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RECEN ZJ A PRACY DOKTORSKIEJ
ORAZ DOROBKU DOKTORANTKI

MGR Arrrry Wytych -W ierzgacz

Zleceniodawca recenzj i :

AkademiaMuryczrta im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczlw w Lodz|Wydzial Kompozycji, Teorii
Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej - pismo zdnia23 czerwca2020 roku,
zlecenie podjgte napodstawie art. 1l orazustawy zdnia 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 882, l3 1 I ze zm.) & 1 ust. 1 Rozporz1dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyhszego z
dnia 26 wrzefinia 2016 roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania
czynnoSci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o

nadanie tytulu profesora (Dz. U . Z 2016 r., poz. 1586)
Dotycz,v:
Uchwaly Rady Wydzialu Kompozacji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Murycznel
Akademii Muzycznej Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi z dnia26 wrzeflnia2}l T roku
dotyczqcej wszczgcia przewodu doktorskiego mgr Arury Wytych-Wierzgacz i powierzenia mi
funkcji recenzenta w/w przewodzie.

Stosown4 dokumentacjE kandydatki mgr Anny Wytych-Wierzgacz otrzymalam w lipcu br. a
takZe sam4 dysertacjg drog4 elektronicznq (25 czerwca 2020 r.)
Dokumentacja zawiera:
- pismo RektoraAkademii Muzycznejim. G i K. Bacewiczlwwtr odzl prof. dr. hab. Cezarcgo

Saneckiego w sprawie sporz4dzenia recenzji pracy doktorskiej kandydatki oraz dorobku
afistycznego

- ksero Uchwaly Rady Wydzialu Komporycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji
Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w tr-odzi, tr 1 812017 podjgtej na

posiedzeniu w dniu 26 wrzefinia2}l7 roku.
- pismo Kierownika Pracowni Choreografii, dr Jacka Owczarka z dnia I 1 kwietnia2}l7 roku

skierowane do DziekanaWydzialu, dr. hab. Marcina Wolniewskiego popieraj4ce starania mgr A.
Wytych-Wierzgacz o otwarcie przewodu doktorskiego

- koncepcjg pracy doktorskiej pt. ,,Zadania dla tancerza a dramaturgia w autorskim spektaklu Nitka"
- wniosek kandydatki mgr A. Wytych-Wierzgacz do Dziekana Wydzialu, dr hab. Marcina
Wolniewskiego z proSb4 o wszczgcie przewodu na stopierl doktora sztuk mvzycTrrych w
dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec z odpowiedni4 dokumentacjq.

- dysertacjg rrZadania dla tancerzaa dramaturgia w autorskim spektaklu tanecznym Nitka"
- plytE DVD z ragraniem spektaklu ,,Nitka" z L2listopada 201 8 roku
- plytE DVD z rLagraniem spektaklu ,,Odwr6cenie" z 6 wrzesnia 2008 roku

?l( ?t ?k

po zapoznaniu sig z dokumentacj4 mgr Anny Wytych-Wierzgacz, stwierdzam uchybienia:

- brak konsekwencji chronolo gicznej,kt6ra wynikalaby ze z\ohonego wniosku o wszczqcie

przewoclu doktorskiego do Dziekana Wydziaht (co powoduje pewien chaos)
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- kwestionariusz osobowy nie zawierazdjgcia @ kandydatka pisze: kwestionariusz osobowy z
trwalym zdjgciem)

- brak Dyplomu tancerza zawodowego prryznalego przez ZASP w 2003

Dane o kandydatce (na podstawie otrzymanej dokumentacji dorobku).
Mgr Anna Wytych-Wierzgacznrodzila sig 19. 10. 1976 roku w Kaliszu. Swoje wyksztalcenie

zdobywala kolejno: w Ognisku Murycznym w Kaliszu, gdzie przez 6latuczQ$zczala do'klasy
fortepianu, uzyskala migdrynarodowy dyplom D. E. L. F. z j. francuskiego i dalej podayZajqc t4
drog4 ukorlczyla Nauczycielskie Kolegium lg2ykow Obcych we Wroclawiu, uzyskala Dyplom
licencjacki w Instytucie Filologii Romariskiej na Uniwersytecie Wroclawskim, by dalej studiowai
na Wydziale Sztuk ScenicznychUniwersytetu Paris VIII, tymrazem w specjalnoSci Tarica, gdzie
najpierw zdobyla licencjat, apoiniej tytul magistra w/w specjalnoSci, a tematem Jej pracy byl
rozwoj tahca wsp6lczesnego w Polsce. My6lg, 2eto wlaSnie w tym miejscu zainteresowanie sztuk4
taica i zdobywanie wiedzy na ten temat otworzyl przed kandydatkq przestrzenie odkrywania,
zglgbiania sztuki tahca. Niestety na podstawie przedstawionego CY a nie Zyciorysu nie moZna sig

