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Instytut teatralny 
Im. ZbIgnIewa rasZewskIego 

Ciało aktora może być jego największym 
przyjaCielem, albo największym wrogiem 

Michaił czechow

ZaJĘCIa otwarte
27 lutego, godZ. 19.00
Izabela Chlewińska, Weronika Pelczyńska, 
Magdalena Ptasznik i Maria Stokłosa
WSTĘP WOLNY

oddeCH, ZamknIĘte oCZy, eksPloZJa 
ĆwICZenIa CHoreograFICZne 
6, 13, 20, 27 marCa, godZ. 9.00–11.00 
Magdalena Ptasznik

dwutakt.  
tanIeC Jako gra ZesPoŁowa 
3, 10, 18, 24 kwIetnIa, godZ. 9.00–11.00
Weronika Pelczyńska

IntuICJa. CIaŁo I Jego PotenCJaŁ 
8, 15, 22, 29 maJa, godZ. 9.00–11.00
Izabela Chlewińska

PoZa sŁowamI.  
Inna obeCnoŚĆ na sCenIe 
5, 12, 19, 26 CZerwCa, godZ. 10.00–12.00
Maria Stokłosa

mIeJsCe: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 
 ul. Jazdów 1, Warszawa

bIlety: zajęcia otwarte – wstęp wolny, pojedyncze zajęcia – 25 pln, 
 karnet miesięczny – 80 pln, karnet za całość – 320 pln
 Bilety dostępne na eventim.pl oraz w księgarni „Prospero” 
 w Instytucie Teatralnym.

ZaPIsy:  bilety@instytut-teatralny.pl, liczba miejsc ograniczona

„Ruch w Instytucie” to czteromiesięczny program pilotażowy 
z Izabelą Chlewińską, Weroniką Pelczyńską, Magdaleną 
Ptasznik i Marią Stokłosą. Dwugodzinne zajęcia odbywać się 
będą w poniedziałki* w godzinach porannych 
(9.00-11.00 lub 10.00-12.00, w zależności od miesiąca).

* z wyjątkiem wtorku 18 kwietnia

Harmonogram 
ZaJĘĆ

03–06.2017



Co proponujemy i komu?
Regularne zajęcia z ruchu i świadomości ciała, mające 
na celu rozwijanie umiejętności oraz zwiększanie wie-
dzy o choreografii i tańcu. Zajęcia kierujemy do profe-
sjonalnych aktorów scen tradycyjnych, performerów 
oraz ludzi teatru, chcących rozwijać swoje umiejętności 
pracy z ciałem i ruchem. Nie wymagamy wcześniejsze-
go przygotowania tanecznego. 

Oferowany model pracy przewiduje cykl warsztatów 
prowadzonych przez choreografów zrzeszonych w war-
szawskim Centrum w Ruchu i ich gości. W ramach 
programu co miesiąc inny twórca podzieli się swoimi 
metodami pracy. Spotkania mają charakter lekcji otwar-
tych. Zachęcamy do regularnego uczestnictwa,  
ale dopuszczamy udział w pojedynczych zajęciach. 

Zajęcia, które proponujemy, mają na celu zarówno  
poznanie własnego ciała, jak i przekazanie konkretnych 
umiejętności, które są potrzebne, aby bezpiecznie 
i precyzyjne tworzyć choreografię na scenie. Zależy 
nam na stwarzaniu możliwości poznawania w prakty-
ce różnych podejść do pracy z ciałem, na rozwijaniu 
otwartej postawy wobec własnej fizyczności. Ważna 
jest dla nas regularność praktyki oraz uwzględnienie 
odmienności podejść do pracy nad ruchem.

kim jesteśmy? 
Jesteśmy grupą choreografów zrzeszonych w ramach 
Centrum w Ruchu, powstałego w 2012 roku. Poprzez nasze 
działania staramy się stymulować rozwój środowiska tańca 
i sztuk performatywnych oraz zwiększać obecność tych 
dziedzin w życiu kulturalnym stolicy. 

Każdy z członków Centrum w Ruchu rozwija własną drogę 
i język artystyczny. Jesteśmy aktywnie działającymi choreo-
grafami – twórcami spektakli, współpracownikami artystów 
z innych dziedzin (reżyserów, artystów wizualnych), 
pedagogami. 

skąd pomysł? 
Coraz częściej reżyserzy teatralni zapraszają choreo-
grafów do współpracy ze świadomością, że uprawiana 
przez nich dziedzina sztuki wprowadza w obszar teatru 
nowe środki komunikacji. Obecność choreografów  
ma znaczący wpływ na kształt spektakli. Ruch staje się 
coraz ważniejszym środkiem wyrazu w teatrze, a eks-
ploatacja ciała oraz jego możliwości fizycznych stwo-
rzyła nowe strategie ekspresji scenicznej.

Pracując w teatrze, wielokrotnie spotykamy się z małą 
świadomością ciała oraz relatywnie niskim poziomem 
wykształcenia ruchowego i choreograficznego. Akto-
rzy, jak sami podkreślają, nie mają wiedzy z tej dzie-
dziny, a ruch sceniczny bądź pracę nad choreografią 
utożsamiają z nauką kroków czy konkretnych sekwencji 
ruchowych. Metody współczesnej choreografii, z któ-
rych czerpiemy, są dla nich rzeczą nową, często zaska-
kującą. 

Formuła warsztatu daje szansę skupienia się na pracy 
i zawieszenia myślenia o efekcie, pozwala badać  
narzędzia, wypróbowywać nowe, podejmować ryzyko 
bez strachu, że odniesie się porażkę. To szansa  
na poszerzenie możliwości pracy nad rolą i umiejętno-
ści performera. Praca z ruchem pozwala aktorowi wejść 
w dialog z tym, co dzieje się teraz w teatrze, rosnącym 
zainteresowaniem fizycznością i choreografią. 


