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W globalnej przestrzeni technokultury warstwy kulturowa oraz technologiczna przenikają 
się i wzajemnie warunkują. Katalizatorem przemian kulturowych ostatniego półwiecza jest 
intensywny rozwój technologiczny, ale dostrzec można również zależność odwrotną: nowe 
potrzeby i praktyki kulturowe określają kierunek rozwoju nowych technologii komunika-
cyjnych. Dlatego według Debry Benity Shaw „badanie technokultury możemy opisać, jako 
śledzenie relacji technologii i kultury oraz sposobów manifestowania się tejże relacji we 
wzorach życia społecznego, strukturach ekonomicznych, polityce, sztuce, literaturze  
i kulturze popularnej”1. Szczególnie aktywnymi uczestnikami kultury – a tym samym  
i technokultury – są artyści. Trudno nie zgodzić się z Marshallem McLuhanem, jednym  
z czołowych teoretyków komunikacji medialnej, gdy stwierdza, że twórcy mają szczególne 
kompetencje w zakresie analizy i rozumienia współczesnych przemian kulturowych2. Nie 
tylko wypowiadają się na ich temat; sztuka jest również przestrzenią praktycznego testo-
wania nowych modeli funkcjonowania w kulturze. 

Współcześni artyści badają i problematyzują modele współdziałania czynnika ludzkiego 
z czynnikiem pozaludzkim, technologicznym. Ta relacja jest szczególnie widoczna w sztuce 
tańca. Ciało w ruchu jest medium sztuki tańca, technologie komunikacyjne bezustan- 
nie modelują zarówno jego sposoby posługiwania się ciałem, jak i nawyki percepcyjno- 
-poznawcze. Sztuka tańca pozwala badać splot somatyczności i technologii, wypróbowywać 
nowe formy powiązań i rozwijać namysł nad granicami kulturowej akceptacji zachodzących 
zmian. 

Włączanie w proces twórczy i prezentowanie sceniczne nowych mediów jest coraz 
powszechniejszą praktyką. Artyści tańca współczesnego nie tylko korzystają z elektro-
nicznych i cyfrowych narzędzi, ale również przejmują i wykorzystują wypracowane na 
terenie nowych mediów mechanizmy kształtowania doznań i doświadczeń odbiorców. 
_________________ 

1 Debra Benita Shaw, Technoculture: The Key Concepts, Oxford–New York 2008, s. 1. 
2 Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka-Kubisz, Warszawa 2004. 
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Historia równoległa 

Wraz z przemianami politycznymi i ekonomicznymi po 1989 roku Polska dołączyła do 
globalnego systemu ekonomicznego i kulturowego; w konsekwencji polska sztuka uległa 
daleko idącym przekształceniom. 

Należy pamiętać, że historia przemian polskiego tańca współczesnego była aż do po-
czątku lat 90. XX wieku „historią równoległą”. W krajach zachodnich źródłem nowych pa-
radygmatów twórczych i nowych estetyk tanecznych była rewolucja kulturowa, mająca 
związek z określoną sytuacją polityczną i ekonomiczną społeczeństw zachodnich. Polska 
znalazła się we wschodniej strefie wpływów, co wiązało się ze specyficznym usytuowa-
niem tańca na mapie dyscyplin sztuki. Jak stwierdza Joanna Leśnierowska: „jedyną apro-
bowaną przez komunistyczne władze formą tańca staje się sowiecki balet klasyczny,  
a taniec współczesny – ekspresja indywidualności i jedna z najbardziej demokratycznych 
sztuk – nie ma racji bytu”3. 

Anna Królica próbuje speriodyzować w książce Sztuka do odkrycia4 rozwój tańca 
współczesnego w Polsce po II wojnie światowej. Zwraca uwagę na to, że na powojennej 
mapie sztuki tańca pojawiają się pojedyncze „wyspy wolności twórczej”: w 1973 roku po-
wstaje Polski Teatr Tańca – Balet Poznański Conrada Drzewieckiego, a Wojciech Misiuro 
(Teatr Ekspresji) i Jerzy Grotowski (Teatr Laboratorium) rozwijają rodzaj działań perfor-
merskich, który współcześnie nazwalibyśmy teatrem fizycznym. W latach 90. dominuje 
teatr tańca. Charakteryzuje go narracyjność, spektakularność, emocjonalność i uniwersal-
ność tematyki, ruch jest odzwierciedleniem frazy muzycznej, a szczególne znaczenie ma 
opanowanie przez tancerzy – zwykle zespoły taneczne – techniki tanecznej. Kierunek 
rozwoju teatru tańca – i szerzej tańca współczesnego krytycznie – oceniła Joanna Le-
śnierowska, kuratorka programu Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu: „większość ze-
społów nazywa siebie teatrem tańca, a jako wzór przywołuje klasyczne już dziś realizacje 
Piny Bausch. Tymczasem to, co widzimy na scenie, jest najczęściej efektem mglistego 
wyobrażenia o scenicznej formie Tanztheater […]. Pozostaje on nadal silnie emocjonalny, 
jakby nieczuły na rzeczywistość, wiecznie zorientowany na penetrowanie własnych uczuć, 
wciąż bez dystansu opowiadający o swoich przeżyciach, często infantylny, banalny i na-
iwny”5. Leśnierowska porównuje również działania polskich artystów tańca współczesnego 
z dokonaniami młodych twórców europejskich. „Uwierający patos, drażniąca powaga, 
niezrozumiały brak poczucia humoru – to właśnie drastycznie odróżnia nas od spektakli 
zagranicznych rówieśników z Zachodu. […] Europejscy artyści nie boją się podjąć ryzyka 
stawienia czoła współczesności, bezkompromisowo forsują swoje wizje, bez kompleksów 
podejmują ryzyko poszukiwania własnego, oryginalnego języka; nie pozostają obojętni na 
_________________ 

