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Wstęp 

 

Choreografia to sztuka żywa, ale i ulotna, która wciąż się rozwija, jednak  

w przeciwieństwie do innych sztuk scenicznych nie da się jej jednoznacznie zdefiniować  

i ocenić, bowiem jest ona osobistą wypowiedzią twórcy, którego idee przekazują osoby 

tańczące poprzez szczególne medium, jakim jest język ciała.  

Współczesny twórca spektaklu tanecznego powinien być artystą o różnorodnych 

umiejętnościach. Tworząc dzieło, jest nie tylko autorem choreografii, ale także często 

scenografii, kostiumów, oświetlenia oraz pomysłodawcą i reżyserem całości widowiska. 

Wykorzystując muzykę nie skomponowaną specjalnie na potrzeby baletu, jest twórcą ciągle 

poszukującym i kreatorem oryginalnych myśli scenicznych. Powinien być zatem artystą 

wszechstronnie wykształconym, który realizując dzieło choreograficzne, jest odporny na lęki  

i ograniczenia. Podczas współpracy z zespołem musi brać pod uwagę nie tylko umiejętności 

techniczno-ruchowe, ale także indywidualne i niepowtarzalne cechy artystów.  

Niniejszy autoreferat w sposób syntetyczny i analityczny przedstawia moją 22-letnią 

karierę zawodową przed i po uzyskaniu stopnia doktora. Chciałbym podkreślić, że omówiony 

i umieszczony w wykazie dorobek artystyczny nie był przedmiotem postępowania w moim 

przewodzie doktorskim z uwagi na to, że uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W związku  

z tym zostaje on przedstawiony po raz pierwszy do oceny.     

Mój dorobek zawodowy można rozpatrywać na czterech płaszczyznach: pierwsza 

artystyczna – jako tancerz i choreograf pracujący na Białorusi i w Polsce oraz jako kierownik 

artystyczny powołanego przeze mnie Trójmiejskiego Teatru Plastyki Ruchu w Gdańsku; 

druga – popularyzatorska i organizacyjna – jako twórca i organizator ogólnopolskich  

i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych; trzecia – naukowa, dydaktyczna, a także 

związana z nią działalność organizacyjna – jako nauczyciel szkolny i akademicki, 

pomysłodawca i organizator wielu inicjatyw związanych m.in. z wyższą edukacją 

artystyczną; czwarta – jako ekspert i juror ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, 

festiwali i konkursów taneczno-choreograficznych oraz krytyk/recenzent. Wszystkie te 

płaszczyzny przez 22 lata mojego życia zawodowego wiążą się niezmiennie  
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z szeroko pojętym tańcem i sztuką choreograficzną. Pełnego usystematyzowania mojej 

dotychczasowej aktywności zawodowej dokonałem w przedłożonej dokumentacji. Jednak 

potrzeba bycia kreatywnym pozwala mi wierzyć, że to co najważniejsze wciąż jest jeszcze 

przede mną.  

Urodziłem się za wschodnią granicą Polski, na Białorusi. Białoruś odegrała znaczącą 

rolę nie tylko w moim życiu i mojej edukacji artystycznej, ale przede wszystkim  

w początkach mojej kariery tancerza i choreografa. Ukończyłem Szkołę Artystyczną  

i Białoruski Uniwersytet Kultury w Mińsku. Uzyskałem dyplom artysty baletu  

i choreografa oraz tytuł zawodowy magistra sztuki. Jednakże od kilkunastu lat na stałe 

mieszkam w Polsce1, w kraju, który stał się dla mnie drugą ojczyzną i stworzył możliwości 

dla mojego dalszego rozwoju zawodowego, nie tylko jako tancerza i choreografa, ale także 

jako animatora, organizatora i menadżera imprez artystycznych, nauczyciela akademickiego 

oraz jurora ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, festiwali i konkursów. Aby 

rozwijać się zawodowo w obcym kraju, musiałem poznać jego tradycję i kulturę, a przede 

wszystkim nauczyć się języka polskiego. Napotkane na tej drodze trudności przyczyniły się 

do ukształtowania mojej osobowości i zahartowały mój charakter.  

W Polsce, kontynuując karierę artystyczną i rozwijając moją dalszą edukację, 

rozpocząłem działalność menadżera kultury i nauczyciela akademickiego. W Instytucie 

Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ukończyłem Studia Podyplomowe  

w zakresie Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej, zaś w Instytucie Sztuki 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskałem stopień naukowy doktora nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – teatrologii w specjalnościach: historia kultury, 

historia baletu i teoria tańca.  

 

 

 

 

                                                           
1 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2002 roku nadał mi obywatelstwo 

polskie. 
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Działalność artystyczna do czasu otrzymania stopnia naukowego doktora 

 

Jako tancerz przez kilkanaście lat pracowałem w teatrach na Białorusi i w Polsce, 

gdzie zatańczyłem w wielu scenach baletowych operetek, oper, musicali, a także w baletach 

klasycznych i współczesnych. Karierę tancerza rozpocząłem w 1992 roku w zespole 

baletowym Białoruskiego Państwowego Teatru Muzycznego w Mińsku – jedynym do dnia 

dzisiejszego na Białorusi teatrze muzycznym. Od grudnia 1992 roku trupę baletową wyżej 

wymienionego teatru zaczęto nazywać: Mińsk-Balet, a jego głównym choreografem  

i dyrektorem była wówczas znana tancerka i choreografka – Zasłużona Artystka Rosji, Nina 

Diatchenko.  

