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Ana Vujanović
Take It or Make It

Punktem wyjścia naszej pracy jest pytanie o to, jak 
można demokratycznie działać w grupie. Intere-
sują nas możliwości i granice demokracji, w tym 
demokracji przedstawicielskiej, w której decyzje 
dotyczące życia zwykłych ludzi coraz częściej po-
dejmowane są z pominięciem ich głosu. Szczególnie 
uderzający wydaje mi się proces przejścia Europy 
Wschodniej i Jugosławii od socjalizmu do kapitali-
zmu. Spełnienie demokratycznych procedur wystar-
cza, by uznać transformację za sukces, tymczasem 
hasłom demokratycznym towarzyszą korupcja, 
przestępcza prywatyzacja dóbr publicznych, ro-
snąca w siłę oligarchia oraz rozwój nacjonalizmu 
i homofobii. Pojawia się więc pytanie: jaka demo-
kracja? Czy przyjęty przez nas model demokracji 
proponowany przez Unię Europejską jest jedynym 
możliwym? Czy mamy wolę, umiejętności i siłę, 
by uczynić demokrację zasadą naszego działania? 
Roberto Esposito postawił jakiś czas temu tezę, że 
żyjemy w czasach, które zupełnie wyjątkowo łączą 
“klęskę komunizmu z katastrofą nowego indywiduali-
zmu”. Podążając za tą myślą, Take It or Make It bada 
rozmaite możliwe relacje wewnątrz grupy. Artyści 
podejmą próbę przekroczenia pułapek demokracji 

oraz zadadzą pytanie o tzw. “racjonalność” euro-
pejskiego społeczeństwa neoliberalnego. Take It or 
Make It jest zatem (społeczną) choreografią na pięciu 
wykonawców, opartą na wspólnej partyturze i roz-
piętą między swobodą indywidualnej interpretacji 
a problematyką współpracy i konfliktu w grupie.

Bydgoszcz,  styczeń 2016,  przeł .  Marta Kei l

Ana Vujanović jest badaczką i praktyczką kultury oraz sztuk perfor-
matywnych. Pracę rozpoczęła w Belgradzie, gdzie była m.in. współza-
łożycielką TkH [Walking Theory], platformy łączącej teorię z praktyką 
artystyczną i wydającej czasopismo o performansie. W tej chwili mieszka 
i pracuje w Berlinie oraz w Hamburgu, gdzie pisze, wykłada i współ-
tworzy spektakle. Interesują ją przede wszystkim punkty przecięcia 
sztuk performatywnych i polityki w społeczeństwie neoliberalnym.



take it or make it • score

m ov e m e n t i

1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7  1-8  1-9  1-10  1-11  
1-12  1-13  1-14  1-15  1-16  1-17  1-18  1-19  1-20

m ov e m e n t i i

1-1  1-2  1-3  1-4  
2-5  2-6  2-7  2-8 
3-9  3-10  3-11  3-12 
4 -13  4-14  4-15  4-16 
5-17  5-18  5-19  5-20 

m ov e m e n t i i i

1-2-x-1  3-4-x-3  5-6-x-5  7-8-x-7  9-10-x-9  11-12-x-11 
13-14-x-13  15-16-x-15  17-18-x-17  19-20-x-19  

m ov e m e n t i v

1-20  2-19  3-18  4-17  5-16  6-15  7-14  8-13  9-12  10-
11  11-10  12-9  13-8  14-7  15-6  16-5  17-4  18-3  19-2  
20-1  

m ov e m e n t v

1b10-2b80  20b10-19b80  3b10-4b80  18b10-17b80  
5b10-6b80  16b10-15b80  7b10-8b80  14b10-13b80  
9b10-10b80  12b10-11b80  11b10-12b90  
10b10-9b90  13b10-14b90  8b10-7b90  15b10-16b90  
6b10-5b90  17b10-18b90  4b10-3b90  19b10-20b90  
2b10-1b90 

N.B. 
X in the movement III is a parameter determined by per-
formers, from the logic of their individual interpretation of 
the score.
B in the movement V indicates light intensity in the range 
from 10% to 80 and 90%. 
    

Sc
or

e 
m

oż
e 

by
ć 

re
al

izo
w

an
y 

za
ró

w
no

 w
 k

ie
ru

nk
u 

zg
od

ny
m

, j
ak

 i 
pr

ze
ci

-
w

ny
m

 d
o 

ru
ch

u 
w

sk
az

ów
ek

 ze
ga

ra
. P

rz
ez

 w
zg

lą
d 

na
 p

rz
ej

rz
ys

to
ść

 za
pi

su
 

i p
ot

rz
eb

ę 
up

ro
sz

cz
en

ia
, l

ic
zb

y 
pr

ze
ds

ta
w

io
ne

 n
a 

w
yk

re
sie

 w
sk

az
uj

ą 
je

dy
ni

e 
ru

ch
 zg

od
ny

 z 
ru

ch
em

 w
sk

az
ów

ek
 ze

ga
ra



6  7  

Demokratyzacja tańca nie zawsze musi być ściśle powiązana z zastosowa-
niem choreograficznych partytur.  Każde z tych zjawisk ma własną, odrębną 
historię, każde wywołuje różne pytania i wątpliwości. Istnieje jednak wspól-
ny punkt – polityczność formy tańca. To właśnie ten element najbardziej 
interesuje mnie w Take It or Make It i o nim spróbuję tutaj opowiedzieć.

Demokracja w tańcu i demokratyzacja tańca nie są niczym nowym. 
W gruncie rzeczy cała historia tańca współczesnego jest historią demo-
kratyzacji tańca, który, porzuciwszy elitarność klasycznego baletu, podążył 
w rozmaitych kierunkach. Już Rudolf Laban, formułując słynne hasło: „Każdy 
jest tancerzem”, opowiadał się za wolnym tańcem [free dance], wyzwolo-
nym z reguł baletu. Wielkie taneczne chóry Labana – w których grupy wy-
konawców poruszały się według choreograficznych wskazówek – można 
było uznać za próbę uczynienia tańca bardziej dostępnym, a przy tym przy-
wrócenia więzi w ramach społeczności. Także taniec modernistyczny Mary 
Wigman, chociaż służył zupełnie przeciwnej zasadzie estetycznej, nazwanej 
przez nią “czystym tańcem” [pure dance], powstał dzięki wyzwoleniu cia-
ła z kodyfikacji baletu i otwarciu go na indywidualną ekspresję. Maurice 
Béjart z kolei chciał uczynić z baletu sztukę tak powszechną i dostępną, jak 
kino. Zrezygnowawszy z elitarności klasycznego baletu, stworzył choreo-
grafie, które pokazywano w popularnych miejscach, na arenach, skwerach 
miast czy stadionach piłkarskich; połączył muzykę popularną z klasyczną 
i zaangażował gwiazdy, dzięki czemu udostępnił balet szerokiej publiczności. 
Paradoksalnie jednak, wszystkie ówczesne rodzaje poetyki wyzwolenia 

i demokratyzacji tańca podlegały dość ścisłej kodyfikacji, traktując przy 
tym ciało – mniej lub bardziej – wirtuozersko. W tańcu nowoczesnym 
raz wyzwolone ciało podlegało zatem od nowa kolejnym kodyfikacjom 
– w efekcie historia tańca nowoczesnego jest nie tyle linearną ścieżką 
ku wolności, ale raczej rozpina się pomiędzy nieustannym wyzwalaniem 
i kolejnymi restrykcjami.  

