
Folk? 
A ja się nie zgadzam 
Folk? I do not agree 
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W ustach młodego a.łowicka słowo „folklor" ma dm przede wszystkim pejoratywny wydfwi~ 
To synonim obciachu. Autorzy spektaklu - zdając sobie sprawę z kulturotwórczej roli sztuki 
ludowej, która w ustnej tradycji pruchowuje zbiór podstawowych zasad moralnych - poszukują 

sposobu ich przeniesienia na grum sztuki współczesnej . Zderzając osobiste druwiadczenia 
tancerzy oraz doświadczenia z obszaru dziedzin sztuki, kcórymi się zajmują, choreografka 
i rriyscr umieszczają problem folkloru w szerszym kontekście naszej tożsamości narodowej. 

Edyta Kozak, a chorcographcr and a fo rmer danccr, and Roland Rowiński, a film makcr, havc 
alrcady cffcccivdy workcd as a ccam. They crcacc<l a vcry successful performance Dancing for 
you longer than onr minute (2009) and a movie Dancing.for you (2010). In this ycar's prcmicrc 
che colłcctivc analyses and invcscigates culrural probłcms associaccd wich folklorc in an 
cvcning-lcngch dance performance. They posc ques tions: why do we all hatc folk dance? 
What has rcplaced folklorc in contcmporary sociccy? 
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