Zatańczyłem niemal w całym repertuarze Państwowego Teatru Muzycznego  

w Mińsku. Występowałem w scenach tanecznych musicali m.in.: My Fair Lady do muzyki 

Fredericka Loewe’a, w choreografii Vitalia Butrimovitcha, Hello, Dolly! do muzyki Jerry’ego 

Hermana, w choreografii Niny Diatchenko; w scenach baletowych operetek m.in.: Hrabina 

Marica do muzyki Imre Kálmána, w choreografii legendy białoruskiego baletu, Ludowego 

Artysty Białorusi, Semiona Drechina, Noc w Wenecji do muzyki Johanna Straussa,  

w choreografii Vitalia Butrimovitcha, Chłopka do muzyki Nikolaja Strelnikova,  

w choreografii Niny Diatchenko; w spektaklach baletowych m.in.: Hiszpańskie divertissement 

do hiszpańskiej muzyki ludowej, w choreografii Niny Diatchenko, Szeherezada do muzyki 

Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, w choreografii Zasłużonej Artystki Rosji, Larisy 

Trembovelskiej, Straussiana do muzyki Johanna Straussa, w choreografii Zasłużonej Artystki 

Rosji, Natalii Voskresenskiej, według Ludowego Artysty ZSRR, Vladimira Burmeistera. 

Po roku pracy w drugim pod względem znaczenia zespole baletowym na Białorusi2 

z grupy artystów baletu drugiej kategorii (zespołowego) awansowałem do grupy artystów 

baletu pierwszej kategorii (koryfej). W mińskim teatrze zatańczyłem także partie solowe m.in. 

w scenach baletowych opery Wiosenna pieśń do muzyki Viktora Voitika w choreografii 

                                                           
2 Na Białorusi są tylko dwa zespoły baletowe: balet Narodowego Akademickiego Teatru Wielkiego Opery  

i Baletu Republiki Białoruś w Mińsku oraz balet Państwowego Akademickiego Teatru Muzycznego Republiki 

Białoruś w Mińsku. Obydwa teatry mają w swoim repertuarze balety klasyczne i współczesne. 
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Eleny Dmitrievej (partia Konika polnego), a także operetki Księżniczka Czardasza do muzyki 

Imre Kálmána, w choreografii Vitalia Butrimovitcha (solista w układzie baletowym Motyle)3.  

Równolegle z pracą w teatrze studiowałem na Wydziale Sztuki Muzycznej  

i Choreograficznej Białoruskiego Uniwersytetu Kultury w Mińsku, w klasie docenta Viktora 

Savina. Jako choreograf teatralny zadebiutowałem w Teatrze-studio ABZAC w Mińsku, 

przygotowując ruch sceniczny do spektaklu Maleńka balerina w reżyserii Alexandra 

Markevicha, według opowieści jednego z najwybitniejszych prozaików w historii literatury 

białoruskiej – Uladzimira Karatkevicha. Spektakl realizowany był ze środków Ministerstwa 

Kultury Republiki Białorusi. 

Po kilku latach pracy na Białorusi postanowiłem spróbować swoich sił jako tancerz 

poza granicami ojczystego kraju. Wyjechałem do Polski, gdzie od 1995 roku rozpocząłem 

pracę w zespole baletowym Państwowego Teatru Muzycznego w Łodzi pod kierownictwem 

Kazimierza Knola. Jako tancerz koryfej i solista zatańczyłem w niemal całym repertuarze 

teatru muzycznego. Zaprezentowałem się w partiach solistycznych w scenach baletowych 

operetek, takich jak: Baron cygański do muzyki Johanna Straussa, w choreografii Henryka 

Rutkowskiego, Zemsta nietoperza do muzyki Johanna Straussa i w widowisku muzycznym  

Z batutą u Straussów do muzyki Oscara Strausa, Johanna Straussa (ojca) i Johanna Straussa 

(syna), w choreografii Janiny Niesobskiej, w musicalu Bal w Savoyu do muzyki Paula 

Ábraháma, w choreografii Juliusza Stańdy oraz w okolicznościowych koncertach 

operetkowych4. Z Państwowym Teatrem Muzycznym w Łodzi odbyłem również tournée po 

Europie Zachodniej.  

W sezonie artystycznym 1996/1997 byłem zatrudniony w Polskim Teatrze Tańca – 

Balecie Poznańskim jako tancerz-koryfej. Przez krótki okres pracy w czołowym polskim 

teatrze tańca zapoznałem się z szeroko pojętym tańcem współczesnym, który dla mnie 

wówczas był jeszcze mało znaną dziedziną. Zatańczyłem w kilku produkcjach autorstwa Ewy 

Wycichowskiej, w spektaklu Stanisława Wiśniewskiego i Jerzego Makarowskiego. 

Najważniejszą jednak dla mnie sceniczną kreacją w Polskim Teatrze Tańca – Balecie 

Poznańskim była rola Księdza zatańczona w balecie Album z tego świata do muzyki 

                                                           
3 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: I.1. Białoruski Państwowy Teatr Muzyczny w Mińsku.  

4 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: II.1. Państwowy Teatr Muzyczny w Łodzi. 
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Krzesimira Dębskiego w choreografii E. Wycichowskiej i udział w spektaklu Cul de sac do 

muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego w choreografii S. Wiśniewskiego, w którym 

zatańczyłem w premierowej obsadzie5. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że dzięki 

doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w teatrze tańca zrodziło się we mnie zamiłowanie 

do współczesnej choreografii. Otrzymałem także podstawy zupełnie nowego warsztatu, który 

doskonalę do dnia dzisiejszego. Ten okres pracy w Polskim Teatrze Tańca – Balecie 

Poznańskim pod kierunkiem Ewy Wycichowskiej stał się impulsem do mojego dalszego 

rozwoju jako tancerza i choreografa, poszukującego cały czas nowej estetyki ruchu. 