dowiedziei o pasji kandydatki do tanca, co jQ ksztattowalo, zwaLywsZy, 2e wczefiniejsze gl6wne
zainteresowanie, wskazuje na jgrykfrancuski. Mogg sig domySlad, 2e mgr A. Wytych-Wierzgacz
poszukiwala swojej drogi, by ostatecznie skierowa6 swoj4 drogg na sztukg tafca, najpierw jako
tancerka, p6iniejjako pedagog orazchoreograf. Swiadcz1'o tym bogate doSwiadczenia artystyczne:
jako tancerki od 1998 roku, choreografa od 1996 roku (pierwsza choreografra,,,Sekret" w Teatrze
Alter na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu), pedagoga od 2002 roku (nauczyciel tarica
wsp6lczesnego i instruktor grupy tahca wsp6lczesnego Tao w Mlodzie2owym Domu Kultury w
Kaliszu)
Mgr Anna Wytych-Wierzgacz w ramach Stypendium Rz4du Frahcuskiego ukoriczyla
podyplomowe studia licencjackie na specjalnoSci Tarlca, Wydzialn Sztuk Scenicznych,
Uniwersytetu Paris VIII, w 2003 roku otrrymala dyplom zawodowego tancerzaprryznany przez
ZASP (brak dokumentacji), uzyskala awans zawodowy nanauczyciela mianowanego (2010),
uczestni czyla w intensywnym kursie techniki M. Graham w Contemporary Dance Sch'ool w
Nowym Jorku (2014) orazw Laboratorium KARAWANASUN Szkoty Reny Mireckiej (2015,
Instytut Grotowskiego).
Pani mgrA. Wytych-WierzgaczmadoSd bogate doSwiadczeniaartystyczne, pedagogiczne i
organizacyjne.
Przez 10 lat (2007-2017)bylawykladowc4 specjalnoSci Choreografia i Techniki Tarica w Akademii
Muzycznej w tr odzi, prowadzilaprzedmioty: technika tanca wsp6lczesnego, historia tahca
wspolczesnego, analiza form scenicznych, wsp6lczesne formy taica, repertuar, ruch sceniczny,

dyplomowe projekty choreograficzne, metodyka nauczafiia tarica wsp6lczesnego, (ak rnnielnam
nadal kandydatkazwiqzana jest zUczelni4 jako wykladowczyni). Zwiqzanaby\a z Paristwowym
Pomaturalnym studium Ksztalcenia Animator6w Kultury w Kulitru, szkola tahcaJAsl Centrum

Doskonalenia Edukacyjnego, Mlodziezowym Domu Kultury w Kaliszu.

Ocena dorobku ar(vstycznego kandydatki
Pani mgr Anna Wytych-Wierzgacz artystycznie zwiyzana jest od lat z miastern Kalisz.

Jako tancerka zatafrcryla w 33 spektaklach, gl6wnie w choreografii Witolda Jurewicza (19

spektakli), ale takZe:Katarryny Migaty, MiroslawaZaryby,Katarryny GrzeS, Barbary Kasprzak,

Tomasza Wierzgacza, atakke wlasnego airtorstwa. Miejscem, w kt6rym odbywaly Eig spektakle w

wigkszoSci wykonat'r bylo Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Spektakle byly r6wnieZ i

wie loklotnie prezentowane w ramach Mi g dry nar odowych P r ezentacj i Wspolc ze sny ch F onn

Tanecznych w Kaliszu, na Szczeciriskich Spotkaniach.Tanecznych, Malopolskich Spotkaniach