Na takim tle w latach 60. XX wieku powstawała nowojorska scena 
tańca minimalistycznego (nazywanego inaczej post-modern), której 
najwybitniejsi przedstawiciele gromadzili się wokół Judson Dance 
Theatre. W tym kontekście taniec – po raz kolejny – podlegał pró-
bom demokratyzacji, a jego twórcy ściśle utożsamiali swoją twórczość 
z ówczesnymi protestami politycznymi i towarzyszącym im procesem 
demokratyzacji społeczeństwa. Działalność Judson Dance Theatre tak 
silnie wiązała się z potrzebą demokracji, że Sally Banes zatytułowała 
swoją książkę o początkach JDT Ciało demokracji1. Warto tu zaznaczyć, 
że Judson Dance Theatre prowadził swoją walkę o demokratyzację 
tańca w obszarze jego formy, a nie tematu czy treści. Więcej: tacy cho-
reografowie, jak Yvonne Rainer,  Trisha Brown czy Steve Paxton uznali, 
że każdy ruch może być uznany za taniec, w związku z czym zaczęli 
włączać do swoich prac zwyczajne, codzienne ruchy oraz wykonaw-
ców nie będących tancerzami. Tak pojmowana codzienność została 
określona pojęciem „pedestrian body” [ciało przechodnia, ciało zwy-
czajne, codzienne]. Przechodzień na scenie nie wspominał o porząd-
ku demokratycznym, o niesprawiedliwości społecznej ani o projekcie 
lepszego społeczeństwa; za to ruszał się, spacerował szedł, biegł, skakał, 
wolny od kryterium wirtuozerii. W rezultacie taniec stał się dostępny 
niemal dla każdego, a zatem został zdecydowanie zdemokratyzowany2. 

1  Sally Banes Democracy’s Body: Judson Dance Theatre, 1962–1964, Duke University 
Press Books, Durham 1993.

2  Nie mam tu na myśli tańca jako sposobu na demokratyzację społeczeństwa, lecz 
procesy, poprzez które taniec jako forma sztuki ulegał demokratyzacji, porzucając 
swój elitarny, ekskluzywny i wirtuozerski charakter.   

Ana Vujanović
Polityka formy w tańcu: o choreograficznych partyturach 
(score’ach) i demokratyzacji tańca 
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Jednocześnie Yvonne Rainer oraz kilkunastu innych choreografów z kręgu 
Judson Dance Theatre – z których większość była już wtedy pod wpły-
wem kompozytora Johna Cage’a oraz choreografa Merce’a Cunningha-
ma – buntowali się przeciw reprezentacyjnemu charakterowi baletu oraz 
przeciw ekspresyjności tańca nowoczesnego; opowiadali się natomiast za 
działaniami niereprezentacyjnymi, pozbawionymi ekspresji, neutralnymi 
i opartymi na konkretnych zadaniach. Z tego powodu partytury, używane 
wówczas przez artystów awangardowych, w tym Johna Cage’a czy grupę 
Fluxus, stały się popularne jako narzędzia służące zarówno realizacji spek-
takli tanecznych, jak i prowadzące do kwestionowania autorytetu autora. 
Partytura wprowadzała zadania, które miały być wykonane przez perfor-
merów – wykluczając w ten sposób takie elementy, jak intuicja, uczucia czy 
potrzeba “wyrażania siebie”. Jednocześnie detronizowała autora – warto 
tu wspomnieć symboliczny gest  Yvonne Rainer, która wyrzekła się autor-
stwa Trio A (spektaklu kluczowego zarówno dla jej własnej artystycznej 
praktyki, jak i dla tańca minimalistycznego w ogóle) w geście do pewnego 
stopnia inspirowanym Johnem Cag'em: Rainer uznała, że każdy, kto wyko-
nuje Trio A może i ma prawo dowolnie udostępnić je komukolwiek innemu. 

W tych dwóch przypadkach doskonale widać, jak bardzo sama forma tańca 
może okazać się polityczna oraz w jaki sposób historia demokratyzacji 
tańca i stosowania partytury przenikały się nawzajem. Jednocześnie chcia-
łabym w tym miejscu pominąć inny wątek w historii tanecznych partytur, 
powiązany z notacją tańca (lub jej brakiem) oraz wiążący obecność par-
tytur z przekonaniem, że jeśli tylko taniec mógłby pójść w ślady muzyki 
i pozostawać zapisanym na papierze, mógłby jednocześnie przekroczyć 
własną ontologiczną efemeryczność – zdefiniowaną i opłakaną przez Peggy 
Phelan w niesławnym eseju The Ontology of Performance. Representation 
without Reproduction3. 

3  Peggy Phelan The Ontology of Performance. Representation without Reproduction, 
[w:] Unmarked. The Politics of Performance, Routledge, Abingdon 1993. Więcej na te-
mat funkcji partytury [w:] Myriam Van Imschoot Rests in Pieces. On Scores, Notation 
and the Trace in Dance, “Multitudes”, Paryż 2005, nr 21 oraz [w:] What’s the Score? 
On Scores and Notations in Dance, pod red. Myriam Van Imschoot, Kristien Van den 

Jonathan Burrows, Matteo Fargion Both Sitting Duet Parallel Scores
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Pomijając ten aspekt stosowania partytur w tańcu, chcę także pozo-
stawić na boku dyskusję o tym, do jakiego stopnia spektakle oparte 
na partyturach wzmacniają przekonanie o racjonalizacji tańca oraz 
przekonanie, że taniec jest wytwarzaniem wiedzy. Myśląc o partyturze 
jako narzędziu demokratyzacji tańca, postrzegam ją jako obszar (pra-
cy) wspólny dla wszystkich zaangażowanych w proces przygotowa-
nia spektaklu i jego wykonywania. Jej obecność zmniejsza znaczenie 
rozmaitych intuicji czy uczuć choreografa bądź reżysera, neutralizuje 
pojęcie smaku, otwiera natomiast przestrzeń dla dyskusji, umożliwia 
dzielenie się przekonaniami, pomysłami, wrażeniami i uczuciami za-
równo pomiędzy współtwórcami, jak i artystami oraz publicznością.        

Najważniejszym punktem odniesienia jest tutaj zatem politycz-
ność formy tańca. Co szczególnie istotne, jej najważniejsze ele-
menty – takie jak ciało zwyczajne, codzienne ruchy możliwe do 
wykonania przez każdego, jasne i szeroko rozpowszechniane 
reguły, zadania, pomysły itp. – mówią same za siebie, w związku 
z czym nie ma potrzeby dodatkowego werbalizowania politycz-
nych haseł na scenie.     