Po roku pracy w Polskim Teatrze Tańca – Balecie Poznańskim wyjechałem do 

Trójmiasta. Lata spędzone na Wybrzeżu zaliczam do najważniejszych w mojej karierze – nie 

tylko artystycznej, ale również menadżerskiej. Zacząłem wówczas pracować jako kierownik 

artystyczny powołanego przeze mnie do życia teatru tańca, a także jako organizator 

ogólnopolskich i międzynarodowych imprez związanych z szeroko pojętym tańcem 

współczesnym i sztuką choreograficzną. 

W latach 1997-2003 zatrudniony byłem na etacie jako tancerz w zespole Teatru 

Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni pod dyrekcją Macieja Korwina. Zatańczyłem 

niemal w całym repertuarze gdyńskiego teatru w scenach tanecznych musicali m.in. takich 

jak: Evita do muzyki Andrew Lloyda Webbera, w choreografii Henryka Konwińskiego, 

Skrzypek na dachu do muzyki Jerry’ego Bocka, w choreografii Jana Szurmieja, Czarodziej  

z krainy Oz do muzyki Lymana Franka Bauma, w choreografii Janiny Niesobskiej, Szachy do 

muzyki Benny’ego Anderssona, Tima Rice’a, Björna Ulvaeusa, w choreografii Jarosława 

Stańka, Sen nocy letniej do muzyki Leszka Możdżera, w choreografii Jarosława Stańka, Okno 

Mistrza Świata do muzyki Wojciecha Głucha, w choreografii Mirosławy Kister6.  

W niektórych produkcjach gdyńskiego teatru muzycznego zaprezentowałem się także 

jako solista-tancerz, m.in.: w koncercie pt. Operetka z okazji 40-lecia Teatru Muzycznego  

im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (walc Odgłosy wiosny, i polka Grzmoty i błyskawice do 

muzyki Johanna Straussa, w choreografii Przemysława Śliwy), w musicalu Szachy7 (para 

                                                           
5 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: II.2. Polski Teatr Tańca – Balet Poznański. 

6 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: II.3. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

7 Musical Szachy w reżyserii Macieja Korwina (koprodukcja Schlote GmbH i Teatr Muzyczny im. Danuty 

Baduszkowej w Gdyni), w którym występowałem w Polsce i w Europie Zachodniej został uznany w sezonie 
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solistyczna w układzie tanecznym do światowego przeboju One Night In Bangkok), w trans-

operze Sen nocy letniej zatańczyłem Cygana8.  

Z zespołem Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej odbyłem liczne tournée po 

Niemczech, Holandii, Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Luksemburgu, 

występując wielokrotnie wraz z całym zespołem na prestiżowych europejskich scenach 

teatralnych. W Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej przygotowywałem także 

autorskie układy choreograficzne na potrzeby okolicznościowych koncertów musicalowych9. 

W latach 1997-1998 współpracowałem gościnnie jako tancerz, w ramach umowy  

o dzieło, z zespołem baletowym Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku pod 

kierownictwem wybitnego tancerza, Andrzeja Marka Stasiewicza. Ta współpraca  

z renomowanym wówczas w Polsce zespołem baletowym również niezwykle owocnie 

wpłynęła na mój rozwój artystyczny. Na gdańskiej scenie miałem okazję zatańczyć w scenach 

zespołowych w baletach m.in.: Dziadek do orzechów do muzyki Piotra Czajkowskiego,  

w choreografii Walerija Niekrasowa i Wasilija Wajnonena; Wiosna, lato, jesień, zima do 

muzyki Marka Grechuty, w choreografii Gustawa Klauznera; w scenach baletowych opery 

Carmen do muzyki Georgesa Bizeta, w choreografii Krystyny Gruszkówny; w scenach 

baletowych operetki Wesoła wdówka do muzyki Franciszka Lehára i w choreografii Borisa 

Slovaka10. W 1998 roku w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku zadebiutowałem także 

jako choreograf, wystawiając autorskie dzieło na osiem tancerek gdańskiego baletu oparte na 

technice tańca współczesnego pt. Amok do muzyki Gorana Bregovića11. 

Jako artysta pracujący na etacie i współpracujący gościnnie z instytucjonalnymi 

teatrami szukałem jednak własnej drogi twórczego rozwoju. Jednym z ważniejszych w tym 

czasie moich dokonań, które stało się także przełomem w moim życiu zawodowym, było 

stworzenie przeze mnie autorskiego zespołu – Trójmiejskiego Teatru Plastyki Ruchu (dalej 

                                                                                                                                                                                     
2001/2002 za „najlepsze przedstawienie musicalowe goszczące na terenach niemieckojęzycznych” (Niemcy, 

Austria, Szwajcaria). Nagrodę tę przyznaje Stowarzyszenie INTHEGA. 

8 Nie był to występ w premierowej obsadzie Snu nocy letniej. 

9 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: III.11. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

10 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: II.4. Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku (współpraca na umowę  

o dzieło z zespołem baletowym Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku). 

11 Patrz: Dorobek zawodowy w latach 1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych  

w zakresie nauk o sztuce – teatrologii: III.5. Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku. 
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jako: TTPR w Gdańsku), placówki artystycznej w strukturach Miejskiego Domu Kultury  

w Gdańsku. Od początku do końca istnienia TTPR w Gdańsku (lata 1998-2006) byłem 

etatowym kierownikiem artystycznym teatru12. Siedzibą teatru był słynny Dworek Artura13 na 

gdańskiej Oruni. Zespół tworzyli młodzi, utalentowani, niezależni tancerze, jak również 

uczniowie i absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Niektórzy tancerze 

związani w różnych latach z TTPR w Gdańsku obecnie pracują w zespołach baletowych 

teatrów operowych i muzycznych w całej Polsce14. Realizowałem własne choreografie oparte 

na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego, czego owocem było kilkanaście 

autorskich spektakli i projektów artystycznych w repertuarze TTPR w Gdańsku. Byłem nie 

tylko twórcą choreografii i reżyserem ruchu, ale także kostiumów i reżyserii świateł. Teatr 

brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach, festiwalach i konkursach. 

