
    Taniec podobieństw – tradycje we mnie
       Warsztaty prowadzone przez Mateja Matejkę, Sama Alty’ego i członków Studia Matejka 

Jak głęboko możemy zbliżyć się do siebie samych przez taniec? Jak często uświadamiamy sobie, że
powtarzamy to, co przekazali nam rodzice, dziadkowie i starsze pokolenia? Być może 
nieświadomie poruszamy się jak nasze matki, dotykamy jak nasi dziadkowie… Czy do ich muzyki 
tańczylibyśmy tak, jak oni kiedyś? A jak oni tańczyliby do muzyki, której słuchamy dzisiaj? 
Podczas warsztatów spróbujemy dotrzeć do zapisanych w nas śladów tradycji.

Intensywna praca fizyczna pozwoli nam wkroczyć w intymny proces obejmujący wspomnienia i 
percepcje zarówno naszego życia, jak i naszych przodków. Będziemy łączyć historie prawdziwe z 
fikcyjnymi, dążąc do znalezienia równowagi między wyobraźnią a rzeczywistością, prawdą a 
zmyśleniem. To okazja dla tych, którzy pragną przekraczać kolejne osobiste granice i szukać 
sposobów, jak wykorzystać zdobytą wiedzę przy tworzeniu działań teatralnych i unikalnych form 
opowieści. Warsztaty są adresowane do wszystkich chętnych, niezależnie od posiadanego 
doświadczenia w domenach teatru i ruchu.

Jak bardzo możemy zbliżyć się do siebie samych przez taniec? Jak często uświadamiamy sobie, że 
powtarzamy to, co przekazali nam rodzice, dziadkowie i starsze pokolenia? Być może 
nieświadomie poruszamy się jak nasze matki, dotykamy jak nasi dziadkowie… Czy do ich muzyki 
tańczylibyśmy tak, jak oni kiedyś? A jak oni tańczyliby do muzyki, której słuchamy dzisiaj? 
Podczas zajęć spróbujemy dotrzeć do zapisanych w nas śladów tradycji.



W cyklu warsztatów „Taniec podobieństw” odwołujemy się do tańców ludowych i związanych z 
nimi pieśni. Ta bogata tradycja stanie się również punktem wyjścia do wspólnej podróży. 
Skonfrontujemy je z elementami naszego postmodernistycznego społeczeństwa. Co może powstać z
ich połączenia? Szerokie spektrum dziedzictwa kulturowego, które uczestnicy wniosą ze sobą, 
stworzy przestrzeń do wzajemnego spotkania. Ciało i głos wzrastać będą tam we własnej swobodzie
i ograniczeniach, w spontaniczności i schematach, w chaosie i uporządkowaniu, prowadząc do 
głębszego zrozumienia samych siebie.

Zajmiemy się:

•Osobistymi refleksjami na temat własnych tradycji

•Współczesnymi i dawnymi kodami kulturowymi ruchu i dźwięku

•Tradycjami (tańca, ruchu i śpiewu), z których wywodzą się uczestnicy

•Zanikającymi praktykami, rytuałami i zawodami

Uczestnicy sesji poznają elementy:

•Środowisko pracy, które cechują szacunek i koncentracja

•Budowanie osobistej, codziennej praktyki działań fizycznych

•Wrażliwość i słuchanie w relacji z partnerem i grupą

•Rozbudzania anatomii ciała w celu wypracowania gotowości do działania

•Fizyczność i jej relacje z głosem

•Przejścia od treningu fizycznego do twórczej improwizacji z tekstem, wyobraźnią i ruchem

•Kompozycja fizycznych struktur



Warsztaty skierowane są do zawodowych aktorów i tancerzy, którzy prowadzą poszukiwania w 
mniej popularnych obszarach ekspresji fizycznej, odczuwają potrzebę swobodnej, a jednocześnie 
starannie prowadzonej pracy z ciałem, tańcem i ruchem.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Praca bazuje na słuchaniu i komunikacji poprzez 
ciało i intuicję, a zatem wyjaśnienia słowne zostaną ograniczone do minimum.

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz CV prosimy nadsyłać na adres: 
studiomatejka.workshops@gmail.com.

 Liczba miejsc jest ograniczona.

Koszt:
2650 PLN (po potwierdzeniu zgłoszenia i wpłacie zaliczki do 30 maja)
3300 PLN (po potwierdzeniu zgłoszenia i wpłacie zaliczki między 1 czerwca a 1 września)
3750 PLN (po potwierdzeniu zgłoszenia i wpłacie zaliczki w dniach 2–17 września)
2080 PLN (dla osób, które uczestniczyły w warsztatach w poprzednich latach bądź wezmą udział w
sesjach w 2017 roku: Sprzeczności i/lub Zmienna droga do działania; zgłoszenia do 22 lipca).

Opłata obejmuje noclegi, transport z Wrocławia do Brzezinki oraz wyżywienie przez cały okres 
sesji warsztatowej.

22/09 – 1/10/2017 {piątek–niedziela}
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego
W języku angielskim

Zapisy do 17 września


	Taniec podobieństw – tradycje we mnie

