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  2020, czyli rok globalnej pandemii. Po miesiącach zamknięcia oraz odwołaniu prawie wszystkich 

wydarzeń związanych z Kontakt Improwizacją, a także smutnej śmierci Nancy Stark Smith, niespodziewanie 

zostałam zaproszona, by uczyć na tegoroczną edycję festiwalu Warsaw CI FLOW. Ze względu na 

ograniczenia pandemiczne Ekaterina Basaleva nie mogła przyjechać na Festiwal i szukano zastępstwa. 

Podróżowałam z Wielkiej Brytanii, która ma dość luźne podejście do pandemii. Poświęciwszy trochę czasu na 

podjęcie decyzji, spakowałam maski, rękawiczki i spray odkażający i wsiadłam do samolotu do Warszawy. 

Angelika Mizińska została nową Organizatorką Festiwalu. Po 10 latach Paulina Swięcańska ustąpiła ze 

stanowiska, a Angelika przejęła stery, aby rozpocząć bardzo zmodyfikowany festiwal, stawiając czoła 

wyzwaniu stworzenia wydarzenia, która mogłaby mieścić się w ograniczeniach polskiego rządu. Miasto 

Warszawa wspierało finansowo Festiwal i cieszyło się, że ruszył do przodu. Tak więc wszystkie systemy były 

gotowe na tę nieznaną przygodę w tym krytycznym momencie. Po przyjeździe do Warszawy uderzyło mnie 

poczucie braku wsparcia dla zespołu organizacyjnego. Chociaż poruszanie się z lotniska na miejsce było w 

porządku, po wejściu do hostelu ograniczenia Covid oznaczały, że większość obiektów była zamknięta i nie 

istniał system zabezpieczeń ze strony festiwalu, który pomogłaby nam uporać się z tymi ograniczeniami. 

Angelika zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pomóc rozwiązać te ostatnie zmiany, ale jedna osoba ma 

ograniczone możliwości. Wszyscy jednak jesteśmy improwizatorami. . . 

Na szczęście zatrzymałam się w tym samym miejscu, co Anouk Llaurens, która przyjechała z rodziną z 

Belgii, aby uczyć na festiwalu. Wspólnie wymyśliliśmy sposób, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację i być 

gotowe na rozpoczęcie wydarzenia następnego dnia oraz aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy 

kontynuować nasze działania w kontekście tej niezwykłej sytuacji.  

Festiwal odbywał się w Centrum Sztuki Współczesnej, w sali teatralnej im. W. Krukowskiego, która 

znajduje się pośrodku ogromnego kompleksu parków i aren sportowych w centrum miasta. Otaczały nas 

drzewa, zieleń i rzeka. Z jednej strony była główna autostrada prowadząca do miasta. Przestrzeń  

była bardzo przestronna i przewiewna, z dala od tłumów. Byliśmy jedynymi osobami  

korzystającymi z budynku. Wszyscy w zespole nauczycielskim przygotowali 

 materiał solowy lub materiałem, który w jakiś sposób mógł sprostać  

ograniczeniom dystansu społecznego.  

 



 

 

 

 

 

 

Spotkaliśmy się w kręgu na zewnątrz, 

aby przywitać się i poznać 

nauczycieli i uczestników. Angelika 

od początku mówiła, że nie wie, jak 

będziemy postępować z 

ograniczeniami, że wiele rzeczy rozluźniło się latem w Polsce, więc będziemy musieliśmy codziennie być czujni, 

w jaki sposób jesteśmy monitorowani z zewnątrz i jak się czujemy się będąc w środku (festiwalu). Z jednej strony 

podpisaliśmy regulamin zgodny z ograniczeniami Covid, z drugiej jednak musieliśmy sami ocenić sytuację. 

Wszyscy wzięliśmy odpowiedzialność za własne zdrowie i za to, że zrezygnujemy z udziału, jeśli źle się 

poczujemy. 

Pierwszy warsztat prowadził Paweł Konior. Warsztat miał miejsce na zewnątrz na trawie, więc każdy mógł 

wziąć w nim udział. Jego propozycja obejmowała użycie 2 przedmiotów: elastycznej gumy z pętlami na końcu 

i bambusów, co umożliwiło pracę bez bezpośredniego dotyku, ale doszło do przypadkowych dotknięć. 

Niektórzy podróżowali z Portugalii, Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii, ale większość była z Polski. W większej bańce 

Festiwalu pojawiały się mniejsze bąbelki i czasami akcja zmieniała się w kontakt. Ale to był fajny początek i 

świetny sposób na przywitanie się. 