Baletowych, podczas Migdzynarodowej Konferencji Tarica Wsp6lczesnego i Festiwalu Sztuki
Tanecznej w Bytomiu, na Festiwalu Malych Form Teatr6w Tarica w Warszawie, podczas
Migdzynarodowych Spotkari Teatr6w Tarlca w Lublinie, Baltyckiego Uniwersytetu Tafca w
Gdarisku, podczas Prezentacji Sztuki Tanecznej i Choreoterapii w Biatymstoku, Krakowskich
Spotkarl Baletowych, Anex Solo Festiwal w Warszawie, Kaliskich Spotkan Teatralni.h, Korporacja
Tafrca w Gdafsku, Slot Art Festiwal w Lubi4zu, WRO Media Art Biennale 1997 we Wroclawiu, na
Migdzynarodowym Festiwalu Filmowym Era Nowe Horyzonty 2007 we Wroclawiu i innych.
Kandydatka dwukrotnie wyst4pitapodczas Festiwalu Solo Dance - ,,Kontakt-Improwizacja" (2006)
oraz,,Czy zemn{' (2009) we wlasnej choreografii. I tutaj pojawia sig pewna nieScisloSi, otoz w
wykazie dokumentacji: Spektakle taneczne/tancerka, kandydatka umieszcza tytul ,,Kontakt-
Improwizacja", a dalej patrzqc w wykazie: Festiwale w Polsce/tancerka wiflnieje tytul ,,Anna
Maria"- Festiwal Solo Dance, 2006 rok.
Uczestnrczyla w Festiwalach za granic4, takich, jak: Migdzynarodowe Spotkania Teatr6w w Hamm,
Niemcy, International Jugendtheaterstage w Hamm, Niemcy, International Modern Dance Festiwal
w Kownie na Litwie, Tanz Wohe 19p9 w Eisenhuttenstadt, Niemcy. Wzigta udzial w filmie ,,Wieje"
ktory byt wykorzystany w spektaklu w Teatrze im. W. Boguslawskiego w Kaliszu, takie w filmie
,,Zuzanrra" w rel. Darii Kopiec, ,,St6l" w reL. Michala Tywoniuka. Atakhe w wielu Wieczorach
Tarica: Teatru Alter w Kaliszu, w Instytucie Polskim w ParyZu, w Rzeszowie (w rarnach spotkari
Rzesz6w- Scena dla Tarica) i innych. Swoje doSwiadczenig teatralne wzbogacala bior4c udzial w
spektaklach teatralnych, jak: ,,Piekarz, piekarzowa i piekarczyk" w reL.Macieja Korwina,

,,Omrjaj4c r,vyspg Hula" w reL. Jacka Wierzbickiego,,,Sztukmistrz z Lublin&,, w reL, J. Szurrnieja,

,,Jak Wam sig podoba' w rez. R. Czechowskiego, ,,Wieje" w rez. M. Siegoczyriskiego, wszystkie
realizacje odbyly siE na scenie Teatru im. W. Boguslawskiego w Kaliszu.
Mgr Anna Wytych-Wierzgacz posiada owocny dorobek jako cho;eografka i autorka ruchu '

scenicznego. Swoj4 drogg choreograficTn1rozpoczgla jtfiw roku 1996, opracowuj4c swoj pierwszy
autorski spektakl ,,Sekret", kt6rego premiera odbyla sig na scenie Centrum Kultury i Sztuki w
Kaliszu. Id4c dalej, stworzyla:
- ,,Les ambiances polonaises"(wsp6lnie z J. Owczarkiem), premiera w Cite Internationale des Arts
wParyhroraz,,Babie lato ou nuances d'ete"w Instytucie Polskirn w Paryilu w 2001 roku
- ,,Od rana do rana"dla zespolu Tao (2003)
- ,,Fermina", ,,"Kontakt/Anna Maria Wierzgaicz", ,,Cry ze fin4", choreografie solowe
- ,,No dobranoc przed Slubem", ,,IJspok6j", ,,Oj la,la",,,Szukanie", ,,Wodne Stwor)", ,,Nie ma

czasn",,,I(opciuszek", ,, RoSlinka", ,,Przelewanie", ,,Wiatr w polu", ,,O kilku takich", ,,ZbtdL
uwagQ", ,,Wyrzondzaj sia (Gracyki), ,,Sielanka", ,,,8t in terra p&X", ,,Zdjgcie rodzinne", ,,No
przystanku", ,,Deus, deus cosmateus", ,,Ni hao"- s4 to porycje zrealizowane dla zespolu tahca
wsp6lczesnego Studnia oraz grupy teatralnej przy Studium Animator6w kultury w Kaliszu. Jest

