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Recenzja w przewodzie doktorskim
Pani mgr Anny Piotrowskiej

Zleceniodawca recenzji

Uniwersytet  Muzyczny  jm.  F.  Chopina  w Warszawie,  Dziekan  Wydziału  Dyrygentury
Chóralnej,    Edukacji    Muzycznej,   Muzyki    Kościelnej,    Rytmiki   i   Tańca,   zlecenie   podjęte
w  związku  z  decyzją  Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytułów  na  podstawie  art.18  a  ust.  5
ustawy  z  dnia   14.03.2003  roku  tekst  jednolity  o  stopniach  i tytule  naukowym  oraz  o  stopniach
i  tytule  w  zakresie  sztuki  (Dz.  U.  Z  2017  r.  poz.1789  ze  zm.)  powołującej  komisję  w  przewodzie
doktorskim  w  dziedzinie  sztuk  muzycznych,  dyscyplinie  artystycznei.  rytmika  i  taniec  dla  Pani
mgr   Anny    Piotrowskiej    z    Państwowej    Wyższej    Szkoły   Teatralnej    im.    Ludwika    Solskiego
w Krakowie.

Do   nadesłanego   mi   kopi   pisma   Prodziekan   Wydziału   Dyrygentury   Chóralnej,   Edukacj.i
Muzycznej,  Muzyki  Kościelnej,  Rytmiki  i  Tańca st. wykł.  Małgorzatę  Dybowską sygnowanego datą
18  maja  2015  roku,  informującego  mnie  o  wyznaczeniu  mojej  osoby  przez  Centralną  Komisję
do  Spraw  Stopni  i  Tytułów  w  dniu  27.04.2015  r.  w  skład  komisji  do  przeprowadzenia  przewodu
doktorskiego  mgr Anny  Piotrowskiej  w  charakterze  recenzenta,  została  dołączona  dokumentacja
Doktorantki  wraz  ze  zrealizowanym  osiągnięciem  artystycznym  zarejestrowanym  na  płycie  DVD
pt.  „Transdyptyk"  będącym  dziełem  artystycznym  wskazanym  przez  Doktorantkę  w  przewodzie
doktorskim  oraz  pracą  pisemną  pt.  „Proces,  konstrukcja,  struktura - przestrzenią zależności
teatru     i    tańca     na     przykładzie     spektaklu     dyplomowego    studentów     PWST    WTT
pt.: `Transdyptyk' " stanowiącego opis wskazanego dzieła ariystycznego.

Postępowanie   na   wniosek   Pani   mgr   Anny   Piotrowskiej   z   dnia   27.05.2014   r.   zostało
ponownie wszczęte przez Centralną Komisje do Spraw Stopni i Tytułów dnia 27.04.2015 roku.

Podstawowe dane o Doktorantce

Pani  Anna   Piotrowska   urodziła   się  24.09.1974   roku  w  Człuchowie.   Posiada  wieloletnie
i  wieloaspektowe  doświadczenie  zawodowe  związane  z  tańcem  współczesnym,  choć  jej  droga
zawodowa   była   bardzo   indywidualna   i   przebiegała,   można   zaryzykować   stwierdzenie,   poza
tradycyjnym  nurtem  państwowego szkolnictwa artystycznego. W roku  1994  ukończyła  lnstruktorski
kurs  kwalifikacyjny,  specjalność  -  taniec  współczesny  w  Krakowie  pod  patronatem  Ministerstwa
Kultury   i   Sztuki   oraz   Centrum   Animacji   Kulturalnej,   a   w   roku   2009   uzyskała   dyplom   artysty
tancerza   przyznawany   przez   Związek   Artystów   Scen   Polskich   uznawany   przez   Ministerstwo
Kultury   i   Dziedzictwa   Narodowego.   Studia   licencjackie   oraz   magisterskie   związała   z   szeroko
rozumianą    ekonomią    i    administracją    (w    1999    ukończyła    Wyższą    Szkołę    Ekonomiczno-
Informatyczną  w  Warszawie  -  studia  licencjackie;  a  w  2002  Prywatną  Wyższą  Szkołę  Biznesu
i  Administracji  w  Warszawie  -  studia  magisterskie).  Uwagę  zwraca  temat j.ej  pracy  magisterskiej:
„Wpływ rozwoju trzeciego sektora związanego z wejściem  Polski do Unii  Europejskiej  na realizację
projektów artystycznych przez animatorów kultury".

Warto  zatem  podkreślić,  że  jej  indywidualna  i  specyficzna  droga  zdobywania  kwalifikacji
zawodowych    w   obszarze    tańca    i    ekonomii-menedżmentu    pozwoliła   jej    na    podejmowanie
odważnych  inicjatyw  organizacyjnych  o  zasięgu  międzynarodowym  i  pełnych  rozmachu  działań
w zakresie rozwoju i popularyzacji tańca współczesnego w Polsce.



Przebieg  pracy zawodowej.  Pani Anna  Piotrowska  po ukończeniu  kursu  kwalifikacyjnego
w  latach  1995-1997  podjęła  pracę  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  ,,Mokotów"  (/'nsfrukfor fańca),
a  następnie  między 2001-2013 w  Dziale  Metodyczno-Instruktorskim  Klubu  Dowództwa  Garnizonu
Warszawa   (/.r}sfrukfoń/sfarszy   /.r7sfrŁ/kfor).    Natomiast   po   uzyskaniu   dyplomu   artysty   tancerza
(przez   Związek   Artystów   Scen   Polskich)   rozpoczęła   pracę   w   Państwowej   Wyższej   Szkole
Teatralnej  im.  L.  Solskiego  w  Krakowie  -Wydział  Teatru  Tańca  w  Bytomiu  (wykładowca:  fan/'ec
współczesny,    improwizacja   taneczna,    sceny   improwizowane,   formy   teatru   tańca,    struktury
choreograf/'czne),   a   następnie   równolegle   w  Akademii   Humanistyczno-Ekonomicznej   w  Łodzi
na Wierunku tan.iec (wyKładowca.. taniec współczesny, kompozycja, projekty taneczne).

Dodatkowo,  Pani  mgr  Anna  Piotrowska  posiada  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  animacji,
organizacji  i  produkcji  projektów  taneczno-teatralnych,   które  realizowała  w  ramach  działalności
Działu    Metodyczno-lnstruktorskiego    Klubu    Dowództwa    Garnizonu    Warszawa    oraz    Fundacji
Rozwoju Tańca -eferte w Warszawie, której jest założycielem i Prezesem od roku 2003.

Ocena działalności zawodowej

Działalność  w  zakresie  tańca  współczesnego  mgr  Anny  Piotrowskiej  znajduje  swój  wyraz
w obszarach artystycznym, dydaktycznym   organizacyjno-popularyzatorskim.