Po przerwie mieliśmy pierwsze wydarzenie wewnątrz. Największym ograniczeniem było pozwolenie 

jednorazowo tylko 32 osobom w głównej przestrzeni. Mieliśmy recepcję, która była stale obsługiwana przez 

pracownika budowlanego, który pilnował liczby osób i działania. Wewnątrz budynku był swobodnie dostępny 

spray odkażający i informacje z prośbą o zachowanie dystansu. Pierwszym wydarzeniem wewnętrznym był 

wykład odbywający się przez platformę Zoom wygłoszony przez Nicole Binder, która nie mogła podróżować 

ze Stanów Zjednoczonych. Tytuł jej wystąpienia brzmiał „Beyond Sex-zgoda jako wyzwolenie”. 

Chciałbym w tym miejscu wspomnieć, z tego, czego byłam świadkiem, że uczestnicy byli  

zarówno całkowicie początkującymi, jak i bardzo doświadczonymi tancerzami Kontakt  

Improwizacji, ale powiedziałbym, że ogólnie rzecz biorąc, początkujący przeważali  

nad doświadczonymi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oto opis wykładu Nicole: 

Ten wykład / dyskusja oferuje 

przekrojowe podejście do 

kultywowania kultury silnej zgody w 

przestrzeniach CI poprzez 

odniesienie się do sposobów, w jakie wszyscy - ale szczególnie wszyscy pochodzący z 

marginalizowanych populacji - potrzebują autonomii cielesnej i swobody poruszania się. 

Dodatkowo w erze Covid-19 stało się coraz bardziej jasne, że umiejętności związane z 

wyrażaniem zgody są kluczowe dla bezpiecznego i szacunku dla innych. Musimy zająć się tym, 

jak pandemia wpłynęła na nasze przestrzenie taneczne i jak komunikować się o naszej ciągle 

zmieniającej się rzeczywistości i potrzebach 

To był prowokacyjny początek wydarzenia. Ponieważ byłam organizatorem wydarzeń CI przez ponad 

25 lat, a także nauczałam w wielu sytuacjach w różnych populacjach, myślałam i byłam zaangażowana w 

wiele poruszanych kwestii, ale czułem, że dla wielu osób na sali to nowy temat.  Doprowadziło to do ciągłego 

zamieszania związanego z tworzeniem reguł i odnoszeniem się do nich. Już na początku nagłośnione zostały 

kwestie nadużyć podczas dżemów, które pochodzą od ruchu „Ja też” zwłaszcza w Stanach (gdzie historia KI 

ijest znacznie dłuższa) oraz poruszono cały szereg innych, bardzo ważnych kwestii. Wydawał się jednak, że w 

przestrzeni pojawił się ciężki orzech do zgryzienia. Pojawiły się również bardzo cenne pytania i rozmowa, ale 

też dodatkowa sytuacja: rozmowa z poprzednią organizatorką Warsaw Flow. Paulina słuchała z domu, 

ponieważ sama nie mogła uczestniczyć w wydarzeniu i chciała porozmawiać i odnieść się do własnej kwestii, 

jak czuła się szczęśliwa z faktu przekazania festiwalu, ponieważ po 10 latach organizacji wydarzenia czuła 

się zmęczona i smutna z powodu braku wsparcia, którego nie czuła jako organizator. Czuła się odizolowana 

i wyczerpana całym wysiłkiem, jaki włożyła w Warsaw Flow na przestrzeni lat. Paulina powiedziała, że czuje, że 

też chce odejść od tańca i nigdy więcej nie chce tańczyć kontakt improwizacji. To była bardzo szczera  

i przygnębiająca przemowa. Paulina była wyraźnie zdenerwowana i zaskoczyła samą siebie głębią uczuć. 

Może wcześniejsza rozmowa o zgodzie i wsparciu dała Paulinie odwagę, by w tym momencie  

powiedzieć prawdę. Angelika łagodnie poradziła sobie z sytuacją i podziękowała  

Paulinie za umożliwienie jej kontynuowania Festiwalu. Wszyscy  

bili brawa i wiwatowali Paulinie za jej dotychczasową pracę. 

Był to całkiem niezły początek wydarzenia. 

 



 

 

Tuż po mieliśmy rozpocząć jamowanie. Poproszono mnie o 

poprowadzenie Jamu, ale prawie wszyscy opuścili przestrzeń. Kilka osób, 

które wciąż miały energię, zaczęło tańczyć; pozostali bardziej doświadczeni 

tancerze i ludzie mieszkający razem, więc nie łamali żadnych zasad dot. dotyku;  

ale w pomieszczeniu panowała bardzo stonowana i oszołomiona atmosfera. Postanowiłam nie  

zaczynać Jamu formalnie, ponieważ już się rozpoczął i wydawało się to niewłaściwe, aby go zatrzymać i 

zacząć od nowa. Następnego dnia okazało się, że wiele osób wyszło zmęczonych po bardzo pełnym i 

pouczającym dniu. Potrzebowali czasu na odpoczynek i przybycie gotowi na następny dzień. 