W latach 70. wielu choreografów zaczęło korzystać z partytur, za-
równo w sztukach wizualnych, jak i performatywnych4. Zaintereso-
wanie partyturami osiągnęło na europejskiej scenie tańca współ-
czesnego kulminację w ostatnich 10-15 latach, kiedy partytury 
były stosowane i rozwijane przez takich twórców, jak Jérôme Bel, 
Jonathan Burrows, Antonia Baehr oraz William Wheeler, Thomas 
Lehmen, Xavier Le Roy, Frédéric Gies i wielu innych. 

Brande oraz Toma Engelsa, Bruksela: Sarma, 2012: http://olga0.oralsite.be/oralsite/
pages/What’s_the_Score_Publication

4  Zob. projekt pt. Do It, którym kieruje Hans Ulrich Obrist. Jest to ciekawe przed-
sięwzięcie i wirtualna platforma wymiany partytur artystycznych, którą zaczęto 
tworzyć w roku 1993, dostępna pod adresem: http://www.e-flux.com/projects/
do_it/homepage/do_it_home.html

Problematyka partytur została szczególnie dobrze nazwana i zbadana 
przez grupę Everybodys Collective, którą interesowało ujawnienie 
oraz szerokie udostępnienie procedur tańca współczesnego i choreo-
grafii. Na podstawie opublikowanego przez nich “Wstępu” w książce 
Everybodys Performance Scores, chciałabym pokazać dwa sposoby 
demokratyzacji tańca przy użyciu partytur: pierwszy z nich polega 
na otwartym dzieleniu się instrukcjami pomiędzy artystami, drugi za-
sadza się na transparentności decyzji i wyborów artystycznych.

We “Wstępie” czytamy:  
Tworzymy tę książkę, by choreograficzne zasady stały się przejrzyste 
i dostępne. (…)
Tworzymy tę książkę, by podzielić się sposobami tworzenia, dokumen-
towania, promowania i rozwijania pracy. 
Tworzymy tę książkę dla społeczności tanecznej, by umożliwić wza-
jemne rozumienie i krytykę naszych prac oraz otworzyć wokół nich 
dyskusję.
Tworzymy tę książkę, by ideologia stojąca za praktykami choreograficz-
nymi stała się transparentna. 
Tworzymy tę książkę by zakwestionować pojęcia autorstwa i własności 
w choreografii”.5

Podobne argumenty pojawiają się w tekście Myriam Van Imschoot 
Rests in Pieces. On Scores, Notation and the Trace in Dance. Autorka 
porównuje taniec z muzyką i zauważa, że partytura w tańcu i sztu-
kach performatywnych nigdy nie miała precyzyjnej, skodyfikowanej 
formy, wobec czego „publikowanie i sprzedawanie partytur nigdy 
nie podlegało prawom autorskim i sieciom dystrybucji. Do dzisiaj 
znany jest tylko jeden taki przypadek w historii tańca współcze-
snego: partytura Schreibstück (2002), którą niemiecki choreograf 
Thomas Lehmen postanowił samodzielnie opublikować w formie 
książki. W pozostałych przypadkach partytury taneczne nie aspirują 

5  “Introduction“ [w:] Everybodys Performance Scores, red. Everybodys Collective, 
2010 (e-book), str. 6.
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do uzyskania statusu „autonomicznych”, czy „samowystarczalnych”. 
Są heteronomicznymi narzędziami pracy, z których korzysta się na 
poczekaniu, w danym miejscu, przy czym najczęściej wystarcza uzy-
skanie ustnej zgody.”6 

W rezultacie partytury stały się sposobem przekazywania reguł 
choreograficznych, o one same stały się przedmiotem rozmowy, 
analizy; mogą także być podawane dalej i sprawdzane w nowych 
sytuacjach, z nowymi ludźmi, w zmieniających okolicznościach. Inte-
resującym przykładem rozmaitych form obecności partytury w tań-
cu jest spektakl Shirtology (1997) Jérôme’a Bela. Wszystkie instrukcje 
działań performera Frédérica Séguette’a są w tym przypadku zapi-
sane na koszulkach, które ten ma na sobie. Można więc powiedzieć, 
że wydrukowane na t-shirtach slogany tworzą partyturę spektaklu, 
która stopniowo odsłania się przed wykonawcą i przed publiczno-
ścią w miarę, jak Séguette zdejmuje z siebie kolejne warstwy.  

Ten przykład wskazuje na drugi sposób demokratyzacji tańca po-
przez użycie partytur. Partytury nie tylko nie poddają się standary-
zacji czy regułom prawa autorskiego, ale również wnoszą do tańca 
swego rodzaju transparentność i umożliwiają ujawnianie motywacji 
oraz decyzji artystów. 

W ten sposób publiczność zyskuje dostęp do kluczowych elemen-
tów spektaklu: do jego struktury, zasad kompozycji, do motywacji 
stojących za poszczególnymi działaniami. Może im się przyglądać 
i obserwować, jak ujawniają się na scenie. Czasami partytura jest 
widoczna nie tylko w podejmowanych działaniach, ale jest celowo 
odsłaniana publiczności. Jonathan Burrows i Matteo Fargion w spek-
taklu Both Sitting Duet (2002) siedzą na krzesłach i mają przed sobą 
na podłodze książki z partyturami – podobne do tych, których 
używają muzycy. Sytuacja, w której partytura jest pokazywana nie 
6  Myriam Van Imschoot Rests in Pieces. On Scores, Notation and the Trace in Dance, 

http://olga0.oralsite.be/oralsite/pages/What’s_the_Score_Publication/

 Ben Vautier Total Art Match Box, Fluxus 1966
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tylko w działaniach na scenie, ale również w pełni udostępniana 
publiczności, powtarza się w ich spektaklu Speaking Dance (2006), 
w którym czytają z trzymanych w rękach książek.

Myriam Van Imschoot opisuje jeszcze jeden ciekawy przypadek:

„Czasem partytury stają narzędziami w pełni dostępnymi, czytelny-
mi zarówno dla widzów, jak i dla artystów. W przedstawieniu The 
Show Must Go On 2 (2004) Jérôme Bel ujawnia scenariusz. Przesta-
wia litery w tytule, jakby grał w Scrabble, a podczas gdy na ekranie 
pojawiają się nowe słowa (np.: “s t u n t m a n” [„k a s k a d e r”],  
“s h o w m e n”), performer, Frédéric Séguette, wykonuje powią-
zane z nimi działania. Co ciekawe, Séguette nigdy nie przystępuje 
do akcji od razu, lecz pozwala nowo powstałemu słowu wybrzmieć 
przez chwilę. W ten sposób czyni z widza współtwórcę, który tak-
że może podążać za partyturą. W rezultacie scenariusz staje się 
partyturą czytelną zarówno dla publiczności, jak i dla wykonawców 
spektaklu.”7 

Na koniec chciałabym opowiedzieć o partyturach konstruowanych 
przez Everybodys Collective. Ta grupa choreografów (jej stałymi 
członkami byli m.in.  Alice Chauchat, Mette Ingvartsen, Petra Sabisch 
i Krõõt Juurak) chyba najwyraźniej we współczesnym tańcu euro-
pejskim rozwinęła praktyki choreograficzne oparte o partytury8. 

