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RECENZJA
w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Wytych-Wietzgacz

Zlecen iodawca recenzj i:

Akademia Muzyczna im. Graryny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi, reprezentowana
ptzez JM Rektora prof. dr hab. Cezarego Saneckiego, powierzyla mojej osobie wykonanie
pisemnej oceny pracy doktorskiej - dziela artystycznego Pani mgr Anny Wytych-Wierzgacz
na temat ,,Z.adania dla tancerza a dramaturgia w autorskim spektaklu tanecznym Nitkn" oraz
dorobku arlystycznego i podjgcia jednozracznej decyzji czy spelnia warunki okreSlone w art.
13 ust. I ustawy o stopniach i tlrtule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Zlecenie zostalo podjgte na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie szhrki (Dz. U. z 2Ol7 r.
poz.l789) w zwipku z uchwal4 Rady wy&iatu Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury,
Ryffniki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6rv
wlodzi nr l8l20l7 na posiedzeniu w dniu 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie wszczjcia
przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej rytmika
i taniec na wniosek mgr Anny Wytych-Wierzgacz. Promotor dr hab. Aleksandra Dziurosz,
prof UMFC przedlo?yla prac7 doklorsk4 Pani mgr Anny Wytych-Wierzgacz na temat
,,Zadania dla tancerza a dramaturgia w autorskim spektaklu tanecznym Nitkan.

Stosown4 dokumentacjg Doktorantki otrzymalam w wersji papierowej z ptyq re.yestracji
dziela artystycznego zaQrtulowanego NITKA, bgd4cego tematem rozprawy doklorskiej oraz
oprawion4 rozprawg (opis dziela artystycznego w przewodzie doktorskim).

Dostarczona ptyta DVD byla niemoZliwa do prawidlowego odczytu i po proSbie
do dra hab. Jacka Owczarka otrzymalam rejestracjg dziela artystycznego Doktorantki
na innym no$niku (drive. google.com).

Otrzymana dokumentacjamiala powtarzane tytuty w r62nych miejscach i st4d brakowalo
mi adekwatnej systematyki i chronologii, a Spis treici dotyczyltylko dorobku artystycznego.

Dokumentacja zaviera gl6wne pisma doty cz4ce przewodu:

- pismo Rektora Akademii Muzycmej im. G i K. Bacewicz6w w Lodzi, prof. dr. hab.

Cezanego Saneckiego w sprawie sporz4dzenia recenzji pracy doktorskiej kandydatki



oraz dorobku artystyc znego,

ksero Uchwaty Rady wydzialu Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytniki
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w l-odzi, w
lEl20l7 podJgteJ na posiedzeniu w dniu 26 wrzesnia 2017 roku,

pismo Kierownika Pracowni Choreografii, dr Jacka Owczarka z dnia 11 kwietnia
2017r skierowane do Dziekana Wydzialu, dr. hab. Marcina Wolniewskiego
popieraj4ce starania mgr A. Wytych-Wierzgaczo otwarcie przewodu doktorskiego,

wniosek Doktorantki mg. A. Wytych-Wierzgacz do Dziekana Wydzialu dr hab.
Marcina Wolniewskiego z proSbq o wszczgcie przewodu na stopien doktora sztuk
muzycznych w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec z odpowiedni4 dokumentacj4,

koncepcjg pracy doktorskiej pt. ,fiailania dla tancerza a dramaturgia w autorskim
spekfaklu Nitko".

Zgadzam sig z powierzeniem mi funkcji Recenzenta i przyjmujg wykonanie dziela
polegaj4cego na pisemnej ocenie dorobku artystyczrego i dydaktycznego oraz dziela
artvsWcznego Pani mgr Anny Wytych-Wierzgacz. mai4cym doprowadzi6 do nadania stopnia
doklora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmika i taniec.

1. PODSTAWOWE DANE O DOI.ffORANTCE

Pani mgr Anna Wylvch-Wierzsacz. urodzona 19 puLdziernika 1976 roku w Kaliszu.
uzyskala Dyplom licencjacki w Instytucie Filologii Romanskiej na Uniwersytecie
Wroclawskim w 1999 roku, a 2001 roku Dyplom Licence (Licencjat) na Wy&iale Sztuk
Scenicznych Uniwersytetu Paris VIII w specjalnoSci Taniec. Stopief naukowy magistra
otrzymala na Wydziale Sztuk Sceniczrych Uniwersytetu VIII r6wnie2 w specjalnoSci Taniec.