 

Mój warsztat intensywny „Ciało Czujące” rozpoczą się następnego ranka. Spotkanie festiwalowe 

zostało zwołane na początku mojego intensywnego po poprzedzającym wieczorze, aby powitać ludzi na 

wydarzeniu i zadać pytania o to, czego potrzebują i jak wszyscy się czują? Ponownie omówiliśmy i 

zakwestionowaliśmy, na jakich zasadach pracujemy. Po raz kolejny, nie było jasnych odpowiedzi. Ponieważ 

grupa omawiała temat Zgody poprzedniego wieczoru, powiedziałam, że nie mam nic przeciwko temu, jakie 

zasady zostały wprowadzone, ale że powinniśmy być zgodni i wyrazić akceptację na sytuację. Podczas 

warsztatu pracowałam z „Materiałem dla kręgosłupa” Steve’a Paxtona, - przygotowaniem do kontaktu, które 

było osadzone w pracy solo i z partyturami grupowymi, które nie polegały na dotyku. To był fantastyczny 

warsztat, w którym bawiły się idee bliskości i komunikacji oraz sposoby zdobywania  

wsparcia nie tylko poprzez dotyk. Czułem, że to dobry sposób na uziemienie pracy.  

Pod koniec pierwszej sesji wiedziałem, że przez resztę intensywnej sesji będę  

więcej pracować dotykiem i z materiałem Kontakt Improwizacji. Wydawało  

się jasne, że ludzie przyszli uczyć się KI i chcieli stworzyć atmosferę, która 

pozwoliłaby uczestnikom tańczyć ze sobą na wzajem, a Nam 

 



 

 

Nauczycielom umożliwiła to poprzez nauczanie materiału  

Pozwalającego na dotyk w tańcu. Wydawało się to możliwe i chociaż  

nie byliśmy zamkniętą grupą, to byliśmi jedynymi ludźmi korzystającymi z tej 

przestrzeni. Byliśmy w dużym parku. Wiele osób przebywało blisko lub faktycznie 

mieszkało w mieście, więc chociaż to prawda, że nie mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy w 100% 

bezpieczni. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, 

w tych okolicznościach. Nikt nie chorował i 3 tygodnie 

później, jak się dowiedziałem, również nikt nie 

zachorował. Zatem z perspektywy Covid -19 wydaje 

się, że nie rozprzestrzeniliśmy infekcji. 

Rozwinęłam swoje poranne sesje, przechodząc 

od cichej rozgrzewki, do budowanie pewności siebie w 

skokach i łapanie w połączeniu z konkretnymi 

instrukcjami dotyczącymi relacji z partnerem / 

partnerami. Zaczęło się od lustrzanego odbicia, 

skupienia się na próbie wyczucia, jak ciało jest 

naturalnie zaprogramowane do kopiowania, rozwijaniu 

wrażliwości na bliską przestrzeń wokół partnera 

prowadzącą do bezpośredniego kontaktu cielesnego. 

Przeplatałam trochę materiału Steve'a Paxton’a 

pracując ze spiralami i energią Ki z Ki Aikdio z bardziej 

ogólnymi partyturami grupowymi. Zabawa byłą sercem 

naszej pracy. Wprowadziłam grę w łapanie piłek, aby pomóc nam się poznać. Byliśmy małym festiwalem, w 

większości tą samą grupą ludzi, która uczestniczyła w tym wydarzeniu. Cały tydzień zakończyłam 

zamaskowanym Małym Tańcem. Był to czas by rozważyć powrót do świata nie-festiwalowego. 

Anouk Llaurens prowadziła zajęcia intensywne w oparciu o praktykę Tuning Scores Lisy Nelsons. Nie 

jest to praktyka oparta na kontakcie, ale zbiorowa praktyka kompozycyjna, która aktywuje uwagę, 

percepcję i układy w ciele. Osoba praktykująca krąży między działaniem, a oglądaniem i obserwacją 

przynosząca zmianę perspektywy, która umożliwi otrzymanie informacji zwrotnej z działań. Terminy z 

choreografii lub edycji, takie jak pauza, wyjście, wejście, powtórzenie i podtrzymanie,  

są używane do umożliwienia zbiorowego strojenia w celu komponowania  

w akcji. Anouk połączyła pracę z kontakt improwizacją i kompozycją  

poprzez partytury Tuning Scores i pracowała nad pokazem praktyki,  

który miał miejsce na zewnątrz ostatniego dnia festiwalu. 