Publikowane przez nich score’y są bardzo różne: od narzędzi czer-
panych z gier metodologicznych, szkolnych ćwiczeń, warsztatów 
czy badań artystycznych po całe spektakle – jak np. Générique. 
A ponieważ najważniejszym zadaniem grupy Everybodys było 
otwarcie i udostępnienie źródeł metodologii tańca współczesnego 
i sztuk performatywnych, jej członkowie skonstruowali i udostępnili 

7  Ibidem.
8  Tworzone przez nich partytury były dostępne pod adresem: www.everybody-

stoolbox.net, jednak strona nie jest już aktywna, a grupa zakończyła działalność.

 John Cage Score for Music Walk, 1958
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rozmaite partytury, które można w dowolny sposób rozwijać, mo-
dyfikować i wykorzystywać.    

W ten sposób działania grupy otworzyły zupełnie nowy obszar 
zastosowania partytur, w którym demokratyzacja tańca dotyczy 
nie tylko jego formy, ale przede wszystkim radykalnie wpływa na 
proces pracy i produkcji. Obecnie, wobec dominacji kapitalizmu 
neoliberalnego, charakteryzującego się post-industrialnymi meto-
dami produkcji, taniec i performans kładą nacisk na konieczność 
eksperymentowania z metodami pracy, współpracy i produkcji. De-
mokratyzacja formy tańca poprzez użycie partytur jest wciąż istotna, 
ale dzisiaj już nie wystarcza. Zajęcie pozycji radykalnie krytycznej jest 
możliwe, jeśli partytury zostaną zastosowane do przeformułowania 
sposobu pracy i produkcji tańca. Everybodys Collective wykonali 
pierwszy krok w tym kierunku, otwierając drzwi dla następnych.

prze ł . Joanna Kurek , red . Mar ta Ke i l

 Antonia Beahr Holding Hands



Rudolf Laban wraz ze swoimi tancerzami w Monte 
Verità w Asconie, Szwajcaria 1914, fot. Johann Adam 
Meisenbach
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Heinz Emigholz
A Scene Near Schenec-Tady1

Do połowy lat siedemdziesiątych stworzyłem cykl filmów opiera-
jących się na skomplikowanej grze pomiędzy abstrakcyjnymi kom-
pozycjami czasowymi – to znaczy rodzajami ruchu w filmie oraz 
wybranymi krajobrazami miejskimi i wiejskimi. 

Filmy Arrowplane oraz Tide, a także trzy filmy z cyklu Schenec-Tady 
mają długość od 19 do 40 minut i składają się z tysięcy ujęć, wyko-
nanych klatka po klatce za pomocą kamery marki „Bolex” na 16 mi-
limetrowej taśmie filmowej, zgodnie z wcześniej ustaloną partyturą.   

Przed nagraniem filmów, partytury zostały wpisane w następujący 
schemat: kompozycje obrazów miały zostać sfotografowane od-
dzielnie, by następnie stać się częścią konkretnego wydarzenia fil-
mowego podczas późniejszej projekcji.  

Linearne procesy złożone z czasu i ruchu w kolejności chrono-
logicznej – na przykład w przypadku ujęć panoramicznych – były 
analizowane w taki sposób, by można było sztucznie wyprodukować 
skomplikowaną filmową strukturę czasu i ruchów.   

1 Fragmenty tekstu zamieszczonego w broszurze towarzyszącej instalacji Heinz 
Emigholz. The Formative years [Museum für Gegenwart, Berlin Film Festival 2010]. 
Pełny artykuł: Heinz Emigholz A Scene Near Schenec-Tady, protokół dostępu: http://
pym.de/en/content/scene-near-schenec-tady [kwiecień 2016].

Partytury tych filmów istnieją na papierze, co oznacza, że mogą one 
zostać nagrane w identyczny sposób w dowolnym momencie i z wy-
korzystaniem najróżniejszych krajobrazów. Rzeczywiste krajobrazy sta-
ją się zatem środkiem wyrazu i są wykorzystane niemal jako matryca.  

W lutym 1973 roku zatytułowaliśmy ten cykl Schenec-Tady. Znalazłem 
wówczas na ulicy w Hamburgu stertę amerykańskich pocztówek 
z lat trzydziestych. Tamte pocztówki, wyprodukowane w Chicago 
przez firmę Curt Teich & Co Inc. były reprodukcjami amerykańskich 
krajobrazów, podretuszowanymi przy użyciu jaskrawych kolorów.   

Któraś z nich miała taki podpis: „A Scene Near Schenectady, N.Y” 
[Krajobraz nieopodal Schenectady w Stanie Nowy Jork.] Ta niety-
powa nazwa – która jak dowiedziałem się później była indiańskim 
określeniem na piękny widok – wyrażała, jak mi się wtedy wydawało, 
całkowitą sztuczność tamtego retuszowanego krajobrazu.   

Montowaliśmy ten film przy użyciu kamery. Poszczególne obrazy 
odzwierciedlają kąt obserwacji w konkretnym momencie. Pomiędzy 
pojedynczymi obrazami gubi się czas rzeczywisty, bez względu na 
to, ile dany obraz trwał w czasie nagrywania.  

W związku z tym szybkość i rytm w filmie budują jedynie sekwencje 
poszczególnych obrazów, a nie czas trwania ujęć. Zdjęcia krajobra-
zów zostały wykonane z jednego punktu, z kamery na statywie. 
W filmach nie ma jednak powolnego biegu czasu rzeczywistego, któ-
ry cechuje ludzkie spojrzenie. W jego miejsce pojawia się sekwencja 
obrazów, będąca wytworem urządzenia, które wyizolowało i zapisało 
poszczególne obrazy, dokonując ich ponownej konfiguracji w czasie 
projekcji oraz w kontekście sztucznie stworzonej sekwencji ruchu.      

Linearność bądź jedność miejsca akcji, która w każdym filmie fik-
cyjnym już z założenia zostaje utracona wskutek montażu, daje się 
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Score pochodzący z filmowej serii pt. Schenec-Tady Heinza Emigholza.

podzielić na pojedyncze obrazy na taśmie filmowej i na piksele na 
monitorze komputera. A zatem: sztuczność nie ma granic.     

Z tego względu w filmach istnieje system czasów, którymi rządzą 
wzajemnie sprzeczne zasady, obowiązujące równocześnie. 

Rzeczywisty czas wydarzeń jest przeciwstawiony czasowi tworze-
nia artystycznej sekwencji obrazów, co z kolei stoi w sprzeczności 
z czasem rzeczywistym widza.   

Film żyje dzięki takim paradoksom linearnej sekwencji obrazów, 
w której czas – poszatkowany jako materia – zostaje poddany po-
nownej obróbce. 