3 Joanna Leśnierowska, Teatr tańca w Polsce, [w:] Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happe-
ningu, Bielsko-Biała 2007, s. 328. 

4 Anna Królica, Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu, Tarnów 2011. 
5 Joanna Leśnierowska, Czekając na Małysza, „Didaskalia” 2006, nr 75, s. 17. 
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otaczający ich świat, komentują, protestują, zajmują stanowisko”6. Choć słowa te padły 
tylko osiem lat temu – wiele się zmieniło. 

Pierwsza dekada XXI wieku przynosi przemianę sposobu myślenia o języku tańca. 
Choreografowie odchodzą od popularnego w latach 90. języka teatru tańca, decydując się 
na zupełnie nowe strategie twórcze. Poszukują nowych form wyrazu i próbują renegocjo-
wać sytuację sceniczną. A przede wszystkim zaczynają komentować głębokie przemiany 
kulturowe, uwidaczniające się na poziomie codziennych praktyk. 

Inicjatorami działań eksperymentalnych są zwykle artyści działający solo, pełniący rolę 
zarówno choreografów, jak i tancerzy, lub zespoły artystyczne o zmiennym składzie pra-
cujące w trybie projektowym. Są to w większości twórcy młodego i najmłodszego pokole-
nia, którzy doświadczenie taneczne i choreograficzne zdobywali na zagranicznych uczel-
niach artystycznych oraz podczas coachingów Alternatywnej Akademii Tańca przy Starym 
Browarze Nowym Tańcu w Poznaniu (od 2009 roku). Nowy idiom określany jest przez 
krytyków tańca (A. Królica, W. Mrozek, J. Majewska) mianem „nowego tańca”, a ponieważ 
jego twórcami są zwykle rezydenci uruchomionego tam programu Solo Projekt (od 2006 
roku) lub ich rówieśnicy, to w odniesieniu do młodych niezależnych twórców pojawia się 
również określenie „pokolenie solo”7. 

W ostatnim ćwierćwieczu taniec współczesny w Polsce „odrabia pięćdziesięcioletnie 
zaległości”8, używając sformułowania Leśnierowskiej. Młode pokolenie artystów przyswaja 
„w pigułce” paradygmaty twórcze, które od końca II wojny światowej pojawiły się na euro-
pejskiej i amerykańskiej scenie tańca: taniec minimalistyczny, abstrakcyjny, postmodern, 
fizyczny, konceptualny czy krytyczny9. Inaczej niż reprezentanci teatru tańca, młodzi arty-
ści chętnie korzystają z języków wielu mediów: nie tylko tańca i teatru, ale również sztuk 
wizualnych, sztuk performatywnych czy w końcu sztuki nowych mediów. 

Technologie dla tańca 

By usytuować działania polskich artystów tańca współczesnego na mapie globalnych 
praktyk technokulturowych,warto wskazać kilka momentów kluczowych dla rozwoju relacji 
ciało tańczące – technologia. 

Od lat 60. XX wieku sztuka tańca coraz ciaśniej splata się z technologią. W drugiej po-
łowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych narodził się nowy ruch artystyczno-naukowy; 
_________________ 

6 Ibidem. 
7 Np. Pokolenie solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą, Kraków 2013; Nowy taniec. Rewolucje 

ciała, red. W. Mrozek, Warszawa 2012; Jadwiga Majewska, The Body Revolving the Stage. New Dance in New 
Poland, Warszawa 2012. 

8 Joanna Leśnierowska, Czekając na Małysza, op. cit., s. 17. 
9 Na przykład: Nancy Reynolds, Malcolm McCormick, No Fixed Points: Dance in the Twentieth Century, Lon-

don 2003, lub w języku polskim: Wojciech Klimczyk, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca, 
Kraków 2010. 
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artyści i inżynierowie wspólnie badali możliwość wykorzystania nowych technologicznych 
osiągnięć w sztukach performatywnych, w tym w sztuce tańca. W tym samym okresie 
pojawiły się i rozwinęły nowe, ważne dla formowania się idei i praktyki poszerzonego tań-
ca, etosy i paradygmaty twórcze – sztuka partycypacyjna, konceptualna, krytyczna, jak 
również kultura DIY (do-it-yourself, czyli zrób-to-sam). 