 

 

 

 

 

Nicole Binder uczyła 

kontakt improwizacji i BMC poprzez 

platformę zoom. Zajęcia, które 

oferowały możliwość pracy solowe, a 

w gruncie rzeczy w dużej mierze się z 

niej składały.  Wybór polegał na 

pracy w pojedynkę lub pracy z 

partnerką/parterem, ale na każdym etapie był wybór, ile dotyku będzie zaangażowane w każdą z 

zaproponowanych eksploracji. Możliwość nauczania przez zoom wydawała się działać bardzo dobrze. 

Richard i Malaika Sarco-Thomas oboje poprowadzili zajęcia przed Jamem, pracując z pryncypiami KI. 

Nica Portavia, nie mogła uczestniczyć w zajęciach z powodu problemów zdrowotnych, więc Malaika 

prowadziła zajęcia, kiedy właśnie przyjechała z Wielkiej Brytanii. 

Kirstie Simson dołączyła do nas przez zoom z Walii i cieszyliśmy się, że mogliśmy obejrzeć jedną z 

ostatnich filmów tanecznych, w którym zatańczyła. W niedzielę odbyła się wieczorna projekcja filmu Hool 

Merida Yucatan Mexico zrealizowany przez Issaca Zambrę. Następnie odbyła się dyskusja na temat roli 

Kirstie, jako tancerki w filmie. Kirstie nie miała nic wspólnego z montażem, reżyserią czy muzyką i miała bardzo 

otwarty stosunek do materiału, ciesząc się możliwością odkrywania i poruszania się po niezwykłej przestrzeni, 

którą wybrali w Meksyku. Mówiła o swojej własnej historii z tańcem i związku z Kontakt Improwizacją oraz o tym, 

jak ważna jest improwizacja i aspekt słuchania w świecie tańca. Świetnie sprawdziłą się możliwość zadawania 

pytań i odpowiedzi za pomocą zoomu. Chociaż nie wszyscy facylitatorzy mogli być na festiwalu osobiście, z 

pewnością świetnie sprawdziło się 

wykorzystanie technologii i ich obecność 

poprzez zoom. Myślę, że ten aspekt 

działalności Festiwalu mógłby pozostać 

częścią programu, gdy obawy 

związane z pandemią  

ustąpią. 

 

 



 

 

Przedostatniego dnia festiwalu Natalia Oniśk zaoferowała przestrzeń 

Harvest / Sharing. Każdego dnia festialu otrzymywaliśmy kartkę z elementem 

Underscoru. Ten proces wspierał naszą podróż przez to wydarzenie i dał nam codzienną 

podstawę do rozmyślań. Underscore to długa formuła improwizacji tanecznej opracowana przez 

Nancy Stark Smith. Ewoluuje od 1990 roku i jest praktykowany na całym świecie. Oto opis Nancy: 

 

Underscore to narzędzie do włączania Contact Improvisation w szersze pole improwizowanych 

praktyk tańcah; by rozwijać swobodny taniec w przestrzeni sferycznej - samemu oraz z innymi; 

oraz do integracji zagadnień kinestetycznych i kompozycyjnych podczas improwizacji. Pozwala 

na pełne spektrum ekspresji energetycznej i fizycznej, ucieleśniając szereg form i zmieniających 

się stanów. Praktyka Underscore jest znana, ale mimo to nieprzewidywalna. 

Praktyka - zwykle trwająca od 3 do 4 godzin - przechodzi przez szeroki zakres stanów 

dynamicznych, w tym długie okresy bardzo małej, prywatnej i cichej aktywności wewnętrznej oraz 

inne okresy wyższej energii i tańca interaktywnego. 

Istnieje ponad 20 faz partytury - każda z nazwą i symbolem graficznym - które tworzą ogólną 

mapę dla tancerzy. W tych ramach tancerze mają swobodę tworzenia własnych ruchów, 

dynamiki i relacji - ze sobą, ze sobą nawzajem, z grupą, muzyką i otoczeniem. 