autork4 choreografii do: spekiuttilur.lkowych (,,Obietnica", ,,W drodze ") zrealizowanychz
udzialem Sluchaczy I i II roku specjalizacji teatralnej itawoznej na scenie PPSKAK w Kaliszu.
Autorka wielu kompozycji chore ogr:afrcznych w ramach prowadzonych przedmiot6w w Akademii
Mlrrycznej w Lodzi oraz PPSKAK w Kaliszu (w sumie to czternaScie realizacji). Kandydatka
zajmowaha sig takae opracowywaniem ruchu scenicznego do spektakli teatralnych (dziewig6

realizacji),,siedem premier, kt6re odbyly sig na scenie Teatru w Kaliszu (,,Jak wam sig podoba",

,,Historia Komuni zmu opowiedziana chorym umyslowo", ,,Pan poduszka", ,,LLbertyn", ,,Komo",

,,Walentynki", ,,Roz-budowa cryliS0latzteatrem") wsp6lpracowala m. in. zrefiserami: R.

Czechowski, J. Czajlik,Z. Najnrola, M. Kwieciefi.PozaKaliszem, byl Teatr Modrzejewskiej w

Legnicy (,,Wlotka pl" w rel.P. Kamzy) orazlubuski Teatr w Zielohej Gorze (,,Wizyta Starszej

Pani" w rel. R. Czechowskiego.
DoSc ciekawym doSwi adczeiiem kandydatki by\awspolpr aca zdr Magd4 Grzybowsk4

wykladowc4ASP we Wroclawiu. Tworzqc choreografig orazruch sceniczny w instalacjach ' I

przestrzennych i wystawach, mgr A. Wytych- Wierzgacz wykazuje sig otwartoSci4 na inne
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przestrzenie typu performance, a to daje mozliwoSi kreatywnego kornponowania w r6Zrych
miejscach, takich jak, muzea, cry galerie sztuki: Wymienig chodby klika znich:,,Oswajanie",
,,Rze1ba i miejsce", ,,Czhowiek w jednym kawalku", ,,Sytuacje",,,Pr6by" oraz irrne.
Czterokrotnie bylazapraszana jako juror: na'III Powiatowy Konkurs Zespolow Tanecznych w
Ostrowie, na Konfrontacje Amatorskiej Tw6rczoSci Artystycznej Regionu w Torunid, na I Przegl4d
Malych Form Scenicznych Studium A w Kaliszu oraz na Konkurs Piosenki Obcojgzycznej w
Kaliszu.
W swoim dorobku pedagogicznym wykazuje liczne konsultacje choreografrczne podczad prac nad
dyplomami w PPSKAK w Kaliszn oraz w Akademii Muzy cznej w \-odzi. Byla promotorem I 4 prac
dyplomowych w PPSKAK w Kaliszu oraz 7 prac w AM w Lodzi. Zatem, obszar dziflalnoSci
pedagogicznej kandydatki jest do66 obfity i widai, 2e z duirym zaangazowaniem i powodzeniem
sprawdza sig jako pedagog
Innym obszarem dzialalnoSci mgr A. Wytych-Wierzgaczjest prowadzenie warsztat6w
Migdzynarodowych i Og6lnopolskichztaicawsp6lczesnego, jak wykaztje w swoim dorobku: 37
Ogolnopolskie Warsztaty Tarlca Wsp6lczesnego (Kalisz), Dni Kultury Francuskiej (Kalisz), 40
Ogolnopolskie Warsztaty Taica Wsp6lczesnego (Kalisz), Strefa Kontaktu- Contakt Zone (Kalisz),
Konferepcja edukacja w animacji (Wroclaw), Warsztaty dla nauczycieli wg progr€rmu autorskiego
(Kalisz), Warsztaty ztafrca wsp6lczesnego, (Kalisz), XI Og6lnopolskie Warsztaty Tahca
Wsp6lczesnego (Polczyn Zdroj), Szkolne spotkania z Nauf4 Copernicus Science (Kalisz),
Warsztaty - taniec wsp6lczesny z elementami techniki Marthy Graham (Kalisz).
Kandydatka mgr A, Wytych-Wierzgacz bgd4c navcrycielem w Studium Animator6w Kultury w
Kaliszu, Mlodzie2owym Domu Kultury w Kaliszu, Akademii Muzycznej w \,odzi regularnie
organizuje imprezy i pokazy artystyczne promuj4ce taniec wsp6lczesnym teatr tahca. Podejmuje
dzialania wynikaj4ce zprocesu ksztalcenia oraz autorsk4 tw6rczgSd student6w. Bardzo sobie cenig
dzialalnoSc na rzeczpromowania sztuki tanca.