W 1966 roku z inicjatywy inżynierów Billy’ego Klüvera i Freda Waldhauera oraz arty-
stów Roberta Rauschenberga i Roberta Whitmana powstała non-profitowa organizacja 
Experiments in Art and Technology [EAT]. Jeszcze w tym samym roku zaprezentowano 
cykl performansów zatytułowany 9 Evenings: Theatre and Engineering jednoczących śro-
dowiska inżynierów pracujących nad nowymi technologiami oraz artystów. Wśród nich 
były również choreografki-tancerki reprezentujące postmodern dance (Deborah Hay, Lu-
cinda Childs, Yvonne Rainer), które interesowały się możliwością włączenia nowych tech-
nologii w obręb sztuki tańca. Artystki projektowały działania w ścisłej współpracy z inży-
nierami, wprowadzając takie urządzenia i technologie, jak sonar dopplerowski (Childs, 
Vehicle), pozwalający przetworzyć ultradźwięki płynące z ciała na dźwięki słyszalne, bez-
przewodowe zdalnie sterowane wózki pełniące rolę ruchomych podiów (Hay, Solo), wal-
kie-talkie, pozwalające tworzyć na żywo choreografię wydarzenia (Rainer, Carriage Discre-
teness). Pojawiły się też różne zaawansowane technologicznie narzędzia umożliwiające 
sterowanie oświetleniem i projekcjami audiowizualnymi. 

W roku 1967 firma Sony wprowadziła na rynek kamerę Portapak. Od jej pojawienia  
się datuje się początek video artu. W sztuce tańca technika wideo służy nie tylko do  
dokumentowania performansów tanecznych – późniejsze cyfrowe techniki rejestracji  
ruchu doprowadziły do wykrystalizowania się nowej dyscypliny, screen dance’u, czyli  
spektakli tanecznych tworzonych dla oka kamery. Innym sposobem wykorzystania tego 
narzędzia jest poszerzanie spektaklu tanecznego o projekcje ekranowe oraz projekcje 
obrazów rzutowane na elementy scenografii i ciała performerów (np. Susan Kozel, Tele-
matic Dress). 

W latach 90. artyści wprowadzili w obręb swoich praktyk narzędzia pozwalające śle-
dzić, zapisywać i przetwarzać ruch. Pierwszymi eksperymentatorami na polu wykorzysty-
wania motion capture w tańcu byli Merce Cunningham (LifeForms; BIPED) i Bill T. Jones 
(Ghostcatching). Choreografowie nawiązali współpracę z eksperymentalnymi studiami (np. 
Credo Interactive, Riverbed) rozwijającymi technologie służące animacji tworzonych cy-
frowo postaci. Narzędzia te pozwoliły choreografować ruch fizycznie niemożliwy, jednak 
nie umożliwiały jeszcze interakcji w czasie rzeczywistym żywego performera z awatarem 
„tańczącego ciała”. Od końca lat 80. stworzono wiele programów i platform pozwalających 
przetwarzać w czasie rzeczywistym sygnały, których źródłem jest ruch performera. Po-
wstające wizualizacje i efekty dźwiękowe są podstawą dla dalszych interakcji odbywają-
cych się w pętli sprzężenia zwrotnego, stanowią też bazę dla telematycznej współobecno-
ści. Warto wspomnieć oprogramowanie autorstwa Marca Coniglio z grupy Troika Ranch 
(MidiDancer, 1989; Isadora, 2004) czy kultowy już Kinect (2010), urządzenie wprowadzone 
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na rynek przez firmę Microsoft jako dodatek do konsoli Xbox 360. To najpopularniejsze 
obecnie narzędzie jest emitującym promienie podczerwone sensorem laserowym z wbu-
dowaną kamerą i mikrofonami10. 

Przełomem w sposobie konstruowania dramaturgii spektaklu tanecznego było zaim-
plementowanie na scenę modelu interaktywnego11. Szeroko rozumiany paradygmat inter-
aktywności odnosi się nie tylko do przestrzeni działań performerów, ale również do sposo-
bu angażowania widzów. Johannes Birringer, badacz zajmujący się splotem tańca  
i technologii w performansie cyfrowym (digital performance), wyróżnił cztery typy środo-
wisk pojawiających się w produkcjach tanecznych, w których na scenę zostają wprowa-
dzone nowoczesne technologie12. W środowisku interaktywnym (interactive) sprzęt i opro-
gramowanie pozwalają performerowi kontrolować ruchem i gestem działanie różnych 
urządzeń; artysta wchodzi w interakcję z technologią (np. Rockeby, Very Nervous System). 
W środowisku pochodnym (derived) platformy służące śledzeniu, zapisywaniu i przetwa-
rzaniu ruchu na dźwięki i obrazy pozwalają tworzyć cyfrowe obrazy lub symulakra ciała 
(przykładowo we wspomnianych już spektaklach BIPED i Ghostcatching); wygenerowany 
obraz może wejść w dynamiczną i zwrotną relację z realnie obecnym ciałem tancerza.  
W środowisku usieciowionym (networked) wykorzystywane są technologie telematyczne – 
wideokonferencja, teleobecność oraz telerobotyka; użytkownicy, na poziomie tzw. trzeciej 
przestrzeni, mogą wchodzić w interakcję z osobami przebywającymi w odległych lokaliza-
cjach oraz z awatarami (np. Telematic Dreaming Paula Sermona). Natomiast w środowisku 
immersyjnym (immersive) zanika podział na to, co rzeczywiste (actual), i to, co wirtualne 
(virtual). Ciało i postrzeganie uczestnika zostają zintegrowane z wygenerowaną technolo-
gicznie rzeczywistością, a on sam ulega iluzji przemieszczania się w przestrzeni. Ten typ 
środowiska wymaga używania urządzeń montowanych na ciele (np. Osmose Charlotte 
Davis, Virtual Dervish Diane Gromali i Yacova Sharira). Ciało zostaje włączone w dzieło jako 
aktywny bio-interfejs. Ten rodzaj zaangażowania pozwala projektować różnego rodzaju gry 
z widzem, wytwarzać niespodziewane sytuacje poznawcze oraz somatycznie angażować 
go w tworzenie dramaturgii performansu. 