Doktorantka ma za sob4 wyksztalcenie uzupelniaj4ce w dziedzinie sztuki tanecaej,
o czym Swiadczy przyznany przez Zw]rqzek Artyst6w Scen Polskich zawodowy Dyplom
Tancerza otrzymany w 2003 roku (niestely bez umieszczenia tego dokumentu w przeslanej
dokumentacji). O pasji ukierunkowanej na taniec i teatr Swiadcz4liczne kursy m. in.: Summer
Intensive - intenslu,n)' kurs techniki \tt. Graham, organizorvany ptzez Marla Graham
Contemporary Dance School w Nowym Jorku (USA 2Ol4 rok) oraz uczestnictwo
w Laboratorium KARAWANASIN Szkoly Reny Mirockiej, organizowany pnzez Instytut
Grotowskiego (Wroclaw 2014 rok).

Przebieg pracy zawodowej Pani Anny Wytych-Wierzgacz w powi4zaniu z kultur4
tanecznq datuje sig dopiero od roku 2001, kiedy Doktorantka podjgla sig zadafr nauczyciela
(taniec wspolczesny) w Paristwowym Pomaturalnym Studium Ksztalcenia Animator6w
Kultury w Kaliszu (2001 - 2017),jak r6wnie2 w Mlodzie2owym Domu Kultury w Kaliszu
(d'2002 do 2003 roku). Z Akademi4Muzyczn4im Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w wLodzi
zwiqzana byla w latach 2007 -2017, prowadz4c przedmioty dotycz1ce pral-tyki i teorii tahca.

Przez l0 lat wykladala na specjalnoilci Choreografia i Techniki Tarica przedmioty
dotyczqce praktyki i teorii tairca: technikg tarica wsp6tczesnego, historig tahca
wsp6lczesnego, anallz4 form scenicznych, wsp6lczesne formy tahc,a, repertuar, ruch



sceniczny, dyplomowe projekty choreograficzne, metodykg nauczaniatahcawsp6lczesnego.

W dorobku pedagogicznym zostaly wykazane liczne konsultacje podczas prac nad
dyplomami w PPSI(AK w Kaliszu oraz w Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczow
w tr odzi.

Jako promotor prowadzrla 14 prac dyplomowych w PPSKAK w Kaliszu, a w Akademii
Mtnycznej w Lodzi - 7 prac.

W latach 1990 - 2005 byla tancerk4 w Teatrze Tanca ALTER, gdzie rozpczgla
dzialalnoS6 choreograficzn4&trorz4c m.in. spektakle zatytulowane'. Fermina, Kontakt, Czy ze
milq-

2. PRZEBTEG PRACY zAwoDowEJ MGR ANNY wYTYCH-wmRzc ACZ (na
podstawie wy kazu osi4gni 96 arty stycznych w przeslanej dokumentacj i )

2.1. Wybrane spektakle z udzialem Doktorantki jako tancerki i choreografa

- w roku 1988. Oczekiwanie, CoS tu strasryt (chor. Witold Jurewicz)

- w roku 1989: Chd,r (chor. Miroslawa ZarEba)

- w roku 1990: Tak to czujg, Momenly miloSci (chor. W. Jurewicz)

- w roku 1991 Jesienny wiecuir, Z pr4tspieszenia (chor. W. Jurewicz)

- w roku 1992. Taniec, taniec, Walknun (KatzrzynaMigala)

- w roku 1993. Tydziefi (chor. W. Jurewicz) podczas I MPWFT w Kaliszu

- w roku 1994. Przyjaciele, Women (chor. W. Jurewicz) podczas II MPWFT

- w roku 1995: Huitawlra (chor. W. Jurewicz) podczas III MPWFT

- w roku 1996: Lkt (chor. W.Jurewicz) - IV MPWFT, oraz Sekret (wyk. i chor. Anna
Wytych)

- w roku 1997 Poniiej nieba czyli seta po polsku (chor. w. Jurewicz) - y Mpwr
- w roku 1998: Migdzy czasem a czosem (chor. W. Jurewicz) podczas VI MPWFT

- w roku 2000: Inbirynt, De corpore (chor. w. Jurewicz) podczu VIII MpwFT

- w roku 2001 Les ambiances polonaises pour piano et danse (nuyk. i chor. Anna
Wytych, Jacek Owczarek) City Internationale des Arts, ParyZ,Francja

- w roku 2002'. Trzecie oko (chor. W. Jurewicz) podczas X MPWFT

- w roku 2003: Fermina (wyk. i chor. Anna Wytych)

- w roku 2004: Trzcina (chor. Tomasz Wiengacz) podczas XII MPWFT

- w roku 2006'. Kontakl/Anna Maria |Vierzgacz (wyk. i chor. Anna Wytych-
Wierzgacz) premiera podczas Festiwalu Solo Dance, CKiS w Kaliszu.