Tancerze TTPR w Gdańsku ze spektaklami mojego autorstwa występowali na scenach Polski, 

Białorusi, Rosji i Ukrainy.  

W 1999 roku wyreżyserowałem i przygotowałem choreografię do dużego 

plenerowego widowiska tanecznego pt. Ważna jest róża, które zostało zaprezentowane 

podczas otwarcia niezwykłej wystawy prac Salvadore’a Dalí w Muzeum im. Xawerego 

Dunikowskiego (Królikarni) w Warszawie. Moja fascynacja rzeźbami Dalego,  

m.in. takimi jak: Naga kobieta wspinająca się na muszlę, Carmen, Gala Gradiva, stała się 

kanwą do przygotowania spektaklu tanecznego. Tytuł spektaklu zaczerpnięty został przeze 

mnie również z dzieła tego wybitnego surrealisty. Do widowiska tego zaprojektowałem 

kostiumy (niektóre z nich przygotowałem własnoręcznie) i elementy scenografii. 

W spektaklu Ważna jest róża brało udział ponad 30 osób, m.in.: tancerze TTPR  

w Gdańsku, Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Teatru Muzycznego im. Danuty 

Baduszkowej w Gdyni oraz Teatru Ekspresji Wojciecha Misiuro w Sopocie. Widowisko 

obejrzało około 1000 osób. W ogólnopolskiej prasie ukazały się pozytywne recenzje.  

W „Kurierze Porannym” pisano: „Większym (…) zainteresowaniem cieszył się podczas 

                                                           
12 Trójmiejski Teatr Plastyki Ruchu w Gdańsku przestał działać w roku 2006, kiedy to na stałe wyjechałem  

z Trójmiasta. 

13 W XVIII wieku na terenie przylegającym do „Dworku Artura" w Gdańsku przy ul. Dworcowej 9 mieściła się 

posiadłość dziadka gdańskiego filozofa – Artura Schopenhauera. Dom Schopenhauerów, jak wynika  

z historycznych źródeł, był zawsze otwarty dla ludzi twórczych. Często w nim gościli artyści z całego świata. 

14 Marcin Rolczyński (Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu), Anna Głowacka (Teatr Muzyczny  

w Łodzi), Marta Borczakowska (Teatr Wielki w Łodzi). 
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wernisażu spektakl przygotowany przez gdańskich artystów. Ponad 30 aktorów (…) 

zaprezentowało surrealistyczne sceny z dzieł Dalego zaczerpnięte. Pomysłodawcą, 

choreografem i reżyserem widowiska jest Aleksander Azarkiewicz (…)” 15 [W niektórych 

programach teatralnych, publikacjach nazwisko moje było spolszczane – autor]. Całe 

przedsięwzięcie zorganizowane było przez Agencję Artystyczną Kontakt Grzegorza Furgo  

w Gdańsku i odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

i Prezydenta m. st. Warszawy.  

W roku 2000 TTPR w Gdańsku został zaproszony ze spektaklem Zaklęte, w mojej 

reżyserii i choreografii, na jeden z najważniejszych europejskich teatralnych festiwali, jakim 

jest The Golden Lion International Theatre Festival we Lwowie, na Ukrainie.  

W ramach festiwalu przedstawienie zaprezentowane zostało na scenie Lwowskiego 

Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.  

TTPR w Gdańsku z moimi autorskimi spektaklami uczestniczył m.in.  

w: Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych Feta w Gdańsku, Międzynarodowym 

Festiwalu Sztuka ulicy w Warszawie oraz w Międzynarodowym Konkursie Tanecznym 

Młodość w Moskwie w Rosji16. 

W 2000 roku nawiązałem współpracę jako choreograf z Teatrem Otwartym  

w Gdańsku. Efektem tej współpracy było widowisko muzyczno-taneczne Pory roku oparte na 

oratorium Josepha Haydna w reżyserii Dariusza Wójcika i w mojej autorskiej choreografii.  

W projekcie wystąpili soliści-wokaliści Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, aktorzy 

Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, chór Contentus i tancerze 

kierowanego przeze mnie TTPR w Gdańsku. Choreografia scen tanecznych oparta była na 

technice tańca współczesnego. Premiera odbyła się w Dworze Artusa, przy ul. Długiej  

w Gdańsku.  

Jako choreograf współpracowałem także z Sekcją Łyżwiarstwa Figurowego GKS 

„Stoczniowiec” w Gdańsku. Agata Błażowska i Marcin Kozubek, druga wówczas taneczna 

para seniorska w Polsce, podczas Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Figurowym  

w kanadyjskim Vancouver w 2001 roku zaprezentowali się w programie dowolnym  

w układzie choreograficznym mojego autorstwa. 

                                                           
15 D. Mystkowska, Naga kobieta na stopniach, „Kurier Poranny”, 17 września 1999 roku. 

16 Patrz: IV. Wykaz ogólnopolskich, międzynarodowych festiwali i konkursów, na których zaprezentowane 

zostały autorskie spektakle, miniatury choreograficzne i układy taneczne [w:] Dorobek zawodowy w latach 

1992-2006 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – teatrologii. 
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W 2003 roku byłem autorem choreografii multimedialnego muzyczno-tanecznego 

widowiska plenerowego do muzyki elektronicznej autorstwa Marka Bilińskiego. Koncert 

odbył się w Amfiteatrze nad Motławą na wyspie Ołowianka w Gdańsku. W koncercie 

wystąpili w mojej choreografii tancerze TTPR w Gdańsku. Widowisko, które obejrzało kilka 

tysięcy widzów, było produkcją Sceny Muzycznej Gdańsk. 