Dorobek  arfysfyczny  -  z  przedstawionej  dokumentacji  wynika,  że  mgr  Anna  Piotrowska  jest
autorką  70.  prac  choreograficznych  powstałych  w  latach  1996-2013  (z  czego  8.  to  opracowanie
ruchu  scenicznego  do  spektakli  teatralnych).  Doktorantka  do dokumentacji  dołączyła  plakaty z  lat
2006-2013,     które     potwierdzają,     że     w     większości     projektów     z     zakresu     teatru     tańca
i  performance'u jest ich  pomysłodawczynią,  pełniąc  podwójną  rolę  choreografa  i  reżysera.  Zatem
są to  w większości  projekty  autorskie.  Niemniej  realizowane  we  współpracy  z  aktywnymi  twórczo
tancerzami,  choreografami, czy innymi artystami  (muzykami,  scenografiami,  autorami tekstów itp.).
Dorobek  obejmuje  zarówno  choreografie  zbiorowe,  jak  i  kameralne  (duety,  sola).  Dwa  z  duetów
zrealizowała     Oako     choreograf     i     reżyser)     dla     Polskiego     Teatru     Tańca     w     Poznaniu,
są   to:      „6   x   9"   oraz   ,,farfalla"   (premiera   6.02.2008).   Część   choreografii   powstało   w   ramach
projektów  międzynarodowych:  „Walk   2   corner",  „HUG"  (Węgry);  „Lala  la  Mnija  in  the  field  of  half
of  sth",  ,,Cold  Fish"  (Norwegia);  „Co-co-Klimt"  (Słowacja);  „or  Clitoris  Landscape  (close  to  gate
No.5)"  (Włochy).  Co  zasługuje  na  podkFTeślenie,  to  fakt  iż  Doktorantka  uczestniczyła  w  niektórych
projektach także jako wykonawca,  m.in.:

„Gigi  Mangia" -solo (24.06.2013),

„przy przy" -duet (3.06.2013),

R.O.Z.G.R.Y.W.K.A." -duet (19.05.2012),

„or Clitoris Landscape (close to gate No.5)" -solo (29.05.2011 ),

„keine eier" -monodram w duecie (29.04.2011 ),

Zmian(AA) pogody"-duet (28.02.2011 )

„HUG"-duet (16.01.2011 )

Cold fifhs" -duet (20.10.2010)

„piotrowska   szoł"-solo (23.05.2009)

„Look  4  faces", "-solo (10.07.2008)

„Cafe Klatschen" -solo (25.04.2007)

„Gemini   after" -duet (14.12.2007).

Z przedstawionej  dokumentacji  nie  do  końca wynika  ile z tych  projektów  powstało dla grup
działających    w    ramach    tzw.    ruchu    amatorskiego    (grup    dziecięcych,    czy    młodzieżowych),
a    ile    zrealizowano    z    zawodowymi    tancerzami.    Jak    wskazują    np.    plakaty    uczestnictwa
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w   przeglądach,    część   prac   zrealizowana    była   z   zespołami   występującymi   w   kategoriach
młodzieżowych  i  dziecięcych  -  dlatego  być  może  należałoby  je  raczej  zaliczyć  do  doświadczeń
dydaktycznych   (czy  dydaktyczno-artystycznych).  Z  tego   powodu   bardzo  trudno  jest  mi  ocenić
całość     dorobku     artystycznego     Pani     mgr    Anny     Piotrowskiej     w     kategoriach     ilościowych
i  jakościowych.  Wydaje  się,   że  niektóre  wcześniejsze  projekty  (realizowane  z  Teatrami  Tańca
Dystans oraz Mufmi -np. ze względu  na bardziej edukacyjny przebieg  procesu twórczego) można
by zaliczyć do działalności -dydaktyczno-artystycznej, czy popularyzatorskiej. Ponieważ można się
jedynie  domyślać  przebiegu   pracy,  warsztatu  wykonawczego  oraz  poziomu  artystycznego  jaki
uzyskano w efekcie  końcowym,  dlatego oceniając dorobek artystyczny odniosę  się tylko do  prac,
które zostały dołączone do dokumentacj.i na  płytach  DVD (i tylko tych dziesięciu z nich,  które udało
mi    się    odtworzyć    i    przeanalizować).    Autorka    pisze    o    dużej    różnorodność    swoich    prac:
„różnorodność  tworzy  się  poprzez  m.in.  wybieranie  za  każdym   razem   innego  punktu  ciężkości
w  przedstawieniu.  Może  być  to  postaw.ienie  na  pierwszym  plan.ie  np.  strony  wizualnej  spektaklu,
roli  kostiumu,  scenograf.ii,  samego  ruchu,  gry  Świateł,  kompozycji,  czy  czerpania  głównej  inspiracj.i
z  muzykł. /. /'r}."  (s.261).    Wbrew  temu  co  sama  o  swojej  twórczości  twierdzi,  ja  niestety  nie  wjdzę
w   obejrzanych    przykładach,    aż   tak   dużych    różnic.    Wciąż    powtarzaj.ą    się   tam    te    same
charakterystyczne   elementy   konstrukcyjne.   Pod   tym   względem   wybrane   do   recenzji   dzieło
Transdyptyk",  wskazane  w  procedurze  przewodowej, jest  najciekawsze  -  posiada  wiele  różnych

ustawień  i  przegrupowań  w  przestrzeni  oraz  ciekawych  rysunków  przestrzennych  i  partnerowań
(kontakt  w  parach,  kontakt  w  grupie,  na  różnych  poziomach  i  ustawieniach  przestrzennych  itp.).
Natomiast  elementy  kompozycyjne,   które  bardzo  często  występują  w  dodatkowo  dołączonych
na DVD spektaklach to:

-     Zaczynanie   z   tyłu   sceny   i   przemieszczenie   się   w   kierunku   widowni   („wyłanianie   się"
z  przestrzeni  sceny  do  widza)  na  początku  spektaklu,  oraz  przemieszczanie  się  w  głąb
sceny na zakończenie,

-     Quasi  ukłony „do" widza,  czy „przed" widzem,  które jeszcze  nie  są  ukłonami  (taka zabawa
z widzem, czy on się zorientuje, że to są już ukłony .... ),

-      Chodzenie  w  pulsie    -  przez  dłuższy  czas,  (np.  na  początku  spektaklu)  oraz  kilkakrotnie
w   przebiegu    kompozycji       (ewentualnie   zmiany   tempa    chodzenia   -   w   różnych   jej
fragmentach),

-     Quasi ,,rozrywkowy -prywatny taniec" do muzyki (typu „potańcówka"),

-      Rozbieranie się   i  pokazywanie sięw bieliźnie,

Chodzenie    po    liniach    prostych    (wręcz    uporczywe)   -    najczęściej.    wprost    na    widza
i z powrotem w tył sceny,

-      Frontalne   ustawienie   na   krawędzi   ,,proscenium"   tuż   przed   linią   widowni   dające   efekt
atakowania-prowokowania  widza  swoją  inwazyjnością  (na  granicy  naruszania  przestrzeni
widza) -   próba  nawiązania  kontaktu z widzem  „grania  na widza" lub ignorowanie go mimo,
że jest aż tak bardzo blisko,

-     Wpatrywanie   się  w   kierunku   widza   (np.   przeglądając   się  w  wyimaginowanym   lustrze)
sprawiaj.ące  wrażenie    wpatrywania  się  w  widza,  a  nawet  prowokacyjnego  „gapienia  się"
na  widza,   lub   „prężenia   się"   przed   widzem  -  „pokazywania   się"   i   „popisywania"   przed
widzem  (tzw. „showing off'') i czuciem się komfortowo w tej sytuacji („presence"),

Granie   twarzą   w   momencie   bezruchu   reszty   ciała   (mimika,   a   nawet   „miny",   niema
ekspresja),

-      Brak ekspresji w momencie tańczenia frazy ruchowej -tzw. tańczenie „na biało",

Trwanie   przez  długi  czas  w  jednym   rodzaju   materiału   ruchowego  -  widz  ma   poczucie
rozciągającego się czasu, a nawet zmęczenia ciągnącym się czasem. . .