Chcąc usytuować działania artystów polskiego tańca współczesnego przestrzeni 
technokultury, należy wziąć pod uwagę zarówno szerszy kontekst globalnych przemian 
kulturowych, jak i lokalne uwarunkowania historyczne i ekonomiczne. 

Realizacja koncepcji twórczej wiąże się z doborem określonych środków i wymaga 
dostępu do określonej infrastruktury – laboratoryjnej lub scenicznej. Na świecie, w wielu 
_________________ 

10 Więcej na temat oprogramowania wykorzystywanego w sztukach performatywnych w artykule Michała 
Krawczaka, Programowanie interakcji: software i sztuki performatywne, „Didaskalia” 2012, nr 112, s. 112. 

11 Chodzi o interaktywność eksplicytną, bazującą na czynnościach, które wykonuje się, korzystając z takich 
właściwości dzieła, jak nielinearność, otwartość na działanie przypadku, immanentna dynamika (Erich Zimmer-
man, [w:] Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna: od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, 
Warszawa, 2010). 

12 Johannes Birringer, Dance and Interactivity, „Dance Research Journal” 2003, nr 35/36 (2), s. 96. 



116  MAGDALENA ZAMORSKA 

ośrodkach akademickich i artystycznych jej rolę pełnią tzw. inteligentne sceny (Intelligent 
Stage)13 oraz pracownie wyposażone w odpowiednie urządzenia, dzięki którym koncepcje 
artystyczne mogą być wprowadzone w kolejne fazy eksperymentów, prób i w końcu pro-
dukcji. Birringer określa ten wiek, jako wiek laboratoriów. „Artyści pracują w laboratoriach 
artystycznych i są rezydentami laboratoriów naukowych, naukowcy coraz częściej wraz  
z artystami biorą udział w projektach B+R (badania i rozwój), a uniwersytety starają się za 
wszelką cenę łączyć dyscypliny lub tworzyć transdyscyplinarne centra badawcze i prze-
strzenie służące cyfrowej edukacji”14. Niestety, nie w Polsce. 

Eksperymentalne praktyki zachodnich choreografów oraz twórców nowomedialnych 
stanowią silną inspirację dla polskich twórców (czemu ci dają wyraz w swoich wypowie-
dziach15), jednak dobór środków artystycznych jest często wypadkową wielu niezależnych 
od nich czynników: począwszy od ograniczeń związanych z niewielkimi nakładami finan-
sowymi przeznaczanymi przez państwo na działania twórcze niezależnych, pracujących  
w trybie projektowym (konkursowym) artystów sztuki tańca, a skończywszy na braku in-
stytucjonalnych inicjatyw związanych z rozwojem działań interdyscyplinarnych na przecię-
ciu sztuki-nauki-technologii. Brak odpowiedniej infrastruktury oraz źródeł finansowania 
interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów sprawia, że artyści zainteresowani wyko-
rzystywaniem na scenie zaawansowanej technologii, a decydujący się tworzyć w kraju, 
muszą często opierać się na środkach własnych. Ponieważ środowiska usieciowione  
i immersyjne są bardzo wymagające technologicznie (szybkie łącza internetowe, specjali-
styczne przestrzenie typu CAVE etc.) i wiążą się z większymi nakładami finansowymi, dla-
tego polscy artyści dopiero zaczynają eksperymentować z tym rodzajem przestrzeni. 

Pomimo wspomnianych trudności wielu choreografów, tancerzy i zespołów wprowa-
dza na scenę nowe narzędzia. Warto tutaj ich wymienić, ponieważ w powszechnej świa-
domości polski taniec ogranicza się do klasycznych propozycji zespołów baletowych oraz 
spektakli operujących zdefiniowaną przez Leśnierowską estetyką teatru tańca. A zatem 
wśród artystów korzystających na scenie z nowych mediów znajdą się: Tomasz Bazan 
(Teatr Maat Projekt), Barbara Bujakowska, Izabela Chlewińska, Joanna Czajkowska (Teatr 
Okazjonalny), Rafał Dziemidok (Grupa Koncentrat), Harakiri Farmers (Dominika Knapik  
i Wojciech Klimczyk), Wojciech Kaproń z Lubelskiego Teatru Tańca, Kaja Kołodziejczyk 
(U/LOI), Patryk Lichota i Marta Romaszkan, Irena Lipińska, Kacper Lipiński, Mikołaj Miko-
łajczyk, Ramona Nagabczyńska, Anna Nowicka, Iwona Olszowska, Janusz Orlik (z Joanną 
Leśnierowską), Aleksandra Osowicz, Renata Piotrowska (Towarzystwo Prze-Twórcze), 
Magdalena Przybysz, Anna Steller (Good Girl Killer), Iza Szostak, Teatr Bretoncaffe, Teatr 
Dada von Bzdülow, Rafał Urbacki, Anita Wach, Marta Ziółek. 
_________________ 