W 2004 roku odbyła się premiera mojego autorskiego baletu w jednym akcie La 

peravozu w wykonaniu tancerek TTPR w Gdańsku17. Ten spektakl był dla mnie bardzo 

ważny, ponieważ stworzyłem go do muzyki współczesnej kompozytorki białoruskiej Larisy 

Simakovich, której twórczość jest bliska mojej wrażliwości. La peravozu – to przykład 

syntezy współczesnej muzyki białoruskiej, opartej na tradycyjnym białoruskim śpiewie 

ludowym, z tańcem współczesnym. Byłem twórcą nie tylko choreografii i kostiumów do La 

peravozu, ale także reżyserii świateł. Prezentacja tego baletu odbyła się również w 2005 roku 

za granicą Polski – na scenie Teatru Dramatycznego w Grodnie, na Białorusi.  

W roku 2005 jako choreograf współpracowałem z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową 

w Gdańsku i przygotowywałem dla jej uczniów układy choreograficzne na XIV Ogólnopolski 

Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, który miał miejsce w Państwowej Operze 

Bałtyckiej w Gdańsku. Mój autorski układ taneczny pt. Spider w wykonaniu ucznia 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku, Kamila Węsierskiego, zdobył w 2005 roku 

nagrodę publiczności XIV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha 

Wiesiołłowskiego18. Układy taneczne mojego autorstwa w wykonaniu uczniów 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku znalazły się także w programie Młodego 

Baletu Gdańska – koncertu tańca w ramach obchodów 55-lecia Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej w Gdańsku, który odbył się 15 kwietnia 2005 roku na scenie Państwowej Opery 

Bałtyckiej w Gdańsku. 

We wspomnianym okresie uczestniczyłem w The 5th International Choreographic 

Workshop w Boswil w Szwajcarii, w Dance Summer School organizowanej przez The 

Modern Dance Agency TSEKH w Moskwie w Rosji, brałem udział w warsztatach z techniki 

Contemporary Dance.  

 

                                                           
17 Premiera baletu w jednym akcie La peravozu odbyła się podczas otwarcia trzeciej edycji Międzynarodowego 

Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa na scenie Teatru Muzycznego im. Danuty 

Baduszkowej w Gdyni 8 października 2004 roku. 

18 Patrz: Zaświadczenie zastępcy dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.  
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Działalność artystyczna po otrzymaniu stopnia naukowego doktora     

 

Po obronie pracy doktorskiej w 2006 roku zrealizowałem wiele autorskich układów 

tanecznych, miniatur choreograficznych, spektakli tanecznych, przygotowałem choreografie  

i ruch sceniczny do spektakli dramatycznych, oper, operetek i musicali w polskich  

i zagranicznych teatrach. Dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 

w Gdańsku na potrzeby XV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha 

Wiesiołłowskiego stworzyłem w roku 2007 choreografię do układów tanecznych pt. Taki 

jestem, Pulses; w Teatrze Otwartym w Gdańsku w 2007 roku opracowałem choreografię  

i ruch sceniczny do widowiska muzyczno-tanecznego o tematyce żydowskiej – Bialystok is 

majn hajm. Premiera widowiska odbyła się w Centrum Św. Jana (Kościół Św. Jana)  

w Gdańsku; w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku w latach 2008-2011 – opracowałem 

choreografię i ruch sceniczny do spektakli takich jak: Galaktyka Szekspir w reżyserii Marcina 

Groty, Amadeusz (superprodukcja operowa) w reżyserii Zbigniewa Kułagowskiego, Rewizor 

w reżyserii Viktora Panova, Magiczny Mały Książę w reżyserii Jadwigi Andrzejewskiej, do  

kultowego broadwayowskiego musicalu Cabaret w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego; 

w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w latach 2010-2012 stworzyłem choreografię i ruch 

sceniczny do operetki klasycznej Cygańska miłość w reżyserii Daniela Kustosika, układy 

taneczne do koncertów musicalowych oraz choreografię i ruch sceniczny do słynnego 

broadwayowskiego musicalu Kiss me, Kate w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego;  

w Teatrze Wielkim w Łodzi w roku 2011 przygotowałem choreografię i ruch sceniczny do 

opery tragicznej w trzech aktach Dydona i Eneasz w reżyserii Jacka Gąsiorowskiego;  

w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w 2011 roku 

przygotowałem choreografię i reżyserię ruchu do spektaklu Po prostu Leon po prostu,  

a w 2013 roku do szekspirowskiego Snu nocy letniej – oba spektakle w reżyserii Roberta 

Czechowskiego; w Państwowym Teatrze „Balet Jewgienia Panfiłowa” w Permie w Rosji  

w roku 2013 przygotowałem autorski balet Lux Aeterna, a w Kieleckim Teatrze Tańca  

w Kielcach miniaturę choreograficzną W oczekiwaniu na…. Tworzyłem także etiudy 

choreograficzne dla studentów kierunku taniec, w uczelniach Łodzi i Kielc, na potrzeby 

koncertów i egzaminów dyplomowych. Byłem również konsultantem do spraw choreografii 

spektaklu aktorsko-tanecznego w reżyserii Vadima Grakovskiego Jessenins Frau. Der letzte 
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Tanz I. Duncan w wykonaniu aktorów Tanz-Drama Theater Berlin19. Spektakl 

zaprezentowany został we wrześniu 2011 roku w Theaterhaus Berlin Mitte w Niemczech. Dla 

aktorów Tanz-Drama Theater Berlin prowadziłem także warsztaty Contemporary Dance. 

