego, co już potrafimy, odkrywanie nowych 
dróg i czerpanie z tego przyjemności. 

Jedną z najbardziej znanych choreografii Na
harina jest stworzona w 1993 rokuAnaphase. 
Jej początek kojarzy się z najbardziej pierwot
nym kształtem tańca, obrzędowym kręgiem. 

Tancerze unoszą się i opadają z taką siłą, 
jakby działo się to po raz pierwszy i ostatni, 
jakby poprzez powtarzalność i energię wy
konywanych ruchów miały urzeczywistnić 
się najważniejsze pragnienia i prawdy osta
teczne. Mieszają się rytmy, magia, religia 
i numerologia. W tradycyjnej pieśni żydow
skiej padają pierwsze pytania i odpowie
dzi. Przeplatają się obrazy, wątki muzyczne 
wykonywane na żywo przez rockowy zespół 

12 Na harin nazywa to u żywa sformułowania plenty of time, http:// 
www.batsheva.co.il /en/Gaga.aspx 

ber of things at once and fee! having 
plenty of time12• Moving fast, Gaga 
users are aware of the inner and 
outer circumstances. They know 
where they are, where their co-dan- · 
cers are, what the distance between 
the body parts and their weight is, 
where they hold tension, and how 
to Jet it go. They can read the flow 
of energy and information through 
the body in all directions and use it 
at any moment. Much as it requires 
concentration, Gaga is first and fo
remost about the ability to balance 
between the inside and the outside 
world . It ałlows developing what we 
already know, looking for new mo
vement ways and experiencing ple
asure of the search. 

One of the most recognized Naha
rin's choreographies is Anaphase 
(1993) the beginning of which refers 
to the primary dance image - ritu
al circle. The dancers fali and rise 
forcefully. As if falling and rising 
for the first and the last time. As if 
repetition and energy we re to mani
fest their deepest desires and fina! 
truths. In Anaphase rhythms mix 
with magie, religion and numero
logy; first questions are asked and 
first answers are given in a traditio
nal Jewish song; live music of a rock 
band The Tractor's Revenge mixes 
with the tango by Astor Piazzola, 
the lułlaby by Krzysztof Komeda 
(Rosemary's Baby), and Arvo Par
t's compositions. As a dance theatre 
piece, Anaphase uses a wide range 

12 Na harin uses the expression plemy of time, 
ht t p:l/www.batsheva.co. i l/c n/Gaga .aspx 
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of tools: movement, word, song, 
music, silence, video projections, 
light and darkness. First and fore
most, however, it is an interactive 
performance - a dialogue with the 
audience. Spectators get specific 
tasks: E verybody p/ease stand up so 
that we may go on13, and questions 
ranging from the generał ones, 
about employment and earnings, to 
the more private and inĆonvenient 
ones, which, as a rule, have nostra
ightforward answers: Those who 
sleep a/one tonight, please sit down. 
Those who want to die for somebody, 
p/ease sit down. Those who miss so
mebody, please sit down. 14 Introdu
cing an element of happening, the 
dancers Ieave the stage to invite the 
female audience to dance. Some 
women, however, reject. Individual 
creation confronts the mutual one 
and they both intermingle. 

Naharin explains: In my work, 
I imagine each single spectat01: As if 
it was me sitting in the audience. My 
focus is an individual. Thinking of 
a performance, I compare it to a py
ramid, with the stage as the base and 
an individual spectator as the top. 
1200 people in the audience make 
1200 pyramids. 15 

Batsheva Dance Company derives 
from instinctive dance independent 
of nationality, confticts and geogra-

13 Anapliase-ihe film , dir. Lev i Zi ni , based on 
a stage performanceAnapliase (1993), char. Ohad 
Na harin, Batsheva Dance Company. 

14 op.cit. 

15 Piramida widzów, Gazeta Łodzka. Dz Nr 120, 
24.05 .2001. 

The Traktor's Revenge z tangiem Piazolłi, 

kołysanką Komedy z „Rosemary's Baby" czy 
utworami Arvo Parta. To widowisko gatun
kowo jednoczące w formę teatru tańca róż
norodne środki: ruch, słowo, pieśń, muzykę, 
ciszę, projekcje filmowe, światło i ciemność. 
Przede wszystkim jednak jest to spektakl 
interaktywny, będący propozycją rozmowy 
z widzem, któremu zostają postawione kon
kretne zadania: Żebyśmy mogli kontynuować 
proszę, żeby cała publiczność wstała. 1 3 oraz 
pytania. Od tych mniej zobowiązujących 

dotyczących zarobków, pracy, przekonań do 
tych bardziej osobistych, kłopotliwych i trud
nych, na które zazwyczaj nie odpowiadamy 
wprost: Ci, którzy tej nocy będą spać samotnie, 
niech usiądą. Ci, którzy chcą umrzeć dla kogoś, 
nich usiądą. Ci, którzy bardzo za kimś tęsknią, 
będą łaskawi usiąść. 14 Tancerze przekraczają 
proscenium i zapraszają do wspólnego tańca 
kobiety. Niektóre nie chcą iść. W przestrzeń 
gry wplata się element happeningu, indywi
dualność konfrontuje i przenika ze współ
kreacją. Naharin tłumaczy: Myślę raczej 
o pojedynczym człowieku na widowni - tak 
jakbym to ja tam siedział. Staram się skupić 
na pojedynczym widzu. W moim rozumieniu 
odbiór spektaklu można porównać do pirami
dy, której podstawą jest scena, wie1zchołkiem 
zaś konkretny odbiorca. Jeżeli na widowni jest 
1200 osób, to tyle też jest piramid. 15 

13 Anaphase-the film, reż. Lev i Zini , film pows1al na pod stawie wi
dowiska sce nicznegoAnaphase, chor. Ohad Naharin, Batsheva Dance 
Company, który mial prem ie rę w 1993 roku. 

14 op. cit. 

15 Piramida widzów, Gazeta Łodzka. Dz Nr 120, 24.05.2001. 

W myśl filozofii Ohada Naharina i GaGi - ję

zyka ciała, za pomocą którego komunikuje 
się z tancerzami i odbiorcami, każdy powi
nien tańczyć, aby uczynić swe życie lepszym. 
Sam rzadko już wychodzi na scenę, ale tań
czy codziennie.16 Po wielu latach doświad
czeń zakorzenionych w Batshevie, zmienił 
się sposób poszukiwania i styl zespołu, który 
zaczął czerpać z instynktownego, specyficz
nego słownictwa tanecznego, niezależnego 
od narodowości, konfliktów czy granic geo
graficznych. Razem zmierzają w kierunku 
bardzo osobistego i zarazem uniwersalnego 
ruchu, który stanowi jeden z głównych skład
ników ich spektakli i nie pozwoli zasnąć na
wet „publiczności w białych kołnierzykach." 

Dominika Szala-Wentland 

16 A conversation with choreographer Ohad Na hari n. Charlie Rose, 
http: //www.charlierose.com/view/interview/649 

phical borders. Based a personal 
and universal movement language, 
the BDC performances do not Jet 
even the white collar audience squ
int. 

Following Naharin and Gaga - mo
vement Ianguage he uses to com
municate with the dancers and the 
audience, everybody should dance 
to better their lives. Although he 
himself goes on stage very seidom, 
he dances everyday.16 

Translated by: Aleksandra Ścibor 

16 A conversation with choreographer Ohad Na
harin. Charl ie Rose, http: //www.charlierose.com/ 
view/inrerv iew/649 
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