Za swojq dzialalnoSd artysty czruq zostala czterokrotnie nagrodzona:
l. Spektakl ,,Trzcina"rraXll Migdzynarodowych Prezentacjach Wspolczesnych Form fanecznych

(2004)
2. ,,Na dobranoc przed Slubem" za inscenizacjg podczas festiwalu PolemiQui w Warszawie (200a)
3. ,,Uspok6j", zaoryginalny pomysl spektaklu podczas festiwalu PolemiQui w Warszawie (2007)
4. NagrodaPrerydenta Miasta Kalisz za osi4gnigcia w dziedzinie tw6rczoSci artystycznej,

upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2009).

Bior4c po uwagg fakt, iZ kandydatka ma spory dorobek artystyczny, jak i pedago giczny pragng

zwr6cii uwagQ, 2e udokumentowanie swojego dorobku jest wykonane chaotycznie, malo
przejrzyscie i niekompletne, co utrudnia spojrzenie na klarowny obraz kandydatki pretenduj4cej do

uzyskania stopnia doktora. ( '

Jak mniemam zamyslbyl taki, aby pb kaZdymwykazie w danej dzialalnoSci zamieszcza|

dokumentacjg wykazanego dorobku. Tymczasem w czgsci dzialalnoSt artystyczna dokumentacja

dorobku pojawia sig dopiero w spektakle teatralne/tancerka, aktorka i dalej jest ju2 konsekwentnie.

Rozumie m, Ze w czgsci ach spektakle taneczne/tancerka oraz spektakle taneczne/choreografia

zawartajest chronologia wszystkich dokonarl artystycznych, a dokumentacj awykazanych dokonari

zamieszczonaj e st od czgsci s p e kt akl e t e atr al ne /t anc e r ka, akt o r kn.

Bez wyjaSnienia takiego z urrii"rrnia crytelnik staje sig troch g zdezorientowany.'Nie jest to

wprawdzie jakiS spory problem, jednak pragng go zaznaczyl, a w prryszlych dzialaniach

kandydatki zaowocuj e, mam nadziejg.
P onadto w przedstawionej dokumentacj i stwi er dzam braki, przyldadowo :

- festiwale za granicq/tancerka-Migdzynarodowe Spotkania Teatr6w, Hamm lgg4,9 International'

Modern Dance Festiwal, Litwa 1999



-u)ieczory tarica/tancerka - wiecz6r tahca wspolczesnego Teatru Tarica Altpr, Warszawa 1998,
wiecz6r tarica na zakoftczenie Summer IntensiVe w Martha Graham Dance Center, 17.07 . 2014
- festiwale w Polsce/tancerka - I, II, ilI, IV, V, VI, VII edycja Szczeciftskich Spotkari Tanecznych,

Festiwal Malych Form Teatr6w Tairca w Warszawie 1997,II Baltycki Uniwersytet,Tarlca 1997,ll
Migdzynarodowe Spotkania Teatrow Tarica, Lublin 1998, I Prezentacje Sztuki Thnecznej i
Choreoterapii , Bialystok 1999, Krakowskie Spotkania Baletowe 2002

z kolei pozycje istniej4ce"w dokumentacji, a nie zamieszczone w wykazie, to migdzy innymi:
- Autorskie etiudy powstale w procesie ksztalcenia- Jaselka Dance 2008, ,,Ulica Sztuk Rozmaitych",

2009, ,,Happening otwar cia" La Strada 2009, Jaselka ,,Obietni ca" 201 3 . . .