13 Autorem koncepcji Inteligentnej Sceny, jak również animatorem jej powstania (Stanowy Uniwersytet 
Arizony, 1990) jest artysta i badacz John D. Mitchell, http://www.intelligentstage.com; http://www.ephemeral- 
efforts.com/istage/index.html [dostęp: 13.03.2014]. 

14 Johannes H. Birringer, Performance, Technology & Science, Nowy Jork 2008, s. XXIV. 
15 Pokolenie solo, op. cit. 
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Analizując praktyki artystyczne wymienionych twórców, można wskazać kilka pod-
stawowych modeli wykorzystywania technologii w przestrzeni spektaklu tanecznego16. Ze 
względu na zdiagnozowane wcześniej przeszkody natury instytucjonalnej i finansowej, 
zaawansowane środowiska interaktywne, o których pisze Birringer, nie pojawiają się  
w praktyce polskich artystów sztuki tańca. Z tego samego powodu jedną z najczęściej 
spotykanych strategii wprowadzania na scenę mediów cyfrowych jest poszerzanie per-
formansu tanecznego o projekcje audiowizualne. 

Po pierwsze, artyści wykorzystują przygotowaną przed spektaklem projekcję audiowi-
zualną w roli scenografii. Ten podstawowy i najprostszy rodzaj wykorzystania narzędzi 
cyfrowych zwykle nie wpływa na cielesną aktywność tancerza, nie wiąże się ani z faktem 
projektowania splotu cielesno-technologicznego, ani z innowacyjnością wynikającą z wzię-
cia pod uwagę nowych nawyków odbiorczych związanych z rozwojem technologii komu-
nikacyjnych. Po drugie, projekcja audiowizualna przygotowana przed spektaklem (np. 
Kaproń, Kosmos) lub kreowana w jego trakcie (np. Chlewińska, Tralfamadoria) pełni rolę 
partnera dialogu. Ten model wykorzystania technologii towarzyszy zwykle spektaklom 
bazującym na estetycznym potencjale ciała w ruchu i wymaga interakcji ciała z obrazem. 
Choreograf dostosowuje ruch ciała do projekcji lub artysta wizualny przygotowuje projek-
cję dostosowaną do cielesnego performansu tancerza. Choć spektakl ma strukturę linear-
ną, to w odbiorze, również dzięki formule dialogicznej (tancerz-obraz), uzyskuje on walor 
multimedialnej, spójnej narracji. Przygotowana przed spektaklem projekcja audiowizualna 
pełni też ważną rolę z punktu widzenia dramaturgii spektaklu. Może służyć dekonstrukcji 
procesu twórczego (np. Bujakowska, 3D-ance) lub pozwala zbudować kontekst dla perfor-
mansu cielesnego (np. Maat Projekt, Whatever). 

Większość analiz sztuki nowych mediów cyfrowych skłania się ku analizie ich aspektu 
wizualnego. Jednak współcześnie pojawia się wiele kolektywnie tworzonych projektów 
tanecznych, w których oprócz choreografów i tancerzy rolę twórczą pełnią muzycy. Zwykle 
są to artyści działający w przestrzeni muzyki elektroakustycznej, minimalistycznej i gene-
ratywnej, a ich instrumentami muzycznymi są komputery wyposażone w odpowiednie 
oprogramowanie (np. Przybysz/Maingardt, Dancing For The Birds, They Watching Us). Po-
jawiają się próby generowania dźwięku na podstawie wartości numerycznej wektora ruchu 
mierzonej w kilku osiach (np. Lichota/Romaszkan, AUDFIT). 

Artyści zaczynają też eksperymentować z wprowadzaniem technologii operujących  
w czasie rzeczywistym. Choreografowie współpracują koncepcyjnie i realizacyjnie z arty-
stami sztuki nowych mediów, by stworzyć przestrzeń dla interakcji ciała z technologią. 
Inkorporują nowe rozwiązania, dzięki którym tancerze angażują się równocześnie w per-
formans cielesny i technologiczny. Używają urządzeń pozwalających śledzić ruch ciała  
i przetwarzać w czasie rzeczywistym uzyskane dane na obraz i dźwięk, projektują sprzęże-
_________________ 

16 Badania w ramach projektu badawczego Multimedialność: strategie wykorzystywania nowych mediów 
(elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu (Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, 01.10.2013–
30.06.2014). 
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nia zwrotne etc. Przykładowo w spektaklu !GROT! (Lipińska/Janicki/Zamorska) wykorzysty-
wane w tym celu są kontrolery Wii Remote, w frictionmakesfrictionmakers (Osowicz/Par-
lato/K.-H./Makarov) czujniki ruchu Kinect, natomiast w Strange Lóóp (Lichota/Romasz-
kan/Przybysz) montowane na ciele kamery oraz mikrofony. Technologia „reżyseruje” ruch 
tancerzy, a więc jej również można przypisać choreograficzne sprawstwo. 