Źródło: https://nancystarksmith.com/underscore/ 

Natalia wybrała 7 konkretnych elementów: Arriving Energetically/ Arriving Phsically, Streaming, Touch, 

Gap, Telescoping Awareness, Resolution/End/ Disengagement, Reflection Harvest & Sharing/ Thanksgiving1  i 

każdego dnia otrzymaliśmy jedną z kart. Karty w wersji PDF dostępne są w oddzielny pliku PDF.2 

Przedostatniego dnia, podczas Harvest Sharing Natalia przeprowadziła nas przez ćwiczenie pisania i 

refleksji połączone z dzieleniem się w grupie. To była ambitna propozycja dla grupy. Dobrze było poświęcić 

chwilę na refleksję, ale tak naprawdę nie było czasu na podzielenie się naszymi refleksjami. Nasiona z 

pewnością były sadzone przez cały tydzień i kontynuowane, gdy poruszaliśmy różne tematy i przypominaliśmy 

sobie nasze doświadczenia. Dobrze było mieć okazję przypomnieć sobie o Nancy i docenić jej ogromną 

pracę, która stała się podstawą i wsparciem rozpowszechniania Kontakt Improwizacji na całym świecie. 

Przez całą imprezę miałem poczucie, że potrzebny jest większy zespół organizacyjny. 

Angelika wydawała się robić prawie wszystko sama, z niewielkim zespołem wolontariuszy, którzy również  

próbowali wziąć udział w festiwalu. Na szczęście byliśmy małą imprezą. Ale myślę, że ta  

sytuacja jest nie do utrzymania, jak Paulina zwróciła naszą uwagę pierwszego dnia. 

Sama jestem organizatorem Festiwalu i bardzo wyraźnie rozpoznaję problem.  

Przypomniało mi to, że wciąż jest bardzo dużo przestrzeni 

                                                             
1 Przybycie Energetyczne/ Przybycie Fizyczne, Streaming, Dotyk, Luka, Teleskopowa świadomość,  
Rozwiązanie / Zakończenie / Wycofanie, Refleksja / Żniwa & Podzielenie się/ Podziękowanie 
2 http://www.polandcontactfestival.com/historia/ 



 

 

 

na Europejską Wymianę Nauczycieli Kontakt Improwizacji (ECITE), 

wydarzenie, które pozwala nauczycielom, moderatorom i organizatorom KI 

spotykać się raz w roku w innym kraju w Europie na intensywny tydzień wymiany 

praktyki by poszerzać i rzucać wyzwanie pryncypiom i transmisji KI. Aby uzyskać więcej 

informacji, http://www.ecite.org/ 

Jak na ironię, w tym roku ECITE w Wielkiej Brytanii, gdzie miał się odbyć w tym roku, został odwołany z 

powodu ograniczeń Covid-19. Byłoby to w tym samym czasie co Warsaw CI Flow. Ale będąc w Warszawie, 

ponownie zdecydowałem się powrócić do idei Ecite, ponieważ wiele kwestii, które pojawiło się podczas 

Festiwalu, wymaga miejsca, w którym można je dalej badać, w którym Praktycy mogą zyskać wsparcie poprzez 

wymianę grupach. 

Ecite przeszedł różne 

zmiany przez 30 lat swojego 

istnienia. Czasami spotkanie 

nauczycieli przed festiwalem 

osłabia jego atrakcyjność, ale 

mam nadzieję, że widząc, 

gdzie jesteśmy dzisiaj, biorąc 

pod uwagę poważną naturę 

pandemii i sposób, w jaki 

zagroziła ona podstawom 

naszej kultury KI, możemy 

ponowne rozpalić płomień tego rodzaju wymiany i znaleźć sposoby, aby to urzeczywistnić. Należy omówić 

kwestie dotyczące dotyku, umiejętności organizacyjnych, wsparcia zespołu, wsparcia emocjonalnego, 

finansów, bezpieczeństwa, tożsamości, zrównoważonego rozwoju, sieci. Kontakt Improwizacja jest formą 

globalną i trwa nadal, ponieważ wciąż pomagamy sobie nawzajem i spotykamy się, by tańczyć i wymieniać 

się. 

W czasie, gdy myślałem, że widzę śmierć Kontakt Improwizacji w najbliższej przyszłości, tak się cieszę, 

że zostałam zaproszona na The Warsaw CI FLOW Festival. Angelika trzymała się swojego  

przekonania, że Festiwal powinien się wydarzyć i podjęła próbę sprawdzenia, co jest możliwe.  

I to zadziałało. Mam nadzieję, że ta zmiana Organizatora nada Festiwalowi nową  

fazę i uda się stworzyć większy zespół, który sprawi, że festiwal wydarzy się  

ponownie i znajdzie zrównoważoną przyszłość.  

 



 

 

 

 

 

Dziękuję Zespołowi i wszystkim uczestnikom, a także Miastu Warszawie, które wspiera to 

wydarzenie. To był zaszczyt i przywilej być z wami przez w to lato. 
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