
17. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca 
Lublin, 6-11.11.2013 
 
Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca pytamy o to, jakie są relacje 
pomiędzy tradycją a nowoczesnością w tańcu. Co jest awangardą, a co klasyką i kiedy 
dzisiejsza awangarda osiągnie status klasyki. Jaką rolę pełnią nowe technologie wobec 
„klasycznego” ciała performatywnego? Jaki jest dziś stosunek młodych twórców do dorobku i myśli 
poprzednich pokoleń artystów tańca?  
W odpowiedzi na Festiwalu pojawi się twórczość znakomitych artystów, którzy pomogą nam 
uzmysłowić sobie bogactwo form i środków, jakimi posługuje się taniec na przestrzeni lat i w 
zależności od wyobraźni i potencjału twórczego danego artysty. Będzie to więc twórczość 
choreografów operujących supernowoczesnymi technologiami wspierającymi tancerzy (Klaus 
Obermaier, Marco Cantalupo i Katarzyna Gdaniec); artystów, którzy operując na wskroś 
współczesnym językiem tańca, szanują klasyczne kanony estetyczne czy inscenizacyjnei 
szukają w nich wciąż nowych inspiracji (Jean Claude Gallotta, Jacek Przybyłowicz, Kielecki Teatr 
Tańca i Angelin Preljocaj); twórców, którzy mając za sobą bogate doświadczenie artystyczne i 
pedagogiczne, wciąż szukają kontaktu z młodym pokoleniem, lokując w nim nadzieję na 
rozbudzenie wielkiej radości tańczenia zarówno na scenie, jak i w różnych, czasem zupełnie 
niezwykłych miejscach i okolicznościach (Jacek Łumiński, Witold Jurewicz, Iwona Olszowska).  
Na tak pomyślanym Festiwalu nie może zabraknąć przedstawicieli Aerowaves, platformy nowego 
europejskiego tańca i choreografiioraz twórczości często wymykającej się jednoznacznej 
klasyfikacji, jednak zawsze pozostawiającej widza pod wielkim wrażeniem wyobraźni i inteligencji 
skupionej wokół tej platformy artystów, takich jak Alessandro Sciarroni, Clément Layes i Alexander 
Andriyashkin.  
Do tego tradycyjne już spotkania z artystami i nocne rozmowy o tańcu (prowadzenie Anna 
Królica), promocje najnowszych wydawnictw o sztuce tańca oraz nieodzowny element każdej 
edycji MSTT – warsztaty tańca współczesnego, w tym roku wzbogacone o zajęcia z improwizacji w 
przestrzeni miasta.  
 
Szczegóły >>> 
 
PROGRAM 
 
środa - 6.11.2013 
19.00  / Sala Czarna CK Falling after Paxton Iwona Olszowska z udziałem tancerzy EST / Hurtowni 
Ruchu i Pracowni Fizycznej – wykład performatywny - bezpłatne wejściówki* 
20.00 / Sala Kinowa CK Upadek po Newtonie – projekcja filmu - bezpłatne wejściówki* 
20.30 / Sala Kinowa CK Wariacje Goldbergowskie Steve Paxton i Walter Verdin – projekcja filmu - 
bezpłatne wejściówki* 
 
czwartek - 7.11.2013 
17.00 / Księgarnia CK Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca Katarzyna 
Słoboda i Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Muzeum Sztuki w Łodzi – promocja książki - wstęp wolny 
18.00 / Przestrzenie CK ...And We Will Have Danced Together – score 1 Iwona Olszowska, Jacek 
Owczarek, SzaZa – akcja performatywna - wstęp wolny 
21.00 / Sala prób nr 4 CK Soul Project / PL Pracownia Fizyczna i goście – spektakl - bezpłatne 
wejściówki* 
 
piątek - 8.11.2013 
18.00 / Sala Widowiskowa ACK UMCS Chatka ŻakaŚwięto wiosny Kielecki Teatr Tańca – spektakl -
 kup bilet online 
19.15 / Plac przed CK ...And We Will Have Danced Together – score 2 Kathryn Schetlick i Zena 
Bibler – akcja performatywna - wstęp wolny 
20.00 / Sala Widowiskowa CK Apparition Klaus Obermaier & Ars Electronica Futurelab – spektakl -
 kup bilet online 
 
sobota - 9.11.2013 
18.00 / Sala Widowiskowa ACK UMCS Chatka Żaka re-mapping the bodyCie Linga – spektakl - kup 
bilet online 
19.30 / Oratorium CK ...And We Will Have Danced Together – score 3 Anna Haracz – akcja 
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performatywna - wstęp wolny 
20.00 / Sala Widowiskowa CK Daphnis é Chloé Jean-Claude Gallotta – spektakl - kup bilet online 
 
niedziela - 10.11.2013 
18.00 / Sala Widowiskowa ACK UMCS Chatka Żaka Black & White Balet Teatru Wielkiego w 
Poznaniu - spektakl - kup bilet online 
19.15 / Wirydarz CK ...And We Will Have Danced Together – score 4 Witold Jurewicz i goście – 
akcja performatywna - wstęp wolny 
20.00 / Sala Widowiskowa CK AEROWAVES PRIORITY COMPANIES: JosephAlessandro Sciarroni 
/ I will try Alexander Andriyashkin / Der grüne Stuhl Public in Private i Clément Layes – spektakle -
 kup bilet online 
 
poniedziałek - 11.11.2013 
15.00 / Okolice CK ...And We Will Have Danced Together – score 5 Justyna Jasłowska, Robert 
Curgenven, Ludomir Franczak – akcja performatywna - wstęp wolny 
18.00 / Sala Widowiskowa ACK UMCS Chatka Żaka Kocham tylko i wyłącznie, całym sercem nie-
rozłącznie Magdalenę Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu PWST im. L. Solskiego w Krakowie – 
spektakl -kup bilet online 
20.00 / Sala Widowiskowa CK Body Eye Marta Ziółek – spektakl - kup bilet online 
21.00 / Sala Czarna CK Unisono – re//mix Anna Halprin Aleksandra Borys – spektakl - kup bilet 
online 
 
Wydarzenia towarzyszące 

 Nocne rozmowy z artystami, prowadzenie Anna Królica – 8–11 listopada, 
Szklarnia CK - wstęp wolny 

 O improwizacji tańca – projekcje filmowe 6-11 listopada, Szklarnia CK - wstęp 
wolny 

 Warsztaty tańca współczesnego 8–11 listopada, Sale prób CK 

 Relationscapes / Kształcenie relacji – warsztaty improwizacji w przestrzeni 
miasta 9–10 listopada - wstęp wolny 

BILETY / KARNETY 
 
Bilety i karnety na spektakle XVII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca do nabycia od dnia 
04.11.2013, pon.-pt. 10.00-19.00 w kasie Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 oraz na 
godzinę przed spektaklami w miejscu prezentacji. Karnety do nabycia tylko w kasie Centrum Kultury w 
Lublinie. 
Ceny biletów na spektakle w dniach 8-11 listopada 2013 - bilet ulgowy: 20 zł / bilet normalny: 30 zł 
Ceny karnetów: ulgowy 110 zł / normalny 170 zł / dla warsztatowiczów: 80 zł 
*Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie Centrum Kultury w Lublinie od 5.11.2013 
 
Kontakt 
Lubelski Teatr Tańca 
tel. 81 466 61 46 
e-mail: taniec@ck.lublin.pl 
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