Chcę pokazać jednoczesność – zbieżność różnych ruchów i syste-
mów czasowych aż po (i łącznie z) inwersję – używając filmowego 
środku wyrazu, który ma także na celu ożywienie widza na pozio-
mie psychicznym, a nie tylko na poziomie myślenia w kategoriach 
świata przedstawionego.    

W oparciu o takie przesłanki można by bez wątpienia stworzyć muzy-
kę. I tak, jak muzyka nie nadaje się tego, by o niej opowiadać, a jedynie 
do tego, by jej słuchać, tak te filmy są wyłącznie po to, by je oglądać. 

Cykl filmów Schenec-Tady powstał w wyniku przeświadczenia, że 
zanim zajmiemy się pytaniami o znaczenie konkretnych przedsta-
wień filmowych, musimy najpierw przeanalizować rodzaje ruchów 
w filmie, by wyjaśnić główne sposoby przestawiania czasu. A zatem 
nie jest ważne, jakich obrazów używa się do przedstawienia czasu; 
istotne jest natomiast, by najpierw potraktować obrazy jako mate-
riał, któremu można nadać kształt.   

prze ł . Joanna Kurek
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Heinz Emigholz – niemiecki reżyser, aktor, pisarz i producent. Mieszka i pracu-
je w Berlinie i na Malcie. Filmowa twórczość Emigholza sytuuje się na przecię-
ciu filmu i sztuk wizualnych. Jego wczesne prace stały się bodźcem do rozwoju 
międzynarodowego eksperymentalnego ruchu filmowego lat 70- i 80-tych. 
Emigholz realizował również performance’y i brał działał w filmach taki twór-
ców jak: Cynthia Beatt, Silke Grossmann, Stefan Hayn, Ken Jacobs, Sheila Mc-
Laughlin, Sandra Nettelbeck, Elfi Mikesch, Joseph Vilsmaier czy Klaus Wyborny. 
Jego wizualne kompozycje i kadrowanie zdradza fenomenologiczny stosunek 
do przestrzeni i opisywane są jako autorskie, ponieważ ignoruje w nich kon-
wencjonalne prostopadłości i perspektywę centralną. Filmy Emigholza po-
strzegane są w kontekście awangardy i eksperymentalnych filmów, powsta-
jących na zasadzie złożonych interakcji między abstrakcyjnymi kompozycjami 
czasowymi, a obrazem wybranych miejskich i wiejskich krajobrazów.

Score pochodzący z filmowej serii pt. Schenec-Tady Heinza Emigholza.
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Kadr z filmu Heinza Emigholza Schenec-Tady I, 16 mm, Niemcy 1973. 
Film został dedykowany lasowi Birnamskiemu.
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bardzo konkretnej i precyzyjnie przygotowanej propozycji arty-
stycznej, ustanawiającej ramy wspólnej pracy i wyznaczającej za-
równo obszar, jak i metodę naszych działań. Własną funkcję określiła 
jako rukovodilac – akuszerki procesu artystycznego, która nie tyle 
reżyseruje, ile stwarza warunki do wspólnych działań, nadzoruje 
i wspiera ich przebieg, nadaje im konkretny kierunek oraz bierze zań 
odpowiedzialność. Jednocześnie aktorzy i performerzy uczestniczący 
w projekcie stali się współtwórcami wydarzenia. Tym samym stema-
tyzowana i zakwestionowana została tak częsta w teatrze hierarchia, 
wedle której aktorzy wykonują instrukcje reżysera. Nie oznacza to 
jednak, że w trakcie przygotowań do spektaklu stworzyliśmy rado-
sną i bezkonfliktową wspólnotę – przeciwnie:  proces pracy zasadzał 
się na nieustannych negocjacjach, na ciągłej konieczności redefi-
niowania swoich wyjściowych założeń i indywidualnych wyborów, 
niejednokrotnie stojących w sprzeczności z decyzjami i potrzebami 
pozostałych członków zespołu.

Struktura Take It or Make It zbudowana jest wokół pytania o proces 
podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Przyglą-
damy się temu, w jaki sposób są one podejmowane w rozmaitych 
modelach demokratycznych: poprzez głosowanie, negocjacje, de-
baty, consensus, kompromis, dominację, naciski rozmaitych i często 
sprzecznych grup interesów, wreszcie – przemoc. Stawiamy pytanie, 
czy większość ma prawo narzucać mniejszości swój punkt widzenia, 
czy też podstawową zasadą demokracji jest chronienie praw mniej-
szości przez większość? Jak umożliwić wszystkim swobodne działa-
nie, nie rezygnując z własnych podstawowych założeń? Jednocześnie 
zastanawialiśmy się, jak można mówić o polityczności w teatrze, 
niekoniecznie werbalizując ją na scenie. Jak pokazać demokrację bez 
konieczności jej opowiadania?

Demokracja jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych, a zarazem 
najczęściej wypaczanym  oraz niezwykle trudnym do uchwycenia 

Współczesny taniec i towarzyszące mu praktyki choreograficzne są 
w tej chwili jedną z najbardziej fascynujących i najszybciej rozwijają-
cych się dziedzin sztuki. Tymczasem polski teatr repertuarowy w zna-
komitej większości zdaje się pozostawać doskonale impregnowanym 
na te zjawiska. Problemu nie rozwiązuje coraz bardziej powszechne 
zatrudnianie choreografów do opracowania tzw. „ruchu scenicznego” 
w spektaklach. To, co wydaje się dzisiaj najciekawszym wyzwaniem, 
to otwarcie instytucji teatru w sposób, który umożliwiałby próby 
zrównania języków teatralnych i choreograficznych, a także narzędzi 
właściwych sztukom wizualnym i muzyce – dzięki czemu możliwe 
byłoby nie tylko negowanie dotychczasowych granic gatunkowych, 
ale i podjęcie próby stworzenia nowego języka artystycznego.

W moim przekonaniu uczciwa postawa krytyczna w teatrze nie jest 
możliwa bez wyraźnej redefinicji modelu produkcji sztuki, w tym 
przypadku – zasad, warunków i sposobów teatralnej pracy. Stąd de-
cyzja o zaproszeniu do współpracy Any Vujanović, jednej z najważ-
niejszych badaczek oraz praktyczek tańca i sztuk performatywnych 
w Europie, która od lat zajmuje się politycznością teatru i tańca oraz 
wzajemnym przenikaniem się polityki i sztuki w kontekście współ-
czesnego społeczeństwa neoliberalnego. Vujanović zaproponowała 
dość radykalne podważenie struktury pracy w teatrze. Pierwszą 
jej decyzją była rezygnacja z pozycji reżyserki czy choreografki. Ar-
tystka rozpoczęła pracę nad Take It or Make It od przedstawienia 

Marta Keil
Jaka demokracja?
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porządkiem politycznym i społecznym. Czy demokracja przedsta-
wicielska, w której wybierani przez nas politycy mają za zadanie 
reprezentować nasze interesy, jest jedyną możliwą? Trudno przecież 
mówić o zachowaniu podstawowych zasad demokracji w sytuacji, 
kiedy społeczeństwo nie ma żadnego realnego wpływu na decyzje 
rządzących – w końcu bezpośrednio tego społeczeństwa dotyczą-
cych. Badacze doliczyli się ponad dwustu modeli demokracji – w ja-
kim zatem obecnie funkcjonujemy i kto o tym decyduje?