Podalam kilka prryldad6w niedoci4gnigi w wykazie orazw dokumentacji. \

Mgr A. Wytych-Wie,r zgaczwykazuje sig bogatym dorobkiem artystycznym, pedagogicznym,
takhe w sferze promowania sztuki tairca. Jest doceniana przez rezyser6w, choreograf6w, dyrekcjg
PPSKAK w Kaliszu, jest postrzegana jako kreatywna, odpowiedzialna, kompetentna, buduje rangg
kierunku tanca wsp6lczesnego, niezwykle uwaZna w konstruowaniu zadan, ciesz4ca sip duzym
zaufaniem i sympati4 student6w, o wrazliwoSci i rzetelnoSci, subtelnoSci, wiedzy i wysokiej
kulturze, o czym Swiadcz4 zamieszczone opinie.
Dorobek kandydatki oceni am pozytywnie. 
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Ocena pracy doktorskiej kandydatki i

Dysertacja mgr Anny Wytych-Wierzgacz obejmuje dzielo artystyczne- spektakl ,,Nitka" i pisemn4
pracg doktorsk4zatytulowang ,,Zadaniatanc,erza a dramaturgia w autorskim spektaklu tanecznym ;

,,Nitka".
Pracata stanowi rezultat poszukiwari autorki w obszarze techniki, wolnoSci wypowiedzi scenicznej
tarrcerza i choreo grafa. Autorka we wstqpie zadaje pytanie: D...czy proces budowania Swiadomosci
ciala tancerza, wiqiqcy sig z naSladowaniem roZnego typu modeli, poznawaniem teclrnik poruszania
sig moZe pozbawii go indywidualnoSci cry raczej pozwalamujej poszukiwa6? Cry szczeg6lowo
wypracowane, narzucone przez choreografa formy ruchu mog4 pozwolii zaistniei taqcerzowrjako
postaci scenicznej o wyj4tkowym, tylko jemu wlaSciwym charakterze? Czy moima potraktowa6
technikg tahca nie jako sposob wykonywania, lecz jako spos6b odkrywania(techne)? (...)Cry

Wznaczanie precyzyjnych zadafido pracy z cialem ogranicza, czy raczej daje tancerzowi wolnoS6 i
dynarnizuje jego dzialania?r Na nurtujEce pytania o technikg i wolnoS6, autorka stara sig znale1c
odpowiedzi opisuj4c proces tw6rczy podczas realizacji spektaklu,Nitka",poczQwszy od koncepcji,
poprzez zglgbienie pojgi, takich jak: technika taneczna, cialo tahczqce, dramaturgia, struktury dziel
choreografrcznych- ish r62norodnoS6, aZ do opisu realizacji autorskiego spektaklu ,,Nitka".
Nie ukrywa takae, 2e Jej nieustann4 inspiracje i Wznaczaniem drogi dzialafi s4 Martha Graham
oraz Rena Mirecka

Dysertacja obejmuje 88 stron izVwiera: wstgp, rozdzid..I, II i III- rozbudowany napodrozdzialy,
podsumowanie, bibliografig, spis ilustracji, aneksy I i II oraz Summary, jak i podzigkowania na

pocz4tku pracy,
Proporcje migdzy rozdzialami sq odpowiednie.
W rozdzialp pierwszym autorka snuje rozwaZania na temat techniki tahca odwoluj4c sig, do dziel
J. G. Noverre'o, P.Beauchaffips, M. Graham, Merce'a Cunninghama oraz do samej etymologii
slowa ,,technik d" , Z czego konkluduje, i?,,technika jako zestaw obowipkoW qaZe stanowid drogq

do ukazania niezmierzonego potencjalu scenicznego cialataiczqcego"'. Drugi rozdzialto
penetrowanie zagadnief- cialatahtczecego oruzdramaturgii. Autorka dzieli sig stwierdzeniem,2e:

,,W warstwie ruchowej ,,Nitki" chcialam'Stworryd cialo tafrczqce, bgd4ce wypadkow4 ,.,
praca doktorska mgr Anny Wytych-Wi ertgacz,,Zadania dla tancerza a dramaturgia * autorskirn spektaklu

tanecznym ,,Nitka", Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewlgzow w f.odzi, 2020, s. 5

