
Cullberg Ballet niejednego może zaskoczyć swoim nowym wizerunkiem. Formacja od lat znajdująca 

się w artystycznej czołówce współczesnego baletu, podejmuje – opłacalne jak się z resztą okazuje – 

ryzyko, zatrudniając kanadyjskiego choreografa i performera Benoît Lachambre, który rzuca tancerzy 

na głębokie wody improwizacji ruchowej, koncepcyjnej, ale przede wszystkim emocjonalnej. Ruch, 

który ucieleśniać ma głębokie, osobiste przeżywanie rzeczywistości wywiera ogromne wrażenie. Jeśli 

szczery, jego sceniczny impakt jest ogromny, jeśli jednak powściągnięty i niegotowy na odkrycie rodzi 

poczucie przekraczania granic. Jest ryzykiem. 

Benoît Lachambre wie jednak, jak z tego narzędzia korzystać. Doświadczony improwizator, odważnie 

sięgający po sugestie z obszaru sztuki współczesnej, w osobistym artsytycznym rozwoju eksplorujący 

źródła ruchu i ekpresji, niestrudzenie kompletujący swoją filozofię tańca, sztuki, bycia, dostarczył 

tancerzom Cullberg Ballet więcej niż sprzyjającego zaplecza do redefiniowania sztuki tańca, w wizji 

której większość z nich wzrastała. Czy dzięki podobnej współpracy szwedzka formacja potwierdza 

swój awangardowy status, czy też chwyta za ogon nieuchronnej zmiany na scenie baletowej, 

pozostawić należy ocenie znawców i krytyków. Tarnowska widownia dała się natomiast 

najzwyczajniej zaskoczyć tym performatywnym środkom. Za to zaskoczenie należą się podziękowania 

organizatorom festiwalu, którzy udostępnili widowni „nowe” zatwierdzone i zarekomendowane 

przez najlepszych.  

Koncepcyjnym spustem przedstawienia jest muzyka Janis Joplin. Mnogość jej emocjonalnych odsłon. 

W warsztatowych przygotowaniach do spektaklu, artyści Cullberg Ballet oswajali się z jej energią, 

kolorem i związanymi z nią skojarzeniami. Ubierali je w słowa-klucze, których kombinacje inspirowały 

ruch. Uczyli się odróżniać mierzalny czas, od czasu przeżywania, a także fizycznego traktowania 

przestrzeni jako ciała, które jest w ruchu równorzędnym partnerem. Kształt choreografowanego 

ruchu został w tym procesie całkowicie wygenerowany przez tancerzy. Jest on  

przeżyciową interpretacją wybranych piosenek Janis Joplin, głosem której Benoît Lachambre był od 

lat zafascynowany. Jego zasadniczy twórczy wkład polegać miał na dostarczeniu tancerzom środków 

do ucieleśnienia emanującej ze śpiewu Joplin surowości, szczerości i siły. 

Co młodzi tancerze słyszą i czują w tej muzyce? Odziani w sportowe bluzy,  z twarzami schowanymi 

za kapturem chowają siebie. Boją się ujawnienia tego, co pod skórą, a co najczęściej silnie nimi targa. 

Trwożliwi i zachowawczy, ochraniają każdy z kawałków swojego serca. W Take another piece of my 

heart ich ciała antycypują rozrywającą utratę części siebie. „Joplinowski” stan umysłu kojarzą 

z jednym z pierwszych przedstawionych na scenie haseł „LISTEN INSIDE”, zawierzając przekonaniu, że 

to co prawdziwe wypływać winno z wnętrza. Improwizujące ciała pracujących i występujących 

w rzeczywistości tu i teraz tancerzy świadczą jednak, że taki poziom samopoznania i emocjonalnej 

szczerości nie jest im ani łatwo, ani często dostępny. Nie wiemy czy dokonują świadomego wyboru, 

bezpiecznie balansując na granicy otwartości, dostrzegając zagrożenia emocjonalnego 

ekshibicjonizmu, czy też siła przeżywania znamionująca twórczość Janis Joplin obca jest ich 

doświadczeniu. Zapytuję siebie czy w ogóle jest dzisiaj możliwa... 

Plastyczna scenografia, wizualne i choreograficzne uporządkowanie improwizowanego ruchu z jednej 

strony katalizują kakofoniczną i kaskadową emocjonalność, której tancerze poszukiwali w procesie, 

z drugiej strony „uładnia” przekaz i odbiera mu nieco autentyczności. Bez wątpienia spektkal  JJ’s 

Voices  wydobywa atuty pracy z improwizacją. Dzięki niej oglądać możemy oryginalne ruchowe 

obrazy – jak otwierające przedstawienie psychodeliczne trio, gdzie dwoje przytrzymuje i zabezpiecza  



halucynującego; interesujące rozwiązania przestrzenne – jak wspinanie się i spadanie z wieży 

oczekiwań, cenić nieortodoksyjne traktowanie rekwizytów – jak ogranie ubranej tyłem do przodu 

bluzy, przywołującej jakieś drugie, inne możliwe, lecz wciąż ukryte „ja”. Także sama praca 

w muzycznym kontekście Janis Joplin – wybrzmiewającym dramatyczną tęsknotą, euforyczną, 

nieokiełznaną namiętnością, na raz rozpaczą i zachwytem, wiwisekcyjną wręcz emocjonalnością 

dostarczyła tancerzom czytelnych inspiracji. Wyzwanie tego kontekstu paradoksalnie jednak całą 

realizację uczyniło łatwiejszą. Choreograf nie zamierzał bowiem konfrontować tancerzy z legendą 

Janis Joplin i jej artystycznym manifestem. Pociągnęła go pierwotność i autentyczność jej muzyki 

i o poszukiwanie tych jakości poprosił tancerzy. Był to zatem proces nie wobec, ale z użyciem Joplin. 

Gdy więc jej rozdzierający głos woła Try just a little bit harder dramatyczna niadekwatność ruchu 

przestaje nas przekonywać. Solista rzuca bluzą; naśladuje jej lot i jej upadek. Oglądamy zgrabne, 

formalnie dopasowane ruchowe rozwiązanie, które egzystencjalnego ciężaru nabiera dopiero 

w chwili, gdy zmęczone podejmowaniem kolejnych prób ciało tancerza upada i pochylają się nad nim 

trzy cienie – te które są i jego wsparciem, i jego udręką. Ta ciekawa ambiwalencja zostaje jednak 

ucięta natychmiastowym, rockowym, dynamicznym i nie wiadomo z czego wynikającym – radosnym 

finałem. 

Przedstawienie Cullberg Ballet to dużo informacji, ważnych propozycji, pretekstów do rozmów 

o tańcu, sztuce, kulturze, życiu. Niezależnie więc czy JJ’s Voices porwało widzów festiwalu, czy też 

wzbudziło dystans, nie ma wątpliwości, że mogliśmy wziąć udział w interesującej lekcji historii tańca 

współczesnego. 
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