Marta Keil - kura torka teatru i tańca, wspól nie z Grze gorzem Reske prowadzi 
fes ti wal Kon frontacje Teatralne w Lublinie (www.konfrontacje.pl). Współpra-
cuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Jest autorką i kura torką pro jektu East 
Euro pean Per form ing Arts Plat form (www.eepap.culture.pl) oraz jedną z inic-
ja torek i kura torek pro jektu Identity. Move! (www.identitymove.eu). Współpra-
cow ała m.in. z Insty tutem Adama Mick iewicza, Schaus piel haus Bochum, 
Forum Freies The ater w Dues sel dor fie, Insty tutem Teatral nym, Krakowskimi 
Rem i nis cenc jami Teatral nymi. Prowadzi bloga fraukeil.wordpress.com



Rudolf Laban Movement choir, kadr z filmu Valerie 
Preston-Dunlop, Anny Carlisle Living Architecture. 
Rudolf Laban and the Geometry of Dance, DVD, 2008.
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Niemożliwa wolność1

Nowoczesna demokracja zakłada, że normą jest samostanowienie 
dokonywane na drodze podziału władzy; suwerenność podmiotu jest 
związana więc z suwerennością ustroju, jedno jest gwarantem drugie-
go. Ale stanowienie o czym, władza nad czym? Dzisiejsza teoretyczna 
refleksja na temat rozmaitych władz normatywnych (formalnie nie-po-
litycznych) w połączeniu z gwałtowną krytyką podmiotu kantowskiego, 
sprawia, że w późnej nowoczesności pojęcie wolności stało się poję-
ciem szczególnie skomplikowanym i nieuchwytnym. Jakie władze musi-
my sprawować, jakie prawa musimy razem stanowić, jakie siły musimy 
nagiąć do naszej woli, by móc powiedzieć, że choć trochę sami sobą 
rządzimy i sami nadajemy sobie prawa? Wśród demokratów nigdy nie 
było zgody co do odpowiedzi na te pytania. Dla liberałów najważniej-
sze są przedstawicielskie wybory prawodawców, z jasno określonymi 
ograniczeniami, które mają uniemożliwiać wykorzystywanie władzy dla 
celów indywidualnych; marksiści z kolei twierdzą, że podstawowym 
warunkiem wolności człowieka jest uczynienie środków potrzebnych 
do życia własnością wspólną; radykalni demokraci wreszcie kładą nacisk 
na bezpośredni udział w polityce; zaś anarchiści dążą do ograniczenia 
władzy i instytucji politycznych. 

1  Fragment tekstu Wendy Brown Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami, pierwodruk 
[w:] Co dalej z demokracją? pod red. Przemysława Wielgosza, Instytut Wydawniczy 
Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 74-81.

Wendy Brown
Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami

Próbując jakoś ocenić to panoptikum dyskursów trzeba powiedzieć, 
że – odrzucając koncepcję podmiotu moralnego a priori – trudno 
odnieść się z entuzjazm do propozycji liberalnej. Powszechna ugoda 
co do praw i prawodawców nie wystarczy, by mogła się spełnić obiet-
nica o demokracji jako samostanowieniu. Trzeba by jeszcze rozumieć 
i nauczyć się kontrolować różne inne władze i siły, które konstytuują 
nas jako podmioty, wytwarzają normy, kształtują nasze postrzeganie 
rzeczywistości oraz sądy o tym, co jest dobre a co złe, które nasuwają 
takie a nie inne wybory, w momencie, gdy bierzemy do ręki karty do 
głosowania i ustanawiamy prawa. Jeśli władzę rozumieć jako kształ-
towanie świata, a nie jedynie jako dominowanie go, albo lepiej: jeśli 
dominację rozumieć jako kształtowanie podmiotu, a nie jedynie zasadę 
represji, to demokraci, szukając fundamentów wolności, powinni po-
starać się lepiej i głębiej zrozumieć skomplikowaną różnorodność sił, 
które mają nad nami władzę. Oczywista konstatacja, że świat społeczny 
oraz my sami jesteśmy nieustannie konstruowani przez siły pozosta-
jące poza naszym zasięgiem i poza naszą kontrolą, całkowicie niwe-
czy liberalną koncepcję samostanowienia praw na drodze wyborów 
i zgody powszechnej. Zaś pomysł, by demokratycznie panować nad 
wszystkimi władzami, które nas konstytuują, jest absurdalny – to tak 
jakby usiłować wydostać się skądś ciągnąc się samemu za włosy albo 
zrozumieć z zewnątrz fizyczne czynniki kształtujące nasze widzenie 
świata. Demokracja nie będzie miała sensu, dopóki nie wniknie znacz-
nie głębiej niż dotąd w mechanizmy powstawania różnorodnych sił 
i władz, a nie będzie uczciwa, dopóki nie zrezygnuje z idei wolności. Tak 
rozumiana demokracja nigdy nie może zostać zrealizowana: jest tylko 
celem (nieosiągalnym), projektem politycznym w stanie permanentnej 
ewolucji. Zwolennicy demokratyzacji muszą nieustannie walczyć o po-
dział władz, które ich kształtują i rządzą nami, ale jest to proces, który 
będzie trwał bez końca2.
2  Sheldon Wolin formułuje to pytanie nieco inaczej, twierdząc, że możliwa jest 

jedynie „ulotna demokracja” czyli wyrażanie przez społeczeństwo swoich słusznych 
praw. Zob. ostatnie rozdziały pracy Politics and Vision: Expanded Edition, Princeton, 
N.J., Princeton University Press 2004 oraz Democracy Inc., op. cit. 
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Równie niewygodna, co powyższej przedstawiona gra władz i sił in-
nych niż prawo i porządek (inspirowana myślą Derridy i Foucaulta), 
jest dla koncepcji liberalnej siła kapitału, która wytwarza i organizuje 
podmioty demokratyczne. Co ma właściwie oznaczać „władza de-
mokratyczna”, jeśli gospodarka nie jest kontrolowana przez politykę 
i sektor społeczny, a nawet – przeciwnie – to ona nad nimi panuje? 
Czy można wyobrazić sobie coś bardziej fantazmatycznego niż po-
mysł podporządkowania ekonomii globalnej – i jej wpływu na sferę 
społeczną, polityczną, kulturalną i ekologiczną – regułom demokra-
tycznej polityki, jaką zresztą jakiejkolwiek innej regule politycznej?