„Oddawanie ciężaru  ciała" w oparciu  o tylną ścianę  (horyzont) i  różnego rodzaju wspieranie
się na niej,

-     Stosowane   ustawienia:   solo,   duet,   grupa,   grupa   kontra   solo.   W   choreografii   grupowej
stosowanie   głównie:   unisono   (tzw.   „synchron"),   kanon   (wejścia   z   opóźnieniem),   grupa
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kontra solo,

-      Ważna    rola    świateł,     koloru    (głównie    czarny,    biały,    czerwony/bordowy),     kostiumu,
scenografii,  muzyki/dźwięku/pulsu/szumu.

Warto podkreślić,  że  Doktorantka  ma w swoim  dorobku także działania z zakresu  tworzenia  ruchu
scenicznego [8] w teatrach dramatycznych  [7]  (w Szczecinie, Zielonej  Górze,  Poznaniu,  Krakowie,
Warszawie,    i    Legnicy)    oraz       teatrze    lalek    [1]    (w    Białymstoku):    „Eine    Kleine"   w   Teatrze
Współczesnym  w  Szczecinie  (8.12.2007)  reż.  Paweł  Kamza;    „Wyzwolenie"  -Teatr Łaźnia  Nowa
(8.03.2008)  reż.   Paweł  Kamza;   „Pobłąkanie"  -Teatr  K3  (7.11.2008)   reż.  Teatr  K3   (teatr  lalek
w  Białymstoku);  „Fotografie"  -Teatr  im.  Heleny  Modrzejewskiej  (29.03.2009)  reż.  Paweł  Kamza;
„Nierządne    Królestwo"    -    Teatr    Współczesny    Szczecin    (23.01.2010)    reż.    Paweł    Kamza;
„Sprzedawcy gumek" -Teatr lMKA Warszawa  (25.06.2010) reż. Artur Tyszkiewicz;   „Łzy Ronaldo"
-Lubuski  Teatr im.  L.  Kruczkowskiego  (16.06.2011)  reż.  Paweł  Kamza;  „Dom  Lalki"   -Teatr  Nowy
jm. T. Łomnickiego (14.09.2012) reż.  Michał Siegoczyński.

Jej  prace  były  prezentowane  na  wielu  festiwalach  w  Polsce  (Kalisz,  Bytom,  Lublin)  i  zagranicą
(Palermo, Sztokholm,  Bratysława,  Berlin,  Bruksela,  Budapeszt).

Jest   także   stypendystką   „British   Council   Awards   2004   -   Young   Polish   Arts   Entrepreneur"
oraz dwukrotną laureatką Międzynarodowego Festiwalu Solo and  Duo Dance Festival -Budapeszt
2005, 2006.

Ze względu  na obszerność oraz różnorodność dorobku artystycznego i dydaktyczno-artystycznego
dokonania Doktorantki w tym zakresie oceniam pozytywnie.

Dz/.a/a/ność  dydakfyczna  oraz  dydaktyczno-artystyczna  Doktorantki  wiąże  się  głównie  z  pracą
pedagogiczną  w  Akademii  Humanistyczno-Ekonomicznej  w  Łodzi  na  kierunku  taniec  (wykładane
przedm.ioty..  tani.ec  współczesny,   kompozycja,   projekty  taneczne)  oraz  w  Państwowe.]  Wyższe.]
Szkole Teatralnej  im.  Ludwika Solskiego w Krakowie Wydział Teatru Tańca w Bytomiu  (wykładane
przedm.ioty'.  .improwizacja,  sceny  improwizowane,  formy  teatru  tańca  i  struktury  choreograficzne,
taniec  współczesny,  prowadzenie  projektów  artystycznych  ze  studentami  wszystkich  roczników).
W  ramach  tej  pracy zrealizowała  Oako  choreograf i  reżyser)  następujące  projekty ze  studentami
WTT w Bytomiu:

„off UNION" -premiera 30.01.2014,

„POPRA WINY -na co to komu?" -premiera 22.04.2013,

„Dziedziniec  tańca"  -premiera   26.04.2013   (12   godzinny   projekt   improwizowany
na dziedzińcu uczelni w okazji Międzynarodowego Dnia Tańca),

„Obecność obecności (presence of presence)" -premiera 28.01.2013,

„Future fryzjers or seven cases of hairy love" -premiera  10.07.2012.

W  mojej.  opinii  do  tej  działalności  można  zaliczyć  także  wcześniejsze  doświadczenia  wyniesione
z  pracy z Teatrami  Tańca  Dystans  oraz  Mufmi.  Za  tę właśnie  działalność choreograficzną została
kilkukrotnie nagrodzona:

nagroda  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  przeglądzie  „Muzyka  i  taniec"
1997,

nagroda  Ministra  Obrony  Narodowej  departamentu  kultury  i  nagroda  Prezydenta
Miasta  Przemyśla  dla  Teatru  Tańca  Dystans,  który został  kilkukrotnym  laureatem
Ogólnopolskiego  Przeglądu  Form  Scenicznych  Wojska  Polskiego  w  Przemyślu  -
2002, 2003, 2004,

główna   nagroda   Międzynarodowych   Prezentacji   Form   Współczesnych  w  Kaliszu
w 2007 oraz w programie off -w 2006r.

Osiągnięcia dydaktyczne Doktorantki oceniam pozytywnie.
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Działalność  organizacyjna  i  popularyzatorska  Doklorantk.i  rozpoczęła  s.ię  już w  czas'ie  pracy
w  Klubie  Dowództwa  Garnizonu  Warszawa -gdzie jako  pomysłodawca  i  koordynator realizowała
następujące proj.ekty:

Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego PolemiQi (8 edycji),

Wieczory Teatralne  grup tanecznych Dystans, a potem Mufmi,

Warszawskie  Wieczory  Tańca  Współczesnego  „kierunek.022.taniec'',  2004,  2006,
2009 (impreza mająca na celu zintegrowanie środowiska oraz zaktywizowanie go),

Warsztaty   choreograficzne   ,,eferte_LABORATORIUM    CHOREOGRAFII    (głównie
dla instruktorów klubów garnizonowych),

Letnie warsztaty taneczne dla tancerzy organizowane na Kaszubach,

Cykliczny program „British 4 Polish Dance -kierunek London_Warszawa",

Cykliczny program „kierunek.Budapeszt_Warszawa.taniec".