- w roku 2007..m (chor. T. Wierzgacz), (lspokdj (chor. A. Wytych-Wierzgacz dla
zespolu,,Studnia") - Konfrontacje Tarica Wsp6lczesnego w Koninie



- w roku 2008: Kontakt-Improwizacja (chor. T. Wierzgacz), Oj la la (chor. A. Wytych-
Wierzgacz dla zespotu,,Sfudnia") - Konfrontacje Tafica Wspolczesnego w Koninie

- w roku 2009'. Czy ze ,rurq (Wk i chor. Anna Wytych-Wiengasz) - Festiwal Solo
Dance, CKiS w Kaliszu, oraz Szukanie (chor. A. Wytych-Wierzgacz dla zespotu

,,Studnia") - Konfrontacje Tafrca Wspolczesnego w Koninie

- w roku 2010: Wodne Stwory (chor. A. Wytych-Wierzgacz dla zespotu ,,Studnia")
podczas Konferencji - Edukacja SKIBA we Wroclawiu

- w roku 2011. Nie ma czasu (chor. A. Wytych-Wierzgacz dla zespolu ,,Studnia")
podczas Konfrontacji Tanca Wspolczesnego w Koninie

- w roku 2012: RoSlinka (chor. A. Wfich-Wiengacz dla zespolu,,Studnia")

- r,v roku 2014 ll1atr w polu (chor. A. wytych-wierzgacz dla zespotu ,,Studnia")

- w roku 2015: Zbudi uwagg (chor. A. Wfich-Wierzgacz dla zespotu,,Studnia")

- w roku 2016'. Do ludzi (chor. A. Wytych-Wierzgaczdla zespolu,,studnia")

- w roku 2017: Ni hao, Po czasie (chor. A. Wytych-Wierzgaczdla zespolu ,,Studnia")

2.2. Kompozycje w dzialalno5ci edukacyjnej

Wiele tanecznych kompozycji Doklorantki powstalo dla student6w r6znych specjalnoSci
(w dokumentacji czasem btgdnie okreSlonych jako ,,kierunek Choreografia") Studium
Animatorriw Kultury w Kaliszu (w latach 2001 - 2017) oraz na specjalno6ci Choreografia
i Techniki Tarica Akademii Muzycznej w Lodzi (studi6w stacjonarnych i niestacjonarnych
w latach 2007 - 2017) w ramach prowadzonych tam przedmiot6w.

2.3. Inna dzialalno5d artystycaa

Pani mgr Anna Wytych-Wierzgacz realizowala ruch scenicnry i kompozycje tat'rca
w licznych spektaklach teatralnych jako choreograf, tancerka i akrorka.

Do ciekawej dzialalnoSci artystycznej nalely realizacja i udzial w instalacjach oraz
w kreacjach w przestrzeni wystawowej otaz muzealnej a tak2e w dzialaniach ulicznych
(przykladowo na Migdzynarodowym Festiwalu Artystycznych Dzialah Ulicznych LA
STRADA - kaliska edycja).

2.4. Nagrody

- nagroda dla spektaklu Trzcina tra XII ilIigtzynarodowych prezentacjach

Wsp6lczesnych Form Tanecznych (2fiM),

- nagroda dla spektaklu Na dobranoc przed Slubem za inscenizacjg podcz,as

festiwalu PolemiQui w Warszawie (2fi)4),

- nagroda dla spektaklu Uspoktij, ra oryginalny pomysl spektaklu podczas
festiwalu PolemiQui w Warszawie (2fi)7),

- Nagroda Prezydenta Miasta Kalisz za osiqgnigcia w dziedzinie tw6rczo5ci



artystyczmej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2009).