Do jednych z najważniejszych moich projektów w tym okresie zaliczam  

m.in. autorską choreografię do barokowej opery angielskiej Dydona i Eneasz do muzyki 

Henry’ego Purcella w Teatrze Wielkim w Łodzi. Miałem nie tylko wielki zaszczyt 

współpracować z gronem wybitnych artystów, ale i okazję do zmierzenia się z poważnym 

wyzwaniem. W łódzkiej inscenizacji Dydony i Eneasza taniec i ruch sceniczny towarzyszył 

niemal wszystkim scenom zespołowym i odgrywał, obok muzyki i śpiewu, niezwykle ważną 

rolę. Układy taneczne w operze przygotowałem nie tylko z baletem, ale wprawiłem w ruch 

ponad 40-osobowy zespół chóru i solistów-wokalistów. Szczególną satysfakcją dla mnie jako 

choreografa była praca z zespołem chóru i solistami-wokalistami Teatru Wielkiego w Łodzi, 

który w tej produkcji operowej musiał nie tylko wykonywać bardzo trudne wokalnie sceny, 

ale również zaprezentować skomplikowane układy choreograficzne. Starałem się znaleźć, 

wspólnie ze śpiewakami, świadome połączenie śpiewu z ruchem tak, aby taniec zespolony ze 

śpiewem operowym pomagał artystom chóru i solistom-wokalistom jeszcze lepiej 

scharakteryzować ich sceniczne postacie. Chciałbym także wskazać na autorską choreografię 

do kultowego broadwayowskiego musicalu Cabaret, do muzyki Johna Kandera w Nowym 

Teatrze im. Witkacego w Słupsku. Zespół aktorsko-wokalno-taneczny tworzyli w tej 

produkcji musicalowej wybrani podczas castingu młodzi utalentowani ludzie z Polski  

i z zagranicy oraz aktorzy słupskiego teatru. Ponieważ musical jest jedynym gatunkiem sztuki 

scenicznej, w którym taniec, śpiew oraz gra aktorska odgrywają równorzędne role, produkcja 

musicalowa stawia przed twórcami najwyższe wymagania. W efekcie końcowym powstała 

dowcipna, a czasami nawet odważna choreografia. Przedstawienie dedykowane zostało Lizie 

Minelli – odtwórczyni roli Sally Bowles w słynnej wersji filmowej Cabaretu z 1972 roku.  

Jako artysta-tancerz i choreograf miałem zaszczyt i szczęście pracować  

i współpracować z wieloma teatrami w Polsce i za granicą, co zaowocowało zdobyciem 

przeze mnie ogólnej wiedzy o różnych obszarach sztuki scenicznej: balet klasyczny, balet 

współczesny, teatr tańca, opera, operetka, musical, dramat i komedia. Od lat źródłem 

szczególnej satysfakcji jest dla mnie podejmowanie i realizowanie autorskich inicjatyw na 

                                                           
19 Tanz-Drama Theater Berlin – działający w Berlinie autorski teatr Vadima Grakovskiego. 
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wszystkich płaszczyznach zawodowych, a głównym priorytetem moich działań jest własny 

rozwój. 

 

Działalność popularyzatorska i organizacyjna przed i po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 

 

Drugą ważną gałęzią mojej aktywności zawodowej od szesnastu lat jest działalność 

popularyzatorska jako pomysłodawca i twórca ogólnopolskich i międzynarodowych 

przedsięwzięć artystycznych, która ściśle wiąże się z działaniami organizacyjnymi w tym 

obszarze. Rozpocząłem ją w TTPR w Gdańsku, gdzie oprócz autorskich spektakli 

realizowałem także autorskie projekty kulturalno-edukacyjne: cykliczne Wieczory Baletu 

Współczesnego i Pomorskie Warsztaty Tańca Współczesnego. 

Wieczory Baletu Współczesnego organizowane przeze mnie w sali teatralno-

widowiskowej Dworku Artura na gdańskiej Oruni w latach 1998-2006 cieszyły się 

zainteresowaniem miłośników tej dziedziny sztuki z Trójmiasta i nie tylko. Na występy 

zapraszałem teatry tańca z Polski oraz artystów z zagranicy. Łączyłem w jednym wieczorze 

spektakle taneczne mojego autorstwa i zaproszonych choreografów wraz z wernisażem prac 

artystów plastyków, dzięki czemu Wieczory Baletu Współczesnego miały zawsze 

interdyscyplinarny charakter. Przygotowywałem scenariusze i odpowiadałem za reżyserię 

całości przedsięwzięcia. Po jednym ze zorganizowanych przeze mnie występów w „Gazecie 

Wyborczej” pisano: „Wieczór Baletu Współczesnego otworzyła choreografia Azarkevitcha 

zatytułowana «Karoma». Początek zanurzony w dojmującej ciszy. Głucho, pusto. Słychać 

tylko tupot bosych stóp tancerzy. Powtarzalne ruchy i sekwencje choreograficzne. Rośnie 

poziom komplikacji, ruch gęstnieje. Pojawia się dźwięk. Machina baletowa z każdą chwilą się 

rozpędza. Wzbiera fala tańca i muzyki. Wreszcie finałowa powódź, wzbierająca się na scenę. 

Jak w kalejdoskopie przetaczają się obrazy. Charakteryzuje je zburzona perspektywa. 