Taniec metadyskursem technokultury 

Analizując język nowego tańca i interpretując go w kontekście przemian kulturowych, 
warto posłużyć się kategoriami wypracowanymi w ramach studiów nad nowymi mediami, 
dokonując ich transkrypcji na sztukę tańca. Transkrypcja ta jest pod wieloma względami 
metaforyczna – oczywiście nie sposób przedstawić wielowarstwowej formuły wydarzenia 
tanecznego w postaci numerycznej. Jednak inne sformułowane przez Lwa Manovicha  
w Języku nowych mediów17 zasady dają się łatwo odnieść do propozycji artystów tańca 
współczesnego. I tak, modularność związaną z sieciowością struktury można odnaleźć  
w pojawiających się w spektaklach powtórzeniach, przekształceniach i iteracjach (post-
modern dance). Z modularnością wiąże się automatyzacja – struktury choreograficzne 
mogą być zbudowane z wielu modułów, których wzajemna relacja jest pochodną przy-
padkowego impulsu uruchamiającego proces porządkujący strukturę (np. struktury cho-
reograficzne Merce’a Cunninghama). Wariacyjność odnosi się do funkcjonowania spekta-
klu w wielu różnych wersjach, zależnych od pojawiania się odmiennych platform (np. 
uzależnienie formatu spektaklu od reakcji widzów pełniących tu funkcję żywego interfejsu). 
W końcu transkodowanie odnosi się do założenia, że kultura i technologia funkcjonują  
w sprzężeniu zwrotnym: ponieważ zdaniem Manovicha każde dzieło sztuki ma dwie war-
stwy – technologiczną i kulturową – to można je kontekstualizować na dwóch różnych 
poziomach. W późniejszych pracach Manovich zaproponował ideę estetyki postmedialnej, 
bazującej na sposobie porządkowania danych i przejmującej „koncepcje, metafory i opera-
cje” definiujące język komputera, a jej kategorie „nie powinny być związane z żadnym me-
dium zapisu czy komunikacji”18. 

Analizując, w jaki sposób paradygmat technokulturowy wpłynął i wpływa na sztukę 
tańca współczesnego, musimy wziąć pod uwagę nie tylko nowe narzędzia wykorzystywane 
w spektaklach, ale również to, w jaki sposób artyści odnoszą się na poziomie struktury, 
formy, dramaturgii i narracji spektaklu tanecznego do obecności technologii w życiu czło-
wieka. Sztuka tańca funkcjonuje w rzeczywistości technokulturowej i tym samym odzwier-
ciedla trajektorię przemian kultury. Artyści komentują przemiany relacji ciało – technolo-
_________________ 

17 Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006. 
18 Lev Manovich, Estetyka postmedialna, przeł. E. Wójtowicz, [w:] Redefinicja pojęcia sztuka. Ponowocze-

sność i wielokulturowość, red. J. Dąbkowska-Zydroń, Poznań 2006, s. 109. 
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gia: włączają tę problematykę w obręb narracji, tworzą spektakle multimedialne i interak-
tywne, w końcu odnoszą się do niej na poziomie dramaturgii i konstrukcji wydarzenia ta-
necznego, wykorzystując strategie znane uczestnikom kultury z mass mediów, gier kom-
puterowych czy Internetu. Nowe sposoby posługiwania się ciałem oraz kompetencje 
percepcyjne i poznawcze widzów korzystających codziennie z wielu technologii komuni-
kacyjnych zostają odzwierciedlone w koncepcji, strukturze i dramaturgii spektakli tanecz-
nych. Metadyskursywność we współczesnej sztuce tańca nie ogranicza się do krytyki 
medium tańca, ale ma szerszą postać krytyki teoretycznokulturowej. 

W realizacjach nowego tańca ogromną rolę odgrywa paradygmat interaktywności. 
Jego źródeł należy szukać w sztuce partycypacyjnej lat 60. i 70. Sztuka performance art, 
happeningi, sztuka konceptualna dokonały dematerializacji dzieła sztuki. W tym samym 
okresie popularność zyskała idea „dzieła otwartego”: autorstwo współdzielone, sprawczość 
odbiorcy oraz samego narzędzia. W latach 90. wymóg interaktywności19 stał się normą za 
sprawą urządzeń codziennego użytku, takich jak komputer, telefony, tablety i wszelkie 
urządzenia z dotykowym ekranem lub innym interfejsem. Nawigacja zastąpiła narrację. 
Widz przestał być widzem, czyli tym, który „ogląda” i interpretuje; zyskał możliwość aktyw-
nego współtworzenia wydarzenia artystycznego. Współcześni artyści pozwalają widzom 
wybierać ścieżkę, którą będą podążać, tworząc własną wersję wydarzenia, w którym 
uczestniczą. W spektaklu AUDFIT (Lichota/Romaszkan) ścieżka dźwiękowa powstaje  
w czasie rzeczywistym: ruch tancerki jest czytany przez system śledzący, na który składa się 
dziewięć czujników i stacja nadawcza, a następnie przetwarzany na dźwięk i trójkanałowo 
przesyłany do słuchawek z przełącznikiem. Widz może wybrać najbardziej odpowiadającą 
mu przestrzeń dźwiękową i tym samym – preferowany rodzaj pobudzenia afektywnego. 

