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Zaangażowany taniec emocji

Siedząc w ukryciu, pod kawiarnianym stolikiem, pięcioletnia Pina Bausch obserwowała ludzi. Jej 

uwadze nie umknęły spojrzenia wypełnione żalem i miłością, gesty pełne namiętności, gniewu, 

sympatii i rozczarowań oraz twarze wyrażające paletę emocji od radości do smutku. Bezimienne 

ciała, mówiące więcej niż tysiące słów, kształtowały wyobraźnię przyszłej choreografki, która 

zrewolucjonizował podejście do tańca. Wytrąciła go ze sztywnej i uwierającej – klasycznej formy, 

wprowadzając do niego elementy szarej codzienności. Jej tancerze potrafili wyrazić ciałem 

wszystkie stany emocjonalne; od miłości do nienawiści, od szczęścia do pasji. Ciało w teatrze Piny 

Bausch stało się autentycznym medium. Żywym narzędziem – z pogranicza sacrum i profanum – 

służącym do snucia na scenie opowieści o związkach między ludźmi, łączących ich namiętnościach, 

przypisanych kobietom i mężczyznom sztywnych rolach społecznych, o wykluczeniu jednostki, 

dojmującej samotności i melancholii siejącej spustoszenie w ludzkiej duszy. 

W słynnym „Święcie wiosny”, za pośrednictwem ciał, artystka przedstawiła mechanizm uprzedzeń, 

wyzwalanych przez tłum. Skonfrontowała mężczyzn ubranych jedynie w czarne spodnie z 

kobietami przyodzianymi w cieliste tuniki, wśród których wyróżniała się postać ofiarnicy – 

widzialny obiekt ludzkiej nienawiści. Z kolei w inscenizacji „Cafe Müller” tancerze z hukiem 

upadali na ziemię, rozbijali się o ściany, potykali o krzesła i załamywali ręce. Samotni bohaterowie 

uosabiali i wyrażali bezsilność wobec otaczającego ich brutalnego świata, a sens ich egzystencji 

wyznaczała powtarzalność wymyślonych przez Pinę Bausch nowatorskich, w dziedzinie tańca, 

ruchów. Często jednak powtarzała: „Interesuje mnie nie to, jak poruszają się ludzie, ale to co ich 

porusza”.

Duchowe i formalne przesłanie niemieckiej choreografki towarzyszy do dziś twórcom tańca 

współczesnego. Podczas 4. Międzynarodowe Festiwalu Teatru Tańca artyści – podobnie jak ich 

mentorka – angażują się w problemy bliskie człowiekowi. Ukazują jego zagubienie w świecie, 

walkę z wewnętrznymi upiorami, zmagania z seksualnością, brutalną presją otoczenia i 

oczekiwaniami innych. W scenicznych kreacjach rozpoznamy zwyczajnych ludzi – kobiety i 

mężczyzn, którzy często – jak my – stają na rozdrożu i nie wiedzą, w jakim kierunku powinni się 

udać. Ludzi, którzy bez względu na płeć, na tle przemian społeczno-politycznych, borykają się z 

trudami życia. Buntują się przeciw zastanej rzeczywistości. Szukają kulturowych korzeni i 



tożsamości, zmagają się z upiorami przeszłości, i w końcu walczą o prawdziwe uczucie, które w 

XXI wieku okazuje się jedyną formą przetrwania.