Grawitacja traci rację bytu. Tancerze – grunt pod nogami. Suną po ceglastej ścianie jak 

płazińce, zawisają głową w dół. Może zresztą to widownię ktoś przewrócił do góry nogami? 

Zawrót głowy jak po paru głębszych haustach tańca. Ach, kochać nie warto, szaleć nie warto, 

jedno co warto, to upić się warto! Rzecz jasna trunkiem à la Azarkevitch”20. 

                                                           
20 N. Ligarzewska, TEATR. Wieczór Baletu Współczesnego „Kochać nie warto, ale tańczyć tak”, „Gazeta 

Wyborcza”, dodatek „Trójmiasto”, 3 marca 2003 roku. 
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O poziomie artystycznym organizowanych przeze mnie Wieczorów Baletu 

Współczesnego w Gdańsku pisano także: „Imprezy organizowane przez Azarkevitcha cechuje 

pewna matematyczna prawidłowość (…). Podstawę stanowi warsztatowy profesjonalizm 

tancerzy. Nadbudowę – sugestywna choreografia. Choreografia, której sensem i esencją jest 

sam ruch. Głównym bohaterem jest za każdym razem taniec, a nie przepastne głębie psyche, 

wspomnień czy światopoglądu twórcy. Choreografie prezentowane na imprezach 

organizowanych przez Azarkevitcha rzadko są opowieściami «o czymś». Są jednakże 

«jakieś». W tym ich wartość i uroda”21. 

Będąc twórcą i dyrektorem artystycznym Pomorskich Warsztatów Tańca 

Współczesnego w latach 2001-2005, wówczas jednej z większych polskich imprez  

o podobnym charakterze, zapraszałem do Gdańska, do prowadzenia warsztatów z różnych 

technik tańca współczesnego, znanych tancerzy i choreografów z Białorusi, Rosji, Łotwy, 

USA, Izraela, Niemiec, Szwajcarii oraz Polski. W Pomorskich Warsztatach Tańca 

Współczesnego uczestniczyli zawodowi tancerze i pasjonaci tańca z całej Polski i z zagranicy. 

Starałem się tak zorganizować program warsztatów, aby każdy uczestnik znalazł coś dla 

siebie i coś z tych warsztatów ważnego dla siebie wyniósł.  

W sezonie artystycznym 2002/2003 z mojej inicjatywy powstał Oksywski Teatr 

Tańca, który działał w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Oksywski Teatr Tańca 

reprezentował Marynarkę Wojenną RP na ogólnopolskich przeglądach22. 

W roku 2002 powołałem do życia Stowarzyszenie Promocji Tańca Współczesnego, 

Sztuki Baletowej i Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa z siedzibą w Gdyni. W 2008 

roku Stowarzyszenie przeniosło swoją działalność do Łodzi oraz zmieniło swoją 

dotychczasową nazwę na: Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki 

Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa. Stowarzyszenie ma doświadczenie  

w organizowaniu międzynarodowych przedsięwzięć, promuje i nagradza twórczość 

zawodowych tancerzy i choreografów z różnych państw świata. Działa na podstawie ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

poprzez m.in.: współpracę z instytucjami państwowymi i niepaństwowymi, działającymi  

w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, jak: organizowanie imprez kulturalno-

artystycznych, popieranie projektów z dziedziny kultury i sztuki; prowadzenie edukacji  

                                                           
21 Tamże. 

22 Patrz Internet: http://www.klubriwiera2.mw.mil.pl/index.php?akcja=news&filter=&id=1017&limes=274, 

(dostęp: 6 marca 2014 roku). 
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i upowszechnianie oświaty kulturalnej; organizowanie konferencji naukowych, koncertów, 

spektakli baletowych, festiwali i konkursów taneczno-choreograficznych z udziałem 

wykonawców krajowych i zagranicznych. Współpracuje z ważnymi ośrodkami taneczno-

choreograficznymi na świecie. Od 2002 roku do dnia dzisiejszego pełnię funkcję prezesa 

Stowarzyszenia. 

Najważniejszym jednak efektem działania Stowarzyszenia jest organizowanie od 

kilkunastu lat Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza 

Diagilewa, którego również jestem pomysłodawcą, twórcą, a także dyrektorem. 

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa to spotkanie 

twórców z całego świata, zajmujących się profesjonalnie choreografią, mające służyć 

wyłonieniu i promocji najzdolniejszych artystów z tej dziedziny sztuki oraz prezentacji ich 

nowatorskich dokonań. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko pojętej współczesnej 

sztuki choreograficznej, a także zaprezentowanie w tej dziedzinie artystycznej nowych form  

i środków wyrazu. Zwycięzca Konkursu otrzymuje Grand Prix – statuetkę Bursztynowego 

Fauna, która przedstawia postać Fauna z baletu L’apres-midi d’un Faune do muzyki Claude’a 

Debussy’ego, w choreografii światowej sławy artysty XX wieku Wacława Niżyńskiego oraz 

nagrodę pieniężną.  