Równocześnie pojawia się model immersyjnego wnikania w zaprojektowaną prze-
strzeń, który zastępuje relację dystansu. Wydarzenia taneczne stają się przestrzenią 
współbytowania twórców („dizajnerów” tejże przestrzeni) i widzów (jej aktywnych użyt-
kowników). Przykładowo w performansach Towarzystwa Prze-Twórczego Unknown #1, #2  
i #3 widzowie z zasłoniętymi oczami zostają wprowadzeni w przestrzeń spektaklu. „Po-
zbawienie” wzroku i aktywizacja zmysłów dotyku i propriocepcji pozwala widzom przy-
zwyczajonym do postrzegania spektaklu głównie poprzez kanały wzrokowy i słuchowy 
faktycznie „stać się” tancerzami multimedialnego spektaklu. 

Konsekwencją upowszechnienia się technologii komunikacyjnych jest również poja-
wienie się nowej formuły procesu twórczego: kreacji zespołowej, interdyscyplinarnej, opie-
rającej się na autorstwie rozproszonym. Od lat 60. rozwijała się sztuka komputerowa  
i telematyczna20, której towarzyszył silny etos samodzielności twórczej (wspomniana już 
kultura DIY), a później ruch zapoczątkowany ideą „trzeciej kultury” (1991)21. Stworzenie 
_________________ 

19 Mam na myśli wspomnianą już wcześniej interaktywność eksplicytną. 
20 Ewa Wójtowicz, Net art, Kraków 2008, s. 165–178. 
21 John Brockman, Powstaje trzecia kultura, [w:] Trzecia kultura. Nauka u progu trzeciego tysiąclecia, red.  

J. Brockman, przeł. P. Amsterdamski, J. i M. Janaszkowie, M. Ryszkiewicz, M. Tempczyk, W. Turopolski, War-
szawa 1996, s. 15–36. 
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platformy służącej interdyscyplinarnej wymianie myśli oraz wprowadzenie modelu proce- 
su twórczego bazującego na efekcie synergii sprawiło, że sztukę nowych mediów charak-
teryzuje przenikanie się kompetencji reprezentantów środowisk artystycznych, akademic-
kich i inżynieryjnych. Polskie spektakle tańca współczesnego coraz częściej są tworzone 
przez kolektywy twórcze – doraźnie powstające zespoły pracujące w trybie projektowym, 
w których autorstwo idei jest współdzielone, rozproszone. Artyści o różnych kompeten-
cjach tworzą interdyscyplinarne zespoły (np. choreograf/tancerz, artysta nowych mediów, 
twórca muzyki generatywnej lub elektroakustycznej, dramaturg) wspólnie pracujące nad 
koncepcją całego wydarzenia tanecznego. Zanika charakterystyczna jeszcze dla teatru 
tańca hierarchizacja procesu twórczego, w którym pierwsze i ostatnie słowo należało do 
choreografa, tancerze pełnili rolę wykonawców, a reżyserzy światła czy dźwięku – tech-
nicznych. 

W produkcjach nowego tańca pojawiają się również strategie kluczowe dla współcze-
snej twórczości zanurzonej w rzeczywistości technologii komunikacyjnych, takie jak narra-
cja transmedialna (transmedia storytelling), remiks i postprodukcja22. Ten pierwszy, zdefi-
niowany przez Henry’ego Jenkinsa23 termin oznacza historię przedstawiana za pomocą 
wielu platform medialnych, gdzie każda z nich w odmienny sposób przyczynia się do kre-
owania danej opowieści. Ten rodzaj narracji jest wykorzystywany przez twórców nowego 
tańca. Spektakle przestają funkcjonować jako samodzielne wydarzenia sceniczne, a stają 
się elementem szerzej pojętego „projektu”. To, co na pierwszy rzut oka może wydać się 
promocją spektaklu tanecznego, w istocie funkcjonuje jako istotny element większej cało-
ści. Strony internetowe projektów i wydarzeń zawierające filmy, trailery, teasery, interak-
tywne gify oraz inne elementy tworzące szeroki kontekst wydarzenia scenicznego, często 
są równie istotne dla odbioru wydarzenia, co sama prezentacja sceniczna. Ten sposób 
prezentowania działań artystycznych można znaleźć na stronach chociażby lubelskiego 
Maat Festivalu (teatrmaat.pl/maat-festival) czy takich projektów, jak Strange Lóóp (stran-
geloop.pl) i !GROT! (grotproject.pl). 