3. OCTNA OSrAcNrQe mrysrycarycn, TwoRCzycH r M
Na podstawie przedloionej dokumentacji w tym zakresie mozemy odnotowac du24

aktywnoSc tw or czq Doktorantki.

W swoim artystycznym dorobku w zakresie choreografii posiada wiele autorskich
kompozycji, szczegillnie interesuj4cych odbiorc6w w Kaliszu i zwiqzanych z zespolem tanca
wsp6tczesnego,,Studnia".

W dokumentacji staran do przewodu doklorskiego zostalo dot4czone nagranie DVD
(06.09.2008r) tlrtulu Odwrdcenie w choreografii Tomasza Wierzgacza, na k16rym, mimo
braku wyksztalcenia zawodowego, mozemy doceni6 talent wykonawczy Pani mgr Anny
Wytych-Wierugacz.

Spektakle, w kt6rych Autorka brala udzial jako tancerka lub realizowala choreografig
byly prezentowane m.in. w ramach Migdzynarodowych Prezentacji Wsp6lczesnych Form
Tanecznych w Kaliszq na Szczeciriskich Spotkaniach Tanecznych, podczas Malopolskich
Spotkaniach Baletowych, Migdzynarodowej Konferencji Tat'rca Wsp6lczesnego i Festiwalu
Sztuki Tanecznej w Bytomiu, a tak:Ze na Festiwalu Malych Form Teat6w Tanca w
Warszawie, podczas Migdzynarodowych Spotkan Teatr6w Tafica w Lublinie, Baltyckiego
Uniwersytetu Tanca w Gdafrsku, Prezentacji Sztuki Tanecznej i Choreoterapii w
Biatymstoku, r6wnie2 na Krakowskich Spotkaniach Baletowych, Anex Solo Festiwalu w
Warszawie, Festiwalu Solo Dance - ,$ontakt-Improwizacja, Kaliskich Spotkaniach
Teatalnych czy WRO Media Art Biennale 1997 we Wroclawiu, na Migdzynarodowym
Festiwalu Filmowym Era Nowe Horyzonty 2007 we Wroclawiu.

Doktorantka uczestniczyla r6wnie 2 w zagranrcnry ch Festiwalach m. in. :

- Migdzynarodowe Spotkania Teatr6w w Hamm, Niemcy,

- International Jugendtheaterstage w Hamng Niemcy,

- International Modern Dance Festiwal w Kownie na Litwie,

- Tar.z Wohe 1999 w Eisenhuttenstadt,Niemcy.

Miala sw6j udzial w filmie Wieje (w spektaklu w Teatrze im. W. Boguslawskiego w
Kaliszu), atakhe w filmie Zuzanna" w reL. Darii Kopiec, Stol w rez. Michala Tywoniuka.

Doklorantka byla powotana wiele ruzy na czlonka ju.y w konkursach i przeglqdach
arffstyczrych takich jak: Powiatowy Konkurs Zespol6wTanecznych w Ostrowie (2002),
Konfrontacje Amatorskiej Tw6rczoSci Artystycznej Regionu w Toruniu (2014), Przeglqd,
Malych Form Scenicznych StudiumA w Kaliszu (2015) oraz Konkurs Piosenki Obcojgrycznej
w Kaliszu (2016).

4. OCENA DOL4CZONEGO DZTELA ARTYSTYCZNEGO

W dokumentacji staran w przewodzie doktorskim zostalo dol4czone nagranie osi4gnigcia
naukowegolartystycznego o tlrtule Nitka - w choreografii Pani mgr Anny Wytych-Wierugaczn



co ma stanowi6 oryginalne osi4gnigcie artysfczne w rozumieniu ustawy o stopniach
i tytulach naukowych (art.16, ust. I i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Dz.lJ. nr. 65). Data
realizacji video: 12 listopada 2018 roku na duzej scenie Teatru im. Wojciecha
Boguslawskiego w Kaliszu.

Nitka to widowisko taneczne w jednej czgsci choreograficznej (40 min.).

Spektakl zostal przedstawiony na scenie Teatru im. Wojciecha Boguslawskiego
w Kaliszu w ramach otwartego przewodu doktorskiego w Akademii Muzycznej
im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6rv tv Lodzi.