Działania    Doktorantki    w    zakresie    działalności    organizacyjnej    i    popularyzatorskiej    oceniam
pozytywnie.

Wszystkie     przedstawione     nurty    działalności     na     polu    artystycznym,     dydaktycznym
i     organizacyjno-popularyzatorskim     w     działalności     Doktorantki     przenikają     się     i     świadczą
o  harmonijnym  rozwoju jej  kompetencji  i  umiejętności zawodowych.  Na  podstawie  przedstawionej
dokumentacji  stwierdzam,  że  dorobek  mgr Anny  Piotrowskiej jest znaczący,  a  ocena  działalności
artystycznej, dydaktycznej i organizacyjno-popularyzatorskiej jest pozytywna.

Niestety,  to  co  niepokoi  w  przypadku  mgr  Anny  Piotrowskiej,  to  fakt,  iż  nie  posiada  ona
dorobku   naukowego,   co   w   przypadku   kontynuowania   pracy   na   uczelni,   uważam   za   bardzo
poważne  niedopatrzenie  w   Polskich   realiach  akademickich.   Niesie  on  ze  sobą  dość  poważne
konsekwencje,  które  uwidaczniają  się  m.in.  w  przedstawionej  pracy  pisemnej  i  zostanie  szerzej
omówiony w dalszej części  recenzji.

Ocena części pisemnej pracy

Do  dokumentacji  pracy  doktorskiej  dołączony  został tzw.  opis  dzieła  o  objętości  297  stron
pod   tytułem   „Proces,   konstrukcja,   struktura   -   przestrzenią   zależności   teatru   i   tańca
na  przykładzie  spektaklu  dyplomowego  studentów  PWST  WTT  pt.:  Transdyptyk".  Praca
ta wykracza dalece poza wymagany ustawowo zakres opisu dzieła artystycznego. Autorka porusza
tutaj   bardzo   interesujący   zakres   zagadnień   dotyczących   procesu   twórczego   tancerza-aktora-
performera.  Sięga  ona  zarówno  do  swoich  wcześniejszych  doświadczeń  i  wynikających  z  nich
przemyśleń  jak  i  podejmuje  próbę  analizy  i  opisu  procesu  twórczego  w  pracy  nad  wskazanym
spektaklem.

Już  sama  forma  pracy  jest  nietypowa.  Całość  podzielono  tylko  na  dwa  rozdziały  i  nie  zważano
na  brak  proporcji  między  poszczególnymi  częściami  pracy  (Rozdział  1    -66.  stron;  Rozdział  11    -
185.  stron;  Podsumowanie  -to  zaledwie  nieco  ponad  trzy  strony).  Praca  posiada  także  Wstęp,
Bibliografię   oraz   Aneksy,   w   których   zamieszczono   m.in.   recenzje   spektaklu   oraz   materiały
go   promujące.   Praca  jest   bogato   ilustrowana  -  autorka   wyszczególnia:   fotografie,   ilustracje,
materiały promocyjne  i  umieszcza  pod  nimi  podpisy,  ale  brakuje  ich  ewidencji w postaci  numeracji
oraz spisu  ilustracji.

Rozdział  drugi  -  stanowi  bardzo  dobrze  opracowany  opis  dzieła,  z jego  genezą,  analizą,
opisem  przebiegu  poszczególnych  scen  i  procesu  ich  powstawania.   Dużo  miejsca  poświęcono
opisowi  procesu  budowania  roli/postaci  oraz  roli  inspiracji  (Jerzy  Nowosielski  osoba  i  twórczość;
zagadnienia  transu  i  gender;  a  także  problem  handlu  ludźmi;  bycia  ofiarą  i  oprawcą;  szukania
własnej  indywidualności  i  miejsca w grupie...).  Sporo  uwagi  poświęcono także opisowi  scenografii,
kostiumów,     roli     muzyki.    Znajdziemy    tam     również    dużo    refleksji    własnych     (choreografa
i  wykonawców  zaczerpniętych  z  notatek  choreografa  oraz  wykonawców  stanowiących  materiał
archiwalny  wygenerowany  w  czasie   przebiegu   procesu  twórczego  oraz  po  jego  zakończeniu)
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oraz rozważań  o  charakterze wniosków dotyczących  pracy  nad  procesem  twórczym.  Obszerność
materiału,  sposób jego  strukturalizowania  oraz sposób  opisu  oraz wnioski -ukazują  Doktorantkę
jako   dojrzałego,   świadomego   swojego   warsztatu   twórczego   choreografa,   który   pasj.onuje   się
możliwością prowadzenia przebiegu  procesu twórczego i testowania  różnych  rozwiązań z zakresu
natury    i    psychiki    (emocjonalności)    ludzkiej    oraz    możliwości    ekspresyj.nych    ciała    ludzkiego.
Doktorantka    świadomie    korzysta    ze    wszystkich    środków    artystycznych    w    konstruowaniu
widowiska,  takich  jak:  światło,  kostium,  kolor,  przestrzeń,  muzyka,  różnego  rodzaju  inspiracje  itp.
lstotna  jest  dla   niej.  także  dynamika   pomiędzy  poszczególnymi  warstwami  widowiska,   a  także
napięcia   powstające   na   linii   komunikacji   z  widzem   (odnosi   się   wrażenie,   że  Autorka   próbuje
sterować  jego   odbiorem   w   obszarze   m.in.   przekazu   emocjonalnego).   Doktorantka   stwierdza:
„Napisanie  powyższej  pracy  upewniło  mnie  w  mojej  ponad  dwudziestoletniej  pracy  artystycznej,
do kontynuacji poszukiwań,  które czerpią jednocześnie z materii teatru, jak i tańca. W swojej pracy
korzystam  Św.iadomie  z  narzędzi  twórczych,  takich  jak:  improwizacja,  wgłębianie  się  w  studium
mowy  ciała,  prac  z  procesem,  rozpoznanie  wpływu  emocji  na  kreację  ruchu,  w  tym  szczególnie
analizy  gestu,  wprowadzania  głosu  traktowanego  jako  ruch  w  końcu   kreacja  postacr   (s,261).
Część tę  (11  Rozdział) oceniam  bardzo wysoko -i  przyjmuję_jako wystarczający Qpis wskazanego
dzieła artystycznego.