ibidem, s.1-2
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przytoczollych powy2ej refleksji i moich doSwiadczeh scenicznych oraz zyciowych, czyli takie, za
pomoc4 ktorego potwierdzam swoje bycie na iwiecie"3. Sigga rownie2 do pojgcia dramaturgii,
czymj est, co oznac za w tworzeniu dziela scenicznego, a pol1czenie akcj i ruchowy ch, z napigciami
i przeplywem wraz z pozostalymi elementami insceni zacjt uwaLa za sp6jnoSd dram atyczn4 w
spektaklu ,,Nitka".
Trzeci rozdzial poSwigcony jest opisowi oraz analizie procesu powstawania autorskiego spektaklu
,,Nitka". I tak teZ autorka wyjaSnia,2e,,cialo jako miejsce napig6, jako ksztalt, jako obiekt
wplywaj4cy na przestrzeri wewn4trz i wokolo niego stalo sig najwahniejsrym powodem do
tworzenia (...)cialo uwrazliwione na impuls do ruchu, potrafiEce odnalefu1,iwykorzysta6 ten impuls
stalo sig miejscem powstawania opowieSci i postaci scenicznej (...)praktyka tancerzai choreografa
pokazala mi, Ze precyzyjne zadanie wyznaczorte cialu dyscyplinuje je, wyznacza mu drogg i
prgdkoSd dzialania. okresla jego stosunek wzglgdem grawitacji, przestrzeni i tematu."4 A ruch byl
punktem wyjScia do powstania spektaklu ,,Nitka", zatem autorka swoj4 pracA rozpocrynala od
ruchu, stopniowo wylaniaj4c cal4resztg komponent6w sktadaj4cych sig na finalny obraz spektaklu
(rysunki przestrzenne, muzyka, kostiurny, etc.). W dalszym ci4gu swojego opisu przeprowadza
czytelnika po etapach pracy nad dzielem choreograficznym, poszukiwaniach teoretycznych,
sposob6w poszukiwania punkt6w pocz4tkowych, przeplywu i moment6w zmiarry, zadari dla
tanceruy w przestrzeni, wraheh emocjonalnych. Kolejno skonfrontowuje tancerza z postaciq,,
muzyk4, z grawitacj4, ztematem wynikaj4cym z tekstu. Finalnie, gdy caly spektakl jest
opracowany w warstwie ruchowej imurycznej, autorka tworzy j"go partyturg. Partytura jest
przejrzysta i szczeg6lowa. Zawarte w niej sQ wszystkie komponenty spektaklu: scena-zadamelczas
na nagranil, dzialanie-ruch/jakoSd ruchu, obszar- rysunek sceniczny, obraz- Swiatlo, kostium,
muzyka. Opisuje w kolejnych podrozdziatach warstwg dzrvigkow4 oraz wizualn4.
Podsumowuj4c swoj4 drogg tw6rczej pracy nad spektaklem ,,Nitka"zaznacza,2e proba zbudowania
spektaklu rozpocrynajqca sig od analiz=}r i zadafi dla ciala tancerzy, a nie od ternatu, opowieSci lub
muzyki stala sig rnoZliwa i dodaj4c, moze stanowii ciekawy element edukacji tancerzl i
choreografow.
Prryznam, hejest to ciekawy spos6b pracy tworczej w budowaniu spektaklv Z pewnoSci4
komfortowe warunki , cryli czas oraz zespol darz4cy pelnym zaufaniem choreografa to mozliwoSci,
zktorych skorzystala autorka, aby przekona6 sig i sprawdzil nurtuj4cq J4 od dawna metodg, ktor4
poslugiwala siE M. Graham, cryli budowanie dramaturgii spektaklu tanecznego poprzez
precyzyjnie wyznaczone, techniczne zadania dla tancerry.
Dysertacja mgr Anny Wytych- Wierzgacz jest przejrzysta i ciekawa, napisana poprawnym,
klarownym jgzykiem. Autorka odpowiednio przeprowadzila caly przewod mySlowy. Strona
merytorycznajest skrupulatnie zglgbiona, podparta cytatami i fotografiami, osobistymi refleksjami.
Praca posiada walory poznawcze zagadnienia, strona formalna jest przeprowadzona poprawnie.
Dysertacj g oceniam porytywnie.

Ocena dziela choreograficznego ..Nitka"
Premiera spektaklu ,,Nitka",bgd4cego dzielem artystycznym w ramach przewodu doktorskiego mgr
Anny Wytych-Wierzgacz odbyla sig 12 listop ada 201 8 roku na scenie Teatru im. W.

Boguslawskiego w Kaliszu.
Spektakl trwal 40 minut. Obsada to,7 kobiet, w tym sama autorka choreografii do spektaklu.

ZaloZenia autorki w tworzeniu spektaklu, to skupienie sig na jakoSciach ,,cialatancz1ce5O",jego
ksztaltach, dynamice ruchu, odczuciach wynikaj4cychzowego skupieniai obrazach, kt6re tworzy.

Przedstawienie ,,Nitka" sklada sig z 7 czgSci:

I czgsc to ubieranie sukienki, czyli wchodzenie w postat,II czgsd to oberek pocigty i kolejno

oiseaux, oberek, smutek, Atena, tylko mnie poproi.