Szukając drogi do re-demokratyzacji, trzeba wziąć pod uwagę, poza 
władzą państwową, również władzę kapitału oraz szereg innych 
władz kształtujących nasze normy. Ale w historii trudno znaleźć 
udany przykład demokratyzacji. Trzymanie się wiary w demokrację 
polityczną jako realizację wolności człowieka wymaga więc ciągłego 
przymykania oczu na omówione wyżej siły, które nie poddają się de-
mokratyzacji, które negują autonomię i prymat polityki czyli funda-
menty teorii demokratycznej, zarówno w historii, jak i dzisiaj3. Alter-
natywą zaś jest taki sposób myślenia o demokracji i wprowadzania 
jej w życie, który polega na uważnej i trzeźwej obserwacji tych sił, 
których demokracja – aż do dziś – nigdy nie próbowała steoretyzo-
wać, nie próbowała też im przeciwdziałać ani ich przezwyciężać4.  To 
właśnie pozwoliłoby najskuteczniej położyć kres uzurpowaniu sobie 
przez liberalizm monopolu na termin „demokracja”.

3  Więcej na ten temat, zob. moje prace Sovereign Hesitations, [w:] Derrida and 
the Time of the Political, red. Pheng Cheah, Suzanne Guerlac, Durham, NC., Duke 
University Press 2008; oraz The Return of the Repressed: Sovereignty, Capital, 
Theology [w:] The New Pluralism: William Conolly and the Contemporary Global  
condition, pod red. David Campbell, Morton Schoolman, Durham, NC., Duke 
University Press 2008.

4  Na temat dyskusji post-marksistowskich filozofów dotyczącej ponownego podpo-
rządkowania ekonomii polityce, zob. Sovereignty and the Return of the Repressed. 

Czy ludzie chcą być wolni? Czy my chcemy być wolni? 
Ostatnia kwestia może okazać się trudnym wyzwaniem dla tych, co 
do dziś wierzą we władzę ludu: założenie, że demokracja jest dobrem, 
zakłada również, że istoty ludzkie chcą same stanowić dla siebie prawa, 
a za zagrożenie uważają taką władzę polityczną, która przed nikim 
nie musi odpowiadać i jest skupiona w rękach kilku osób. Ale jakie 
mamy historyczne dowody, jakie filozoficzne recepty upoważniające 
nas do twierdzenia dziś za Dostojewskim, że istoty ludzkie „wolą 
wolność raczej niż chleb”? Miniony wiek dwudziesty uczy, że ludzi 
Zachodu – pośród uwodzicielskich sił rynku, dyscyplinującą władzą 
i coraz bardziej niejasnej i nieuporządkowanej geografii społecznej – 
wolą moralizować i konsumować, kochać się i bić, czekając przy tym, 
aż ktoś im powie, kim być, co myśleć i robić, jak kierować swoim ży-
ciem. To trudne pytanie na kwestie dotyczące przyszłości emancypacji 
z całą mocą postawił Herbert Marcuse w połowie XX wieku5. Jeśli 
bowiem ludzie wcale nie życzą sobie odpowiedzialności związanej 
z wolnością, jeśli nie są dość wykształceni lub dostatecznie zachęcani 
do realizowania programu wolności politycznej, jaki jest sens odwoły-
wania się przez systemy polityczne do tego pragnienia i wedle niego 
orientowania strategii? Czyż ta sytuacja nie niesie ze sobą skrajnej 
podatności manipulowanie przez silniejszych, głębokiego zdominowa-
nia sił społecznych i gospodarczych? Platon obawiał się, że kiedy źle 
uformowane umysły zostaną obciążone odpowiedzialnością za własną 
polityczną egzystencję, może to doprowadzić do dekadencji i rozluź-
nienia wszelkich hamulców. Dzisiaj jednak rzuca się w oczy znacznie 
bardziej ewidentne i bardziej niepokojące zagrożenie, a mianowicie 
oddolny faszyzm (authored by the people). Jak można oczekiwać od 
nie-demokratów postawionych w roli demokratów, przestraszonych 
i niepewnych wobec coraz bardziej przytłaczającego horyzontu globa-
lizacji, nieświadomych sił, które nimi powodują i kierują ich pragnienia-
mi, że będę głosować za własną wolnością i równością i walczyć o nie, 
nie mówiąc już o walczeniu wolność i równość dla innych?

5  Herbert Marcuse Człowiek jednowymiarowy, przeł. W. Gromczyński, Warszawa 
1991.
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Z jednej strony mamy więc społeczeństwa, które wcale nie pragną 
demokratycznej wolności, a z drugiej – demokracje, których nikt nie 
chce. „Wolne” narody powołujące do władzy teokracje; mocarstwa 
o ambicjach imperialnych; systemy oparte na nienawiści i nawołu-
jące do czystek etnicznych; zamknięte wspólnoty; rozwarstwienie 
społeczne oparte kryterium pochodzenia etnicznego i statusu imi-
granckiego; agresywnie neoliberalne konstelacje postnarodowe; czy 
wreszcie technokracje obiecujące leczyć bolączki społeczne poprzez 
wymijanie procedur i instytucji demokratycznych. Obie te strony 
problemu sprowadzają się do tego, że społeczeństwa wybierają 
raczej zadowolenie na krótką metę niż działania na rzecz zachowa-
nia planety i raczej pozory bezpieczeństwa niż pokój; nie mają też 
najmniejszej ochoty rezygnować ze swoich przyjemności – albo ze 
swoich nienawiści – dla wspólnego dobra. 

Rousseau bardzo dobrze rozumiał, jaką trudność musi stanowić 
skierowanie skorumpowanego narodu na tory życia publicznego. 
Często uważa się, że sam podważył podstawy swojego opowie-
dzenia się za demokracją, stwierdzając niemożność przekształcenia 
narodu skorumpowanego w naród demokratów. Jego wypowiedź 
o „zmuszaniu ludzi do bycia wolnymi” można rozumieć na wiele 
różnych sposobów, ale zawsze musi się to sprowadzić do zawiesze-
nia dążenia do uczynienia kogoś wolnym, właśnie po to, by uczynić 
go wolnym. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, co mogłoby zmusić 
ludzi do niewdzięcznego zadania rządzenia sobą albo nawet do 
zakwestionowania władz, których podlegają.

Co dalej?
Czy można uznać, że skoro władza ludu stanowi w dzisiejszych 
czasach tak poważny problem, jest to kolejny argument na rzecz 
tego, by lewica zrezygnowała z walki o demokrację i z wysiłków 
myśli mających na celu wykształcenie nowych form polityki? A może 
przeciwnie – należy trzeźwo ocenić sytuację i uznać demokrację 

Yvonne Rainer Diagonal (no. 8) from Terrain (1962–65), 
Judson Memorial Church, Nowy Jork, kwiecień 1963, od lewej 
strony: Steve Paxton, William Davis, Judith Dun , fot. Al Giese
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za wielką ideę, która jednak zawsze leżeć będzie poza naszym za-
sięgiem? Może demokracja (tak samo jak na przykład pokój albo 
szczęście) to niedający się zrealizować projekt, który zawsze jed-
nak może być użyty jako tarcza w obronie przed innymi, znacznie 
groźniejszymi pomysłami na funkcjonowanie ludzkiej zbiorowości? 
A być może demokracja, ze względu na swój wyzwolicielski charak-
ter, może się ujawniać jedynie jako protest – być może, zwłaszcza 
dziś, trzeba szczerze i formalnie uznać ją nie tyle za sposób rządze-
nia, ile za politykę oporu? 