Całość   pracy,   choć   niewątpliwie   ciekawa   i   oryginalna   budzi   niestety  już   zastrzeżenia.
Szczególne   jej    I    Rozdział,    pełniący   funkcję   teoretycznego,    merytorycznego   wprowadzenia
do   części   analityczno-opisowej   cechuje   bardzo   chaotyczna   narracja   oraz   duża   ilość   błędów
zarówno  edytorskich jak  i  merytorycznych.  Po  przeczytaniu  całości  pracy  uwidacznia  się  olbrzymi
kontrast     pomiędzy     dwoma     rozdziałami     w     zakresie     precyzji     opisu,     Iogiki,     umiejętności
syntetyzowania   informacji   itp.   Odnosi   się   wrażenie,   że   I   Rozdział  jest   niepotrzebnie   dodany,
napisany   pobieżnie   i   naprędce.   Nagromadzenie   poruszanych   zagadnień   i   wątków  w   ramach
pojedynczych  podrozdziałów wymagałoby tu  uporządkowania  i  przegrupowania. Autorka  powołuje
się  na  poglądy  różnych  twórców,  którzy  prawdopodobnie  stanowią  dla  niej  inspirację  na  drodze
rozwoju   świadomości   twórczej,   ale   sposób   stosowania   odwołań  jest   chaotyczny,   wyrywkowy
i   uwidacznia brak usystematyzowanej wiedzy z zakresu historii i teorii (teatru i tańca).

1)  Najczęstsze  błędy  edytorskie.   Począwszy  od  najprostszych:  zbędne  kropki  na  końcu  tytułu
pracy oraz w większości  rozdziałów i  podrozdziałów (na  stronach:  1,  2,  8,  35,  57,  74,  75,  96,111,
117,123,130,136,143,152,156,167,175,183,198,  230,  241,  247,  251) oraz w aneksach.

2)  Błędy w  przypisach  -zdarzają  się  sporadycznie:  brak  konkretnych  numerów  stron,  brak  kropki
na końcu przypisu,  brak autora, brak Źródła,  brak daty wejścia na stronę internetową, zbędny pełen
przypis  w  kolejnym  przywołaniu  cytowanego  już  wcześniej  dzieła,  błędy  w  kolejności  cytowania
za  kimś  (najpierw  powinien  być  autor  i  dzieło  źródłowe,  a  potem  dzieło  z  którego  Doktorantka
przywołuje cytat).

3)  Brak  umiejętności  cytowania  manifestuje  się  również  w  stosowaniu  podwójnego  cudzysłowu
wewnątrz  cytatu,   który  sam   ma   podwójny  cudzysłów.   Podobnie  ze   stosowaniem   dwukropka,
po dwukropku.

4)  Brak  konsekwencji  w  cytowaniu  i  argumentowaniu  -  np.  najpierw  Doktorantka  powołuje  się
na   dzieło   Stanisława   lgnacego   Witkiewicza   „0   czystej   formie"   i   w   oparciu   o  jego   założenia
argumentuje  swą wypowiedź oraz wysnuwa  wnioski w sposób  logiczny  i  definitywny -a  po  chwili
przywołuje   cytat  z   tego   dzieła   i   w   przypisie   (nr.17,   s.13)   nie   zaznacza,   że   właśnie   stamtąd
pochodzi  tiako  źródło  podaje  przypis,  z  którego  nie  wynika   kto  jest  jego  autorem:   W/tkacy  -
dramafurg [portal Culture.pl -autorstwo:  Redakcja]).  Przyczyną może tu  być albo brak znajomości
dzieła Witkacego,  na  które  powołuje się  Doktorantka  lub jego jedynie  bardzo pobieżna znajomość,
albo brak umiejętności  stosowania  przypisów.  Taka sytuacja jest bardzo  niepokojąca,  szczególnie
w  perspektywie  dalszej   pracy  mgr  Anny   Piotrowskiej  jako  wykładowcy  wyższej   uczelni  w  roli
przyszłego promotora prac licencjackich i magisterskich.

5) Dwukrotnie stosuje te same cytaty w różnych  miejscach tekstu  i  nie zaznacza, że jest to w jakiś
szczególny sposób ważne -zatem jest to  przeoczenie (przyp.67. ze s.41.  oraz przyp.91. ze s.59.;
przyp.111. ze s.76.  oraz  przyp.128.  ze  s.83.;  przyp.125.  ze  s.82.  oraz przyp.153.  ze s.117.;  przyp.
182. ze s.125. oraz przyp.186. ze s.129.).

6)   Błędy   w   bibliografii:   Autorka   umieszcza   całe   imiona   i   nazwiska   autorów   rozpoczynając
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od  imienia  co  wizualnie  zaburza  porządek  alfabetyczny;  brak  podziału  na  druki  ciągłe,  artykuły
i varia;  brak podziału na druki i źródła internetowe;  ponadto umieszcza kilkukrotne tą samą pozycję
książkową    w    bibliografii    podając    tytuł    całej    książki,    a    następnie    tytuły    poszczególnych
jej    podrozdziałów   (na   82.    pozycje    12.   z   nich   jest   błędnie   powtórnie   tam    umieszczonych
np. „Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym" pod  red. J.  Maj.ewskiej).  Należy podkreślić,
że całość bibliografii jest bardzo skromna, a większość jej to niestety materiały internetowe.

7)  Doktorantka  stosuje  terminologię  zaczerpniętą z  różnych  dziedzin  sztuki  w  różnych  obszarach
kulturowych   i   nie  określa   ich   pochodzenia  -  nie  doprecyzowuje  tym  samym   swoich   narzędzi
badawczych  (stosuje  np.  „ciało  wewnętrzne  i  zewnętrzne"  (s.10)  i  potem  jeszcze  wielokrotnie  -
i     nie    wyjaśnia    tych     pojęć    ani     skąd     zostały    one    zapożyczone,     [nie     nawiązuj.e    tutaj
np.  do  Konstantego  Stanisławskiego  -  który  mówi  o  „działaniu  wewnętrznym   i  zewnętrznym",
a  o  którym  sama  pisze  np.  na  s.  58.).  Wielokrotnie  stosuje  także  pojęcie  ,,przepływ"  (np.  s.23)
i   nie  wspomina  w  ogóle  o  „Teorii   przepływu"   (Mihaly'a   Csi'kszentmihaly'a)  itp.   Sięga  do  pojęć
z  innego  obszaru  językowego  -  np.  „wzory  podłogowe",  które  czerpie  z  praktyki  anglojęzycznej
„floor  pattern"  -  i   stosuje  je  w   swoim   tłumaczeniu,   choć  w  języku   polskim   i   polskiej   tradycji
tanecznej  i  choreograficznej  to  zjawisko  ma  swoje  fachowe  określenie  -  ,,rysunek  przestrzenny"
i   nie   ma   potrzeby   wprowadzania   nowych   i   zaciemniających   to   zjawisko   określeń.   W   całej
konstrukcji  pracy  pisemnej  brak  zatem  części  dotyczącej  wyodrębnienia  narzędzi  badawczych  -
tym  bardziej, że praca jest interdyscyplinarna i Autorka stosuje na jej potrzeby narzędzia o różnym
pochodzeniu  -  powinna  zatem   usystematyzować  swoje   narzędzia   badawcze   i   uzasadnić   ich
wybór.