Choreografia i dramaturgia: Anna Wytych-Wierzgacz

Warstwa dZwigkowa (montaz): I-ukasz Glapka z wykorzystaniem utwor6w - Oberek
GruZyny Bacewicz, Preludes pour piano Oliviera Messiaena, Aeolian harp Woven hand
Blush Music, Jakuba Figla & Lukasza Glapki oraz piosenki Anny Jantar.

Kostiumy: Henryka Wytych wg koncepcji Anny Wytych-Wierzgacz

Rezyseria Swiatla: Tomasz W ierzgacz

Wykonanie: Michalina Bodusz, Agata Kurawa, Katarzyna Kurzaw4 Magdalena Olek,
Anita Stempin, Magdalena Mazurkowska, Anna Wytych-Wierzgacz.

Zdobyte do5wiadczenie taneczne najpierw w Pary2u na Uniwersytecie VIII i potem
podczas pobytu w Martha Graham School w Nowym Jorku oraz ta wielu warsztatach
tanecznych i teatralnych, pozwolilo Pani mgr Annie Wytych profesjonalnie zajqc sig
dzialaniem choreograficznym. Podstawowym tworzywem w spektaklu jest ruch, czgsto
demonstrowany w czystej formie. To poszukiwanie ryfinu ruchu, to cialo w przestrzeni
zenergi4 skonkretyzowan4 frzycnie, czasem zgodnie z aspektem muzycznym wybranych
utwor6w. Dzigki umiejgtnej analizie techniki wedlug szkoty Gratram i dramaturgii ,,ciala
tahcz4cego" podyklowanej przez emocjonalny Wraz jednostki, udalo sie Autorce
zrealizowac projekt tw6rczy z zespolem wykonawczyri o r6ilnym przygotowaniu
technicznym. Technika na bazie szkoty Graham wymaga dlugiego okresu szkolenia oraz
wypracowania specyficznych migSni i koordynacji, co dopiero da efekt wlaSciwej architektury
ruchu i przede wszystkim wymaganych jako6ci ruchowych. Z tym wybrane tancerki nie byty
w stanie sobie poradzi6. Jednak paradoksalnie w wigkszym stopniu, mimo wielu scen
z identycznymi zadaniami ruchowymi, to wykonanie nie do korica precyzyjne
w plaszczyznach i jakoSciach ruchu, nadawalo indywidualny charakter postaciom oraz
tworzylo ,,krajobraz" r6znorodnej spolecznoSci. Dq,zenie do ,,teatru ubogiego" pozwolilo
choreografce upro$cic i zminimalizowac zadania ruchowe, zrezygnowa6 ze scenografri,
a warstwg wizualn4 ograniczy6 do prostych kostium6w - tunik. Ciekawym zabiegiem bylo
potaktowanie sukienek j ako rekwizytu.

Autorka, maj4c do dyspozycji tancerki przygotowurc przez siebie od stony rowniez
pedagogicznej (wigkszofic uczyla sig w Pomaturalnym Studium Ksztalcenia Animator6w
Kultury w Kaliszu lub w l6dzkiej Akademii Muzycznej na specjalnoilci Choreografia
i Techniki Tarica), znaj4c ich predyspozycje psychohzyczne mogla czasem wykorzystac
improwizacjg jako metodg tw6rczq, co widoczne bylo przy zadanach solowych. Widzimy
wigc obok siebie sekwencje oparte na tzw. technice release, ale r6wnie2 cale uklady, gdzie
mo2emy rozponnf elementy klasycmego modern dance nabazie szkdy Graham, co gl6wnie



odnotowac mo2na w pracy r4k, a mniej w trudniejszym operowaniu opozycji contraction-
release.

Dob6r wykonawczyir nie byl wigc przypadkowy, zostal Swiadomie zalo2ony ptzez
Doktorantkg jako punkt wyjScia do faktor6w ruchu, czasu, przestrzeni, cig2aru i przeptywu
energii w zadaniach choreograficznych. Zespci sprawdzil sig w scenach bardziej teatralnych
(Ubieranie sukienki i wchodzenie w postat, Tylko mnie poprof) W tego typu scenach
dzialania byly zdecydowanie bardziej energetyczne i lepiej wyegzekwowane
od wykonawazytni2 w zadaniaph opartyah na zbiorolvych ukladach w technice modsrn,

Dzielo artystyczne autorstwa Pani mgr Anny Wfich-Wierzgacz oceniam pozytywnie.
Podobnej opinii widz6w mo2emy domySlac sig po brawach publicznoSci na koncu spektaklu,
kt6ry zostal zarejstrowany na potrzeby przewodu doktorskiego.