3 ibidem, s. 15

4 ibidem, s. 18
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Cala struktura spektaklu jest czytelna, zgodnaze szczeg6lowym opisem w dysertacji. Zadania
ruchowe dla tancerek generuj4ce r62ne stany napiEd sqtWraziste, a cala komporycjajest widai
przemySlana, skladnie zaprojektowana. W moim odczuciu udalo sig autorce zbudowa6 dramaturgig
wynikaj4cqznapigi w ciele. Nie ma tu linearnoSci opowieSci, nie ma tu historii, zato s4 odbierane
odczrucia, wrahenia oraz nastroje w poszczegolnych czgsciach, a kahdy widz moze odebrai te
bodlce indywidualnie i na sw6j spos6b je interpretowad.
Gdybym osobiScie nie widziala spektaklu na premierze, to mialabym trochg problem z odczytaniem
j"go pocz4tku wynikaj4cego zprzeslanego nagrania DVD, poniewa2 jest slabo czytelne.
W warstwie kompozycyjnej spektaklu wyraZnie widai fascynacjg i inspiracjg Marth4 Graham. Jak
wiemy jest to technika wymagaj4ca od tancerza skupienia, kondycji fizycznej, niezwyklej
SwiadomoSci swojego ciala,przeplywu energii, napigi (contraction), rozluinieri (release)oraz
l1czenia mentalnego poszczegolnych czgsci ciala, aprzede wszystkim Swiadomego bycia na scenie
Tu i Teraz.Dlatego, w warstwie wykonawczej widai wyraine r62nice w jakoSciach ruchowych.
Bez dw6 ch zdan, stwierdzam, hejedyn4 osobq, ktora przykula mojQ uwagg od strony wykonawczej,
jak i osobowoSciowej jest sama autorka- mgr A. Wytych- Wierzgacz. Dojrzala, Swiadoma z
poczuciem wykorzystywania przestrzeni mentalnych, scenicznych i kinesferycznych. Dzigki Niej
spektakl zyskuje na wartoi;ci. Zaznaczamto, gdy? cechy osobowoSciowe tancerry oraz
umiejgtnoSci techniczne w polEczeniu z zakresem warunk6w firycznych z pewnoSciq daj1
mozliwoS6 na glgbsz1 percepcj g spektaklu.
Zdecydowanie walorem uwydatniaj4cym dramaturgig spektaklu jest warstwa mvzyczna, kt6ra uiryta
juz sama w sobie pobudza do okre6lonych nastroj6w i odczu6, nadaje emocjonalnoSi
poszczegolnym scenom, i jak sama autorka pisze w swojej dysertacji pomagala Jej budowad
elementy ruchowe, ich l1czenie w cale sekwencje lub czgSci spektaklu.
Kostiumy, Swiatlo zaprojektowane w stylu teatru,,ubogiego" nie odbieraly uwagi od kompozycji
calego spektaklu.

Sylwetka kandydatki mgr Anny Wytych -Wierzgacz jawi sig jako wyrazista i dynamiczna.
Bogaty dorobek artystyczny, pedagogiczny, c4 organizacyjny Swiadczy o wiedzy, pasji i chgci
poszukiwafl tworczych w tworzeniu swojego jqryka choreograftcznego, jak i indywidualnego
podej Scia do pedagogiki.

Konkluzja
Skonstatowa6 pragng, iz po zapoznaniu sig z caloSci4 dostarczonych material6w- dorobku

afistycznego, pisemn4 prac1 oraz dzielem choreografrcznym - oceniam pozytywnie.
Praca doktorska Pani mgrAnny Wytych-Wierzgaczw zakresie dzieladoktorskiego stanowi

tworcry wklad w rozw6j dyscypliny artystycznej Rytmika i Thniec orazwskazuje najej nieustanne

doSwiadczanie.
Przedstawiony dorobek artystyczfly, a takZe praca doktorska odpowiada wymaganiom

stawianym kandydatom ubiegaj4cym sig o stopieri doktora (art. 12-15 ustawy zdnia 14.03. 2003 r.)

Popieram starania kandydatki mgr Anny Wytych-Wierzgacz o uzyskanie stopnia doktora sztuki

muzycznej w dyscyplinie artystycznej Rytmika i Taniec.
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