8) Błędy merytoryczne:   pisząc o zjawisku  ,,teatru tańca" - i  poświęcając mu w zasadzie całą swą
pracę,     Doktorantka     tłumacząc    jego     pochodzenie     przywołuje     głównie     postać     wybitnej
i   charyzmatycznej   twórczyni   Piny   Bausch,   która   niewątpliwie   przyczyniła   się   do   szczytowego
rozwoju tej formy scenicznej, ale jej nie zapoczątkowała. Za twórcę zjawiska jakim jest „teatr tańca"
uznaje  się  powszechnie  Kurta  Joosa,  o  którym  Doktorantka  w  tym  kontekście  nie  wspomina  - a
trudno analizować rozwój danego zjawiska kiedy nie podaje się jego twórcy.

9)   Pomija   niektóre   bardzo   istotne   obszary   wiedzy.   Pisze   o   elementach,   które   miały   wpływ
na „gwa#ovmy rozwć/ fańca  wspÓ/czesnego w XX wł`eku" (s.22) i całkowicie pomija w tym  miejscu
zjawiska dotyczące tańca amerykańskiego.

10)  Stosuje  uogólnienia,   które  prowadzą  do  przekłamań  -np.  stwierdza:  „..w  samym  po/.ęc/`u
`teatr'  taniec  odgrywał  zawsze   istotną  rolę   i  stanowił  przestrzeń   eksperymentu"  (s.8).  Jestem

pewna,  że  z  tym  stwierdzeniem  nie  zgodziliby  się,  i  słusznie,  teatrolodzy  -  np.  w  XIX  wiecznym
teatrze  mieszczańskim  taniec  nie  odgrywał istotnej  roli;  często  bywał pominięty  bowiem  w teatrze
literackim;  czy  został  całkowicie  wyeliminowany  np.  w  teatrze  radiowym  itp.  Są  owszem  epoki,
nurty, lub formy teatru  i tzw. formy parateatralne, w których taniec był lub jest nieodzowną częścią,
ale  należałoby je w tym  miejscu  wymienić,  a  nie stosować uogólnienie,  które z naukowego punktu
widzenia jest błędne.

11)   Pojawiają  się   również  sporadyczne   błędy  językowe   np.   użycie  wyrazu   „statut"  -zamiast
„status"  (s.41);  podmiot  w  liczbie  mnogiej  i  pojedynczej  w  jednym  zdaniu  (s.58)  itp.  oraz  błędy
literowe -czasem znaczące -np. gdy pisze o aktach Midiglianiego zamiast Modiglianiego (s. 77);

12)  Błędy  rzeczowe:  miejsce  urodzenia  Jerzego  Nowosielskiego to  Odrzechowa,  a  nie  Odrechów
(s.75).  Drobne  nieścisłości  w  opisie  spektaklu  np.  pojawia  się  postać Adam-Putin,  którego  nie  ma
w spisie postaci.  (s.159,  s.160).

Mimo  licznych  niedociągnięć  pracę  pisemną  uważam  za  ciekawą  i  wartościową,  a  same  błędy
można   by   z  łatwością   poprawić   na   skutek  zrobienia   porządnej   korekty,   na   którą   -   odnoszę
wrażenie -zabrakło czasu.

Pani  mgr  Anna  Piotrowska  -  to  niewątpliwie  osoba  utalentowana,  o  kreatywnym  umyśle
i       oryginalnym        sposobie        działania,        zorientowana        na        proces       twórczy,        proces
poszukiwania/generowania    materii    spektaklu   wyłaniającego   się   z    intencji/emocji    performera
(tancerza-aktora)  oraz  relacji  emocji  wewnątrz  i  na  zewnątrz  aktora  (np.  ich  konfliktu  w  samym
aktorze,   jego   relacji   z   innymi   osobami   czy   obiektami,    sytuacjami,   widzami   i   przestrzenią)
wyrażanych   poprzez   poruszające   się   ciało   ludzkie.   Jej   żywy   umysł   oraz   wielość   inspiracji
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z  pewnością  ma  wpływ  na  jej  rozwój  osobisty  i  „twórcze  dojrzewanie"  co  widać  w  jej  pracach
artystycznych  oraz  z  pewnością  wpływa  bardzo  inspirująco  i  rozwojowo  na  osoby  biorące  udział
w  tych  projektach  w  wymiarze  ich  edukacji  artystycznej  -  pośrednio  wpływaj.ąc  na  rozwój  tańca
współczesnego.    Ta    wielowątkowość    myślenia    i    działania     bardzo    dobrze    sprawdza    się
w   wielopłaszczyznowej    współczesnej    sztuce    performatywnej   -   niestety       jednak   w   pracy
o   charakterze   naukowym   nie   stanowi   dużej   pomocy,   wręcz   przeciwnie,   te   cechy   warsztatu
twórczego  wydają  się   przeszkadzać  Doktorantce  w  usystematyzowaniu   narzędzi   badawczych
i  całego zresztą warsztatu  naukowego  oraz  procesu  analizy  i  syntezy omawianych w  Rozdziale  1
zjawisk    co    wpływa    niekorzystnie    na    logikę    i    precyzję    wypowiedzi    oraz    obiektywizację
przedstawianych   treści   obowiązującą   w   świecie   dociekań   na   gruncie   naukowym.   A   praca
doktorska  niewątpliwie  powinna   przejawiać  jej  cechy.   0   ile  nie  obawiam   się  o  dalszy  rozwój
artystyczny  Doktorantki,  o  tyle  niepokojem  napawa  mnie jej  dalszy  rozwój  naukowy  (szczególnie
w zakresie  podstawowego warsztatu  naukowego)  oraz  umiejętności  dotyczących  redakcji  i  edycji
tekstu,  przypisów  itp.  -w  kontekście  podjęcia  się  w  przyszłości  roli  promotora  pisemnych  prac
dyplomowych  oraz  ich  recenzowania  -  gdzie  wyznacznikiem  oceny  w  dużej  części  jest  stopień
opanowania tego właśnie warsztatu.

Ocena dzieła artystycznego

Szczególne   osiągnięcie   artystyczne   mgr   Anny   Piotrowskiej   wskazane   w   jej   wniosku
to  autorski  spektakl  7+ar}sdypfyk zrealizowany  ze  studentami  roku  dyplomowego  w  PWST  WTT
w Bytomiu,  którego premiera odbyła się  18.10.2013 r.

Jest  to   spektakl   z   nurtu   teatru   postdramatycznego,   bez   linearnej   narracji,   o   budowie
segmentowej,  bliski  parateatralnej  formie  performance'u  i  teatru  fizycznego  (szczególnie w części
męskiej -mam tu  na  myśli zarówno materiał ruchowy jak i tonus mięśni wykonawców) oraz teatru
tańca  współczesnego  (głównie  w  części   kobiecej,   choć  i  tutaj  -  w  moim   odczuciu  -  brakuje
charakterystycznego  dla  technik tańca  współczesnego  „rozluźnienia"  i  elastyczności/plastyczności
ciała    w    stosowanej    technice    ruchu).    Spektakl    posiada    bardzo    oryginalną    i    interesującą
dwuczęściową  formę:   część   1   (męską)   -   realizowaną   przez   dwunastu   tancerzy   oraz   część   11
(kobiecą)  -  realizowaną  przez  sześć  tancerek.  Bardzo  ciekawy  efekt  artystyczny  powstał  dzięki
zastosowaniu  podobnych  elementów  widowiska  (tj.  taką  samą  scenografię,  przestrzeń,  zbliżoną
warstwę   dźwiękową,   oraz   wspólne   główne   założenia   i   inspiracje:   twórczość   i   życie   Jerzego
Nowosielskiego,   zjawisko  transu   oraz  gender)  i   potraktowanie  tych   zagadnień  z  perspektywy
odmienności   płci   (zarówno   ich   właściwości   psychofizycznych   i   motorycznych  jak   i   społeczno-
kulturowych  ról i asocjacji).