5. OPIS DZIELA ARTYSTYCZNEGO

Praca zoslala napisana na 88 stronach i zawiera: Wstgp, Rozdzialy I, il i III z licznymi
Podrozdzialami, a w kofrcowej czgsci: Podsumowanie, Bibliografig, Spis ilustracji oraz
Anelrsy i Summary.

We Wstgpie Autorka przedstawia inspiruj4ce jq postaci i zagadnienia, kt6re w tw6rczy
i wzajemnie okreSlaj4cy spos6b, lqczq sfery ruchu i teatru. Zadaje r6wnie2 kluczowe, dla toku
roatrulah, pytania np. ,,czy proces budowania SwiadomoSci ciala tancerza, wiqT4cy sig
z naSladowaniem r6znego typu modeli ruchu, moze pozbawi6 go indywidualnoSci czy raczej
pozrvala mu jej poszukiwac?" Pr6bg odpowiedzi znajdujemy w kolejnych rozdzialach, kt6re
buduj4 swoisty katalog ztaczefi i ustalef waznych dla Doktorantki. Zagadnienia interesuj4ce
Autorkg w kontekscie opisu procesu powstawania spektaklu Nitka to m.in. relacja tancerz -
choreograf i pojgcie corps dansant, teoretyczne refleksje na temat ciala taficzqcego.
W swoich rozwaZaniach Doktorantka wykazuje sig kompetencj4 terminologiczn4
i definicyjn4 wzbogacon4 o dywagacje inspirowane filozofiq Martina Heideggera.

W kolejnych warstwach pracy dostrzegalne jest doSwiadczenie zar6wno praktyczne, jak
i teoretyczne, nabyte pfizez PaniE mgr Anng Wytych-Wierzgacz m.in. podczas studi6w
w Martha Gratram School w Nowym Jorku i na Wydziale Sztuk Scenicznych Uniwersytetu
w Pary2u. Autorka sigga po row,ahania o tradycji tarica i jego prawodawcach (Noverre) oraz
do osi4gnig6 reformator6w tarica z wieku )O( (Gratram, Cunningham), by w tym kontekScie
ustalic sw6j stosunek do roli tancerza w spektaklu i procesie jego powstawania. Analizuje
takze funkcjg techniki jako irbdla idei i mySli. Do postulatywnej koncepcji swojej pracy i jej
kontekst6w dramaturgicmych, autorka przywotuje metody pracy Jerzego Grotowskiego,
poznane dzigki indywidualnemu doSwiadczeniu nabytemu na warsztatach prowadzonych
ptzez aktork Teatru Laboratorium Reng Mireck4. W rozdziale po6wigconym dramaturgii
odczuwa sig jednak pewien niedosyt (gl6wnie slownikowych) zr6del, na kt6re sig powolano.
Sfera ta jest doskonale opracowana przez teatrolog6w i w tym kontekScie warto byloby
wzbogaci6 rozwuiaria o ustalenia poczynione pr:zez badaczy pod kierownictwem Janusza
Deglera (Problemy teorii dramatu i teatru) czy Chrostophera Balme (Wprowadzenie do nauki
o teatrze). Zastanawiaj4cy jest teZ brak jakichkolwiek odniesieri w calej pracy (l4cznie
z nieumieszczeniem w Bibliografii) fundamentalnej dla calego kontekstu pracy, ksipki Ireny



Turskiej Spotkanie ze sztukq tafica.

Przechodzqc do konkretnego opisu dziela artystycznego o tytule Nitka, czyli Rozdzialu
III, najdujemy w nim motywacjg Autorki m.in. zastosowania metod pracy z tancerkami
wedfug zaloileh wcze6niel nrerbaluowanych. Cralo, rygorystycznie zdyscyplinowane
technikq uwrazliwione jednak na impulsy do ruchu stalo sig dla choreografki gl6wnym
czynnikiem do idei spektaklu, rodzaju dzwigku a nawet kostiumu. Na kolejnych stonach
zostal opisany caty proces tw6rczy - od inspiracji, etapu poszukiwania postaci, WpfiLez
dramatwgiQ Wszczeg6lnych czq(ci uz po klarowne przedstawienie ,,part1rtury" spektaklu.
Brak wyksztalcenia muzycznego Doklorantki spowodowal, 2e opis warstwy dzwigkowej
ogranicza sig do wyttumaczenia zastosowania ,,szept6w" i utwor6w muzycznych (Oberek
Grazyny Bacewicz, Szumilrurz-w glqb /asz Jakuba Figla i l-ukasza Glapki). Podobnie zostala
potraktowana warstwa wizualna - w tym praca nad projektami kostium6w- zastosowanych
wedtug opisanego,,klucza" semantyki obraz6w.