Kolejną kluczową dla zrozumienia współczesnych działań artystycznych strategią jest 
remiks. Manovich, który wprowadził pojęcie głębokiej remiksowalności (deep remixability), 
twierdzi, że „dziś remiksowane są nie tylko treści różnych mediów, ale także fundamentalne 
dla nich techniki, metody pracy, sposoby reprezentacji i ekspresji”24. Ten rodzaj myślenia  
o remiksie prezentują współcześnie nie tylko artyści nowego tańca, ale również kuratorzy 
sztuk performatywnych. W ramach cyklu RE//MIX powstało prawie trzydzieści premiero-
wych produkcji – większość zaproszonych artystów to właśnie reprezentanci polskiego 
_________________ 

22 Ewa Wójtowicz, Twórca jako postproducent – między postmedialnym remiksem a reprogramowaniem kul-
tury, [w:] Remiks. Teorie i praktyki, Kraków 2011, s. 14–28. 

23 Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Fili-
ciak, Warszawa 2007. 

24  Lev Manovich, Software Takes Command, softwarestudies.com/softbook/manovich_softbook_1_20_ 
2008.pdf, s. 110 [dostęp: 16.03.2014]. 
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tańca współczesnego. Kuratorzy zdecydowali się na użycie określenia remiks, a nie termi-
nów częściej pojawiających się w kontekście sztuk performatywnych: od-tworzenia 
(re-enactment), rekonstrukcji i przepisywania. Remiks „nie jest po prostu «interpretacją», 
podaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać 
oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem 
nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującym z nim, nostal-
gicznie wspominającym lub na nowo odczytującym”25. Zresztą w odniesieniu do praktyk 
choreograficznych termin ten wykorzystuje również Anna Królica, kuratorka projektu  
Archiwum ciała (Centrum Kultury Zamek, Poznań, 2013)26. 

Kolejnym ważnym punktem odniesienia może być pojęcie postprodukcji, stosowane 
przez Nicholasa Bourriauda27. Według tego krytyka (oraz kuratora sztuki współczesnej) 
większość uczestników zmediatyzowanej kultury tworzy i produkuje różnego rodzaju tre-
ści; artysta pełni wyjątkową rolę postproducenta. Wielu twórców nowego tańca angażuje 
się w projekty o profilu społecznościowym, których uczestnikom przysługują kompetencje 
artysty, dbając jedynie o ostateczny kształt spektaklu tanecznego. Przykładem mogą być 
projekty angażujące osoby o alternatywnej motoryce, wykluczone ze względu na sytuację 
ekonomiczną, wiek, lub znajdujące się w specyficznej sytuacji społecznej (np. spektakle  
W przechlapanem Rafała Urbackiego, Teraz jest czas Mikołaja Mikołajczyka, MaMa Perform 
Marii Stokłosy). 

Podsumowanie 

Artyści nowego tańca badają funkcjonowanie człowieka w sprzężeniu z technologiami 
codzienności. Tę tendencję można zauważyć nie tylko w strategiach scenicznych, ale 
również w przebiegu procesu twórczego, sposobie angażowania odbiorcy w spektakl ta-
neczny. Artyści testują nowe narzędzia i pozwalają technologii zdeterminować przebieg 
wydarzenia tanecznego. Twórcze zastosowanie technologii komputerowych w tańcu jest 
na świecie intensywnie badane i omawiane. Oczywiście problematyzowanie relacji ciało – 
technologia w przestrzeni tańca współczesnego nie musi wiązać się z obecnością narzędzi 
elektronicznych i cyfrowych w przestrzeni spektaklu. Rozwój technologiczny wpływa coraz 
bardziej na nasz sposób posługiwania się ciałem i nawyki percepcyjno-poznawcze pozwa-
lające sprawnie przetwarzać informacje, a równocześnie kształtuje nowe paradygmaty 
twórcze i nurty artystyczne. 
_________________ 

25 Strona domowa projektu: http://komuna.warszawa.pl/category/re-mix [dostęp: 17.03.2014]; relacja: Aga-
ta Łuksza, O nich//o sobie samych, „Didaskalia” 2012 nr 112, s. 85–88. 

26 http://www.zamek.poznan.pl/sub,pl,342,archiwum-ciala.html [dostęp: 16.03.2014]. 
27 Nicolas Bourriaud, Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World, przeł. J. Her-

mann, Nowy Jork 2002. 
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Wielu zachodnich naukowców zadedykowało swoje badania projektom łączącym ta-
niec i nowe media (dance-media performance) tańcowi poszerzonemu (augmented dance), 
zcyfryzowanemu (digital dance) czy usytuowanemu w cyberprzestrzeni (cyberdance)28.  
W Polsce wciąż brak poświęconych tej tematyce projektów badawczych. Wstępnie omó-
wione w tym rozdziale zagadnienia wymagają zainicjowania debaty w przestrzeni polskiej 
humanistyki i krytyki artystycznej. 
_________________ 

28 Na przykład: Verena Anker, Digital Dance. The Effects of Interaction between New Technologies and Dance 
Performance, Saarbrücken 2010; Steve Dixon, Barry Smith, Digital performance. A history of new media in theater, 
dance, performance art, and installation, Cambridge (Mass.) 2007; Zeynep Gündüz, Digital Dance: (Dis)entangling 
Human and Technology, Amsterdam 2012; S. Portanova, Moving without a body. Digital philosophy and choreo-
graphic thoughts, Cambridge (Mass.) 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