Doktorantka  skupia  się  głównie  na  uzyskiwaniu  materiału  ruchowego  oraz  specyficznych
jakości    ruchowych    na    bazie    reakcji    na    bodźce    emocjonalne    (oraz    wzrokowe,    słuchowe,
wyłaniające  się  ze  wspomnień  i  wyobrażeń  inspirowanych  obrazami,  Iiteraturą,  filmem,  muzyką,
przestrzenią  itp.)  i  robi  to  z  dużą  świadomością  procesu  twórczego.  Zgodnie  z  metodami  pracy
stosowanymi  w tańcu  współczesnym  tekst  (materia)  spektaklu  wyłania  się  na  bazie  improwizacji.
W  przypadku  mgr  Anny  Piotrowskiej,  proces  ten  jednak jest  pogłębiony  o  techniki  warsztatowe
stosowane    we    współczesny    teatrze.    Doktorantka    bardzo    świadomie    powołuje    się    tutaj
na    doświadczenia    twórców    teatru    postdramatycznego    i    przytacza:    „/.,./   pofw/'erdza/.ą    sJ.ę
poszukiwan.ia  Richarda  Schechnera,  który zwrócił uwagę  na  istotne  rozróżnienie  [na]  `teatr opariy
na    inscenizacji    wcześniej    napisanego    tekstu    oraz    teatr    bazujący    na    periormance    text
(semiologicznie   pojętym  tekście   przedstawienia)   [...].   0   ile  tekst  napisany  jest  rozpoznawalny
przed  lub  niezależnie  od  spektaklu  -  o  tyle  performance  text  istnieje  dopiero  u  końca  procesu
pracy   i   nie   może   być   w   inny   sposób   charakteryzowany   i   nie   może   być   w   inny   sposób
transmitowany" ." (s.143)

Najważniejszym   obszarem   poszukiwań   na   kanwie   których   generowany   jest   materiał
ruchowy   oraz   sytuacj.e   sceniczno-choreograficzne,    ustawienia   przestrzenne,    rozmieszczenie
napięć pomiędzy warstwami  dzieła  scenicznego  itd. -jest tutaj  proces  pracy  nad  budową  postaci

ł    E.Barba,   N.Savarese,    Sekrefna   szfuka   akfora,   Ośrodek   Badań   Twórczych   Jerzego   Grotowskiego

i  Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 49.
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(tak  jak  w   teatrze   dramatycznym)   i   konsekwentne   reagowanie   ruchem   (na   bodźce   i   innych
partnerów) w ramach bycia w tej postaci. Tego typu praca w obszarze tańca zasługuje na uznanie,
a   sam   proces   tego   typu   pracy   twórczej   posiada   ogromny   walor   edukacyjny   dla   tancerzy
współczesnych.

Mimo,  iż sama  technika  ruchu  nie wydaje  się  być w centrum  zainteresowania  Doktorantki,
bardzo    cenny   jest   fakt,    iż    podejmując    próbę    wzbogacenia    warstwy    ruchowej    spektaklu
zorganizowała   dwa   warsztaty   z   zakresu   improwizacji   kontaktowej   i   ukierunkowała   tą   pracę
pod  kątem  partnerowania  w  planowanym  spektaklu.  1  faktycznie,  ewidentnie  widać  umiejętne  ich
zastosowanie -wykonawcy wykorzystują elementy techniki  improwizacji  kontaktowej -w zakresie
partnerowania (podnoszenia) w duetach oraz w grupie (w układzie, gdzie grupa unosi jedną osobę
wykorzystując   określone   punkty   podparcia).   Wydaje   się   jednak,   że   wykonawcy   nie   potrafią
zastosować tej techniki w płynnym przenoszeniu środka ciężkości ciała.

Jeśli chodzi o zagadnienie przepływu  („flow"), o którym  pisze  Doktorantka, to niestety w tym
spektaklu    nie    widać    go    w    specyficznej    jakości    ruchu    wykonawców,    co    często    można
zaobserwować    w    popularnych    technikach    tańca    współczesnego.    Jest    natomiast    obecny
w   transowym    stanie    psychofizycznym    wykonawców   obydwu    części.    W   zaprezentowanym
materiale   wideo   z   rejestracją   części   męskiej   czuje   się   jednak   pewien   niedosyt   tańca   (fraz
tanecznych,  scen  choreograficznych). Z opisu wynika,  że z powodu  kontuzji ze spektaklu wypadła
duża  scena  taneczna  -  niemniej jednak  i  tak jest tutaj  mało  tańca,  a  dużo  ekspresyjnego  teatru
fizycznego.  Należy  podkreślić,  że  cały  czas  rozgrywają  się  różnorodne  partie  solowe  (zazwyczaj
solo  w  kontraście  do  grupy,  lub  innej  postaci  będącej  w  kontrapunkcie  do  tańczącego  swoje  solo
wykonawcy).  Całość jednak  robi  wrażenia  mało  „roztańczonego"  i  przestrzennego  ruchu  na  rzecz
bardziej statycznej, osadzonej w jednym miejscu, nasyconej, napiętej narracji prowadzonej głównie
dzięki  cielesnym   środkom  wyrazowym   umiejętnie  wspartym   poprzez  inne   elementy  widowiska
teatralnego.    Doktorantka,    ma    doskonałą    świadomość    stosowanych    przez    siebie    środków
artystycznych,  p.isz:e ..,, spektakl  Transdyptyk tworzy  swoisty  rodzaj  teatru  tańca,  teatru  fizycznego
i   teatru   ruchu.   Jego   podstawą   są   ruch   minimalistyczny   i   ruch   fizyczny,   taniec  współczesny,
parinerowania, jak  równ.ież  pojawiają  się  elementy  gry  na  p.ianinie,  piosenki,  wykorzystanie  głosu
i tekstu, wypracowanego w procesie twórczym  postaci. Teksty są konkretne,  ale z dopuszczeniem
i.nterpretacji i lekkiej improwizacji w obrębie sytuacji" (s.152).

