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Tegoroczny cykl spotkan  z Kinem Tan ca w Przestrzeniach Sztuki jest przede wszystkim 

zaproszeniem do wspo lnego, a moz e nawet wspo lnotowego dos wiadczenia k i n a jako z ywego, 

stale ewoluującego medium. Wspo lne kro lestwo kina i tan ca stale poszerza swoje granice na 

poziomie języka, na płaszczyz nie ucieles nionego przekazu. Łączy je potrzeba generowania 

nowych, nieoczywistych jakos ci, umiłowanie kategorii rozpoznawania -  w rozumieniu Geralda 

Edelmana. W centrum mieszczą się tu ruch | przepływ | z ywe trwanie. I wcale nie oddalając się 

nazbyt od tego, co wypełnia tytułową kategorię „kina tan ca” zbliz amy się ku temu, co stanowi sens 

najszerszy – jak pisze Tomasz Kubikowski w „Zjadaniu pso w” - instrukcje tego, jak pojmowac  

s wiat, jak go oswoic , z eby się w nim zorientowac  i zadomowic , z eby z nim sobie poradzic 1. 

Dos wiadczenie Kina Tan ca w Przestrzeniach Sztuki nie jest więc w swym załoz eniu zaledwie 

projekcją filmo w i w konsekwencji namysłem nad ich „tekstem”, lecz raczej podjęciem pro by 

otwarcia nowych kanało w percepcyjnych. To zaproszenie do aktu wychylenia się albo nawet 

wyjs cia ze zbudowanego domu przekonan , nazw, umiejętnos ci, klisz2 - by uruchomic  w sobie 

brzęczyk odkrywcy i w nieskrępowany sposo b chłonąc  obraz, podąz ac  za nim, bez ograniczen  

nurzac  się w nim. Dos wiadczac  kina tan ca przez filtr fenomenologiczny – metody w rozumieniu 

Jean-Paula Sartre'a – kto ra „umoz liwia drobiazgowe wytyczenie mapy własnego z ycia 

uczuciowego, emocjonalnego i wyobraz eniowego, nie jako zbioru statycznych, obiektywnych 

badan  (…), ale uchwycenia go w tym, jak jest głęboko przez ywane”3. 

Na czym polega fenomen kina tan ca? Co stanowi o jego specyfice? Czy ruchomy obraz 

zatrzymuje pierwiastki z ycia? Czy moz e obraz jest w istocie powidokiem ruchu? Moz e takz e staje 

się zas wiadczeniem obecnos ci, emanacją rzeczywistos ci minionej, „dotknięciem czegos  

tajemniczego, co było kiedys  z ywą, pulsującą materią”4, jak postulował Jerzy Lewczyn ski w 

„Archeologii fotografii”? Jak przesuwa się granica między kreacją, rejestracja a dokumentacją w 

kinie tan ca i kinie o tan cu? Jak ta reprezentacja „s wiato w” funkcjonuje w dyskursach humanistyki? 

Wreszcie kino jako otwarta przestrzen  poruszen  intelektualnych i emocjonalnych. 
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