Co do tego mam wiele wątpliwości. Ale z pewnością nie jest to mo-
ment na przerzucanie się hasłami odwracającymi uwagę od władz 
de-demokratyzujących. Dopóki ich nie bierze się pod uwagę (a to 
się rzadko zdarza), cały zapał lewicowych filozofów i działaczy ku 
„pogłębieniu demokracji”, „demokratyzowaniu demokracji”, „przy-
wracaniu demokracji”, „pluralizowaniu demokracji” czy wreszcie 
inwestowaniu w „nadchodzącą demokrację” nie ma żadnego sen-
su. Troska o demokrację musi się dzisiaj zmierzyć z procesami de-
demokratyzacji państw i umysłów; wymaga głębokiego rozważenia 
minimalnego progu demokratycznego podziału władzy; rozważenia, 
czy i dlaczego wierzymy jeszcze w demokrację, czy jest ona nadal 
formą żywotną w XXI wieku i czy istnieją jakiekolwiek sensowne 
alternatywy dla demokracji, które mogłyby bardziej skutecznie niż 
ona rozpraszać zagrażające nam ciemności. Czy istnieje jakaś droga 
do władzy, na którą lud mógłby mieć wpływ, tak, abyśmy mogli uznać, 
że chociaż w pewnym stopniu rządzimy się sami? Czy wolność, któ-
rą obiecuje demokracja jest rzeczywiście tym, czego pragną ludzkie 
istoty – lub czego trzeba je nauczyć pragnąć na nowo? Jakiego 
rodzaju terytoriów lub granic potrzebuje demokracja – a jeśli są 
one poza zasięgiem naszych możliwości, to czy demokracja jest 
w ogóle możliwa? Czy te granice dadzą się pogodzić z narastającą 
globalizacją, z globalnym wymiarem sprawiedliwości, z globalnym 
obywatelstwem? Nawet gdyby się udało odpowiedzieć na wszystkie 

te pytania, pozostaje jeszcze najtrudniejsze: jak społeczeństwo ma 
wpływać na władzę, zdobywać ją i wspólnie sprawować, a więc jak 
demokracja ma się stać czymś innym niż tylko maską skrywającą 
jej odwrotność. 

przeł .  Magdalena Kowalska



kierowniczka pracowni krawieckiej Ewa Stańska
krawcowe Alina Tadych, Aldona Włoch
kierownik pracowni elektro-akustycznej Robert Łosicki
elektrycy – oświetleniowcy Łukasz Jara, Damian Wesołowski, 
Eugeniusz Wiśniewski
akustycy Leszek Drygas, Łukasz Maciej Szymborski
brygadzista obsługi sceny Artur Ekwiński
montażyści sceny Jarosław Kubiński, Mariusz Pawlikowski, 
Roman Pietrzak, Marcin Należyty
rekwizytorzy Eugeniusz Baranowski, Wiesław Mitoraj
garderobiane Olga Betańska, Jadwiga Kamińska, 
Katarzyna Wysocka
fryzjer Michał Boroń
ślusarze – montażyści Jarosław Andrysiak, Andrzej Kotowski, 
Krzysztof Pawlak, Witold Włoch
kierowca – zaopatrzeniowiec Bożena Lange
konserwator Zbigniew Czerniak

dyrektor Paweł Wodziński
zastępca dyrektora Bartosz Frąckowiak
główny księgowy Jacek Grabarczyk
dramaturg Piotr Grzymisławski
kuratorki współpracujące Agnieszka Jakimiak, Marta Keil, 
Joanna Krakowska, Dorota Ogrodzka, Agata Siwiak
producentka Magda Igielska
kierowniczka działu artystycznego Bernadeta Fedder
kierownik działu komunikacji Artur Szczęsny
dział komunikacji Michał Gąsiorowski, Magdalena Kołata, 
Marietta Maciąg, Jagoda Sternal, Paulina Wenderlich, 
Charlotte Woźniak
aktorzy Grzegorz Artman, Beata Bandurska, Paweł L. Gilewski, 
Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Marta Malikowska, 
Alicja Mozga, Roland Nowak, Maciej Pesta, Martyna Peszko, 
Jerzy Pożarowski, Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski, 
Anita Sokołowska, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, 
Piotr Wawer Jr, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński
inspicjenci Hanna Gruszczyńska, Mateusz Stebliński, 
Maria Walden
główna specjalistka ds. pracowniczych oraz BHP Krystyna Müller
zastępca głównego księgowego Joanna Kraszewska
specjalistka ds. płac Elżbieta Cieślak
specjalistka ds. księgowości – kasjer Krystyna Gagajek
specjalistki ds. księgowości Joanna Szewe, Halina Tabaka
kierownik działu techniczno-gospodarczego Waldemar Gracz
zastępca kierownika ds. gospodarczych Beata Waszak
specjalistki ds. techniczno-gospodarczych Maria Skora, 
Kazimiera Szramka
sekretarka Kamila Kalinowska



Teatr Polski 
im. Hieronima Konieczki
Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz
www.teatrpolski.pl

SEKRETARIAT

Kamila Kalinowska
e-mail: tp@teatrpolski.pl
tel: 52 33 97 813
fax: 52 33 97 820

INFORMACJA O BILETACH 
e-mail bilety@teatrpolski.pl    bilety online: www.teatrpolski.pl
kasa główna/info Al. Mickiewicza 2 (główne wejście od 
ul. 20 stycznia 1920 roku), tel: 52 339 78 18, tel: 52 339 78 40, 
od poniedziałku do soboty 10.00-19.00 oraz w niedziele/święta 
trzy godziny przed spektaklem.
kasa/info ul. Mariana Rejewskiego 3 (Centrum Handlowe Auchan 
Bydgoszcz), tel: 885 60 70 90, codziennie 10.00-19.00.

Teksty Take It or Make It oraz Polityka formy w tańcu: o choreograficznych 
partyturach (score’ach) i demokratyzacji tańca  Any Vujanović oraz Jaka 
demokracja? Marty Keil objęte są licencją:
CC BY-NC-SA 3.0 Polska
[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode]

Heinz Emigholz A Scene Near Schenec-Tady © Heinz Emigholz

Wendy Brown Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami 
© Instytut Wydawniczy KiP

Dziękujemy Panu Heinzowi Emigholzowi za zgodę na publikację tekstu 
A Scene Near Schenec-Tady.

Dziękujemy Instytutowi Wydawniczemu Książka i Prasa za zgodę na 
publikację fragmentów tekstu Wendy Brown Dzisiaj wszyscy jesteśmy 
demokratami.

projekt: m
anukastudio.pl


	program_Take_It_okladka
	program_Take_It_srodek