Doktorantka jako Schechnerowski perfomance fexf (wcześniej wspomniany) traktuje także
inne  nośniki treści w spektaklu -słowo,  dźwięk,  śpiew,  grę  na żywo  na  instrumencie  itp.  Wszystko
to  generowane  na  bazie  pracy  nad  postacią  sceniczną  jest  w  całkowitej  symbiozie  z  ruchem
(mimiką,  gestem,  minimalistycznym  ruchem,  frazami  tanecznymi).  Wszystkie  elementy  widowiska
są   równoprawne   i   tworzą   spójne   dzieło   sceniczne.   Doktorantka   pisze:   „myś/ąc   o   mŁJzyce
niekoniecznie  myślę  o  oddaniu  atmosfery  muzyki  poprzez  taniec"  (s.230).  Mgr  Amna P'iotTowska
powołuje  się  na  poglądy  J.  Cage'a  (s.230)  -tak  jak  większość  tancerzy  współczesnych,  ale  jej
świadomość   konkretnych   możliwości   wykorzystania   muzyki   wydaje   się   dużo   większa.   Potrafi
zastosować  dźwięk/muzykę  w   różnego   rodzaju   funkcjach  jako  jeden   z  elementów  widowiska
(a    nawet   jako    inspirację    obecną    jedynie    na    etapie    generowania    materiału    ruchowego
i   konstytuowania   się   postaci).   Podkreśla   także   wagę   niezbędnej   świadomości   aktora   w   tym
zakTes.ie, stw.ierdza..  „zdwojona  praca  aktora,  który  musi  zrozumieć, jaką  rolę  w danym  momenci.e
odgrywa muzyka dla muzyki i dla samego odbiorcy.  Czy   działa on z nią,  przeciw niej, czy w ogóle
Świadomie   jej   nie   zauważa?   Te   wydawałoby   się   drobne   zadania   i   relacja,   którą   tworzymy
względem  muzyki  dodaje  nam  kolejną  warstwę  nap.ięci.ową,  a  co  za  tym  idzie,  dramaturgicznĘ'
(s.235).   Doktorantka   jest   zwolenniczką   konstruowania   warstwy   dźwiękowej   spektaklu   przez
kompozytora   (w  tym   spektaklu  jest  to   Michał  Mackiewicz)  oraz  modyfikowania  jej   równolegle
z  procesem   powstawania  warstwy  ruchowej   (bierze  tu   pod   uwagę   m.in.   przestrzeń   i  emocje
kreowane przez obydwa te media).  Sięga także do cytatów2,  ale wówczas dba o to by zostały one
zmodyfikowane  (przefiltrowane  i  masteringowane)  w  taki  sposób  by  ich  parametry  były  spójne

2tango   Por   Una   Cabeza   Thomasa   Newmana   (s.159);   piosenka   pt.    Uc/'eka/.   mo/'e   serce   Seweryna

Krajewskiego  śpiewana   na  żywo   przez   postać  Adama-Czerepy   (s.162);   piosenka   grupy   CocoRosJ.e  pf.
BeaŁ/f/'rŁJ/ Boyz grana  na  pianinie  przez  postać Adama-Chronologię  (s.165),   utwór CocoRosie  pt.  SunshJ.rJe,
który gra  na  pianinie  i  śpiewa  postać  Bezimiennej  1704  (s.174);  utwór dyskotekowy z  roku  1977  pt.  Łef's a//
Chanfs Ben'a Liebrand'a (s.237).
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z   całą   warstwą   dźwiękową.   W   omawianym   spektaklu   kierując   czasem   odtwarzania   muzyki
miksowanej    na    żywo    miała    możliwość    prowadzenia    interakcji    między    nią,    a    pozostałymi
elementam.i   spek+aklu.   P.isze ..,, miksowanie   muzyki.  na   Żywo  oznacza   ogromny  komfori  pracy
i  niezależność zarówno samej muzyki, jak i aktora na scenie" (s.235-236). Można co pratwda, m.ieć
wątpliwości,  czy  zastosowana  w  spektaklu  warstwa  muzyczna/dźwiękowa  posiada  odpowiednio
wysokie walory artystyczne,  ale z pewnością jest ona funkcjonalna.

Przedstawione dzieło artystyczne świadczy o dużej dojrzałości twórczej.

Dzieło artystyczne oceniam pozytywnie.

Konkluzja

Zaproponowany   temat:   „Proces,   konstrukcja,   struktura   -   przestrzenią   zależności
teatru     i    tańca     na     przykładzie     spektaklu     dyplomowego    studentów     PWST    WTT
pt.:      „Transdyptyk"     oraz     zawartość     artystyczna     wskazanego     do     oceny     spektaklu
udokumentowanego  w  postaci  płyty  DVD  stanowią  oryginalną  autorską  propozycję  artystyczną.
Z   perspektywy   polskiej   sceny   artystycznej   poczynania   mgr  Anny   Piotrowskiej   należy   uznać
za   szczególne   i   oryginalne   Oedyne   w   swoim   rodzaju),   które   bardzo   wzbogacają   krajobraz
polskiego  tańca  współczesnego  i  wnoszą  wiele  wartościowych  twórczych  elementów.  Natomiast
z  perspektywy  sceny europejskiej,  czy  światowej -już  nie  prezentują  się tak oryginalnie wpisując
się   w   główny   nurt   działań    postmodernistycznych    i   tańca   współczesnego    (np.    począwszy
od eksperymentów z lat 60. ubiegłego wieku  po działalność ich kontynuatorów) oraz w zakres stale
rozwijających  się działań  w ramach tzw.  new dar]ce.  Podejrzewam, że  Pani  mgr Anna  Piotrowska
realizując swoje  projekty  międzynarodowe  spotyka  się  z  bardzo  dużym  zrozumieniem  i  napotyka
na  osoby  o  dokładnie  tej  samej  postawie  twórczej,  wpisując  się  w  bardzo  szeroki  i  ceniony  nurt
artystyczny.     Na     szczególne     podkreślenie     zasługuje     olbrzymia     konsekwencja     w     pracy
nad  budowaniem  konkretnej  postaci  oraz  bardzo  rzetelna  i  głęboka  praca  nad  tym  obszarem
podczas  procesu twórczego.  Należy dodać]  że choć wielu twórców inspiruje się tą ideą,  to rzadko
kto  w  swej  pracy  pochyla  się  nad  tym  zagadnieniem  w  tak  dogłębny,  konsekwentny  i  świadomy
sposób.   Dlatego  jestem   przekonana,   że   Pani   mgr  Anna   Piotrowska   dzięki   swym   działaniom
dydaktyczno-artystycznym   oraz   organizacyjnym   wywiera   bardzo   pozytywny   wpływ   na   rozwój
dyscypliny artystycznej jaką jest rytmika i taniec.

Niniejszym   stwierdzam,   że   Doktorantka   wykazała   się   umiejętnościami   do   prowadzenia
samodzielnej     pracy     artystycznej,     a     przedstawione     do     recenzji     osiągnięcie     artystyczne
oraz całokształt jej dorobku  potwierdza znaczący wkład Doktorantki w rozwój. uprawianej przez nią
dyscypliny  artystycznej,  spełniając  tym  samym  wymagania  ari.16  pkt.  2  ustawy z dnia  14.03.2003
roku (z późn. zm) o stopniach naukowych i tytule oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki.

Osiągnięcia  Pani mgr Anny Piotrowskiej przyjmuję.

dr hab. Barbara Dutkiewicz,  prof. AM
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