W Podsumowaniu Pani mgr Anna Wytych-Wierzgacz wyruLnie podkreSla wptyw
techniki Marthy Gratram i wlasny pobyt w Martha Graham School w Nowym Jorku na ksztalt
calego spektaklu a wybrane metody pracy przedstawia jako inspiracjg warsztat6w
prowadzonychprzez Reng Mirock4 z Teatru Laboratorium.

Dysertacjg naukow4 z opisem dziela artystycznego w przewodzie doktorskim
zatyfulowanq nZadania dla tancerza a dramaturgia w autorskim spektaklu tanecznym
Nitka' Pani mgr Anny Wytych-Wierzgacz oceniam, mimo wyszczegblnionych brak6w,
wyzej ni7 dzielo artystyczne, maj4c nadziejg, 2e tresci tej2e posluz4 wielu studentom nie tylko
do analizy dziel choreograficznych, ale r6wniei do uzupelnienia wiedry o samodzielnej
&iedzinie Sztuki, jak4 jest Taniec.

6. PODST]MOWAME

Podsumowujqc opinie o pracy doktorskiej Pani mgr Anny Wytych-Wierzgacz, mozna
zaryzykowac stwier&enie, 2e jako choreografka posiada sw6j styl, gdzie wykorzystuje
predyspozycie r62nych wykonawc6w i przede wszystkim potrafi przelamywa6 stereotyp
wybranej techniki, nadajqc cialu taficzqcemu wru2liwoS6 subiektywnego odczuwania. Nalery
r6wnie2 podkreSlic jej predyspzycje pedagogiczne i urniejgtnoSci w przekazywarriu
studentom zdobytej wiedzy w kraju, w Pary2u i w Nowym Jorku.

Realizujqc swoje osi4gnigcia artystyczno-edukacyjne na specjalno6ci Choreografia
i Techniki Tarica w Akademii Muzyczrej w l-odzi, Pani mgr Anna Wytych-Wierzgaczmogl4
moim zdaniem, osi4ga6 bardzo wiele sa{sfakcji zwiqzanej ze swoj4 pasje - tanicem, a takhe
wiele pruekazac swoim studentom w trudnej Szfuce Tanca.

Konkluzia
Osi4gnigcia artystyczne, tw6rcze i dydaktyczne oraz organizacyjne Pani

mgr AI{NI-Y WYTYCH-WIERZGACZ stanowi4 znaczny wklad w sam? dyscypling sztuki
tahca, wigcej, s4 r6wnie2 ich efektywnym przeloheniem na sferg, trudnej i odpowiedzialnej w
tym zawodzie dydaktyki oraz edukacji Wpfizez szhrkg, tym samym budowaniem rangi



autonomicznej dziedziny, jak4 jest taniec, jej upowszechniania oraz roli edukacyjnej w
ksztattowaniu estety czrych postaw polskie go spoleczeristwa.

Niniejszym stwierdzam, 2e przedstawiony dorobek artystyczny, a takLe praca doktorska
Pani mgr ANNY WYTYCH-WIERZGACZ spelniaj4 wymagania art. 12 - 15 ustawy z dnia
14.03.2003 roku (Dz. U.22003 roku, m 65,p2,595,D2.IJ.22005 roku nr 164,poz. 1365,
Dz. U. z 20ll roku nr 84 poz.455). Popieram starania Pani mgr Anny Wytych-Wierzgacz o
uzyskanie stopnia doktora sztuki murycznej w dyscyplinie artystyczrrcj Rytmiko i Taniec.

Dzielo artystyczzne NITIU oraz opis dziela artystycznego pod tSrtulem

,Zadania dla tancerza a dramaturgia w autorskim spektaklu tanecznym Nitka,,

Pani mgr ANNY WYTYCH-WIERZG ACZ pRZy,

/or-*)/ 30,C9,?CZov.
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