Na przestrzeni dwunastu lat Konkurs zyskał rozgłos i prestiż na arenie 

międzynarodowej. W sześciu edycjach przedsięwzięcia zaprezentowanych zostało  

71 konkursowych spektakli choreograficznych twórców pochodzących z: Australii, USA, 

Peru, Brazylii, Japonii, Włoch, Austrii, Francji, Szwecji, Izraela, Wielkiej Brytanii, Rosji, 

Szwajcarii, Niemiec, Białorusi, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Holandii, Ukrainy, 

Macedonii, Dominikany, Czech, Gruzji, Polski. Jako twórca i dyrektor Konkursu 

odpowiadam nie tylko za organizacyjno-merytoryczną stronę przedsięwzięcia, ale również za 

jego kształt artystyczny – przygotowuję bowiem także scenariusz Konkursu i Koncertów 

Galowych, a ponadto odpowiadam za reżyserię całości przedsięwzięcia. Grand Prix 

Konkursu, statuetkę Bursztynowego Fauna, otrzymali: w pierwszej edycji – choreografka  

z Polski, w drugiej – choreograf z Izraela, w trzeciej – choreograf reprezentujący Wielką 

Brytanię, w czwartej edycji Grand Prix Konkursu otrzymał choreograf z Włoch, w piątej – 

choreografka z Macedonii, a w szóstej – choreograf z Ukrainy. Laureatami pierwszego  

i drugiego miejsca byli twórcy pochodzący ze Szwajcarii, Szwecji, Białorusi, USA, Brazylii, 

Ukrainy, Wielkiej Brytanii. W konkursie brali udział choreografowie i tancerze 

reprezentujący m.in.: Teatr Bolszoj w Moskwie (Rosja), Polski Balet Narodowy, Kiev 
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Modern Ballet (Ukraina), Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, Operę Narodową i Balet  

w Skopje (Macedonia), Kielecki Teatr Tańca, Dortmund Theater (Niemcy), Estonian National 

Opera (Estonia), Ballet Nacional del Perú (Peru), Kaunas Dance Theatre Aura (Litwa), Teatr 

Wielki w Łodzi, Balet Narodowy Republiki Dominikańskiej (Dominikana), Mikhailovsky 

Theatre St. Petersburg (Rosja), The Tbilisi State Academic Theatre of Opera and Ballet 

(Gruzja), The National Theatre Brno (Czechy).  

Cechami wyróżniającymi to unikatowe przedsięwzięcie jest nie tylko nagradzanie 

choreografów młodego pokolenia – uczestników Konkursu, ale także nagradzanie 

najwybitniejszych twórców polskiej i światowej sceny taneczno-baletowej. W roku 2004,  

z mojej inicjatywy, za wielki wkład w rozwój polskiego baletu Stowarzyszenie nagrodziło 

medalem wybitną polską choreografkę, Janinę Jarzynównę-Sobczak – twórczynię gdańskiej 

szkoły baletowej i baletu Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Jestem ponadto pomysłodawcą 

nagrody-statuetki – Honorowy Bursztynowy Faun. Statuetka przyznawana jest od 2009 roku  

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza 

Diagilewa i wręczana jest słynnym osobistościom związanym z dziedziną tańca i choreografii 

podczas Koncertów Galowych Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej  

im. Sergiusza Diagilewa.  

W roku 2009 na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, podczas Koncertu Galowego 

czwartej edycji Konkursu, statuetkę Honorowego Bursztynowego Fauna „za wybitny wkład  

w rozwój światowego baletu” wręczyłem – nazywanemu przez krytyków „tancerzem 

stulecia” i „bogiem tańca” – Vladimirowi Malakhovowi, dyrektorowi oraz pierwszemu 

tancerzowi Staatsballett Berlin. W 2011 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi, podczas Koncertu 

Galowego piątej edycji Konkursu, statuetkę Honorowego Bursztynowego Fauna „za wkład  

w zjednoczenie artystów i instytucji związanych ze sztuką tańca na całym świecie” miałem 

wielki zaszczyt wręczyć prezydentowi Międzynarodowej Rady Tańca (The International 

Dance Council CID UNESCO) w Paryżu, prof. dr. Alkisowi Raftisowi, a w grudniu 2012 na 

scenie Teatru Muzycznego w Łodzi, podczas Koncertu Galowego szóstej edycji Konkursu – 

znanemu brytyjskiemu choreografowi, dyrektorowi artystycznemu słynnego Rambert Dance 

Company w Londynie – Markowi Baldwinowi, „za znakomite osiągnięcia w zakresie sztuki 

choreograficznej i rozwój tańca w Wielkiej Brytanii” oraz światowej sławy tancerzowi  

i choreografowi, legendzie baletu XX wieku, wieloletniemu naczelnemu i artystycznemu 

dyrektorowi Teatru Bolszoj w Moskwie – Vladimirowi Vasilievowi, „za całokształt 

twórczości”.  
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O Międzynarodowym Konkursie Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa 

niejednokrotnie pisano w prasie ogólnopolskiej i międzynarodowej, podkreślając jego duże 

znaczenie dla światowych twórców współczesnej choreografii. Przewodnicząca Sekcji Tańca 

i Baletu Związku Artystów Scen Polskich, dr Barbara Sier-Janik, podkreślała, że „(…) 

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa, to zjawisko 

wielkiej wagi w świecie tańca. Jego organizacja, profesjonalizm i regulamin stwarzają 

warunki do odkrywania i promowania prawdziwych talentów w dziedzinie choreografii na 

skalę międzynarodową”23. W listopadzie i grudniu 2012 roku TVP Łódź wyemitowała dwa 

kilkunastominutowe reportaże. Pierwszy, pt. Światowa sztuka choreograficzna w Łodzi, 

prezentował historię Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza 

Diagilewa od 2002 do 2012 roku. Drugi, pt. Bursztynowy Faun dla światowych 

choreografów, relacjonował przebieg VI Międzynarodowego Konkursu Sztuki 

Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa w Teatrze Muzycznym w Łodzi. 

Jako menadżer zajmowałem się także organizacją w Polsce występów zagranicznych 

teatrów tańca i zespołów baletowych m.in.: Dance Theatre Gallery z Białorusi, Moving Arts 

Dance z USA (pierwszy występ amerykańskiego zespołu w Polsce), Staatsballett Berlin  

z Niemiec (pierwszy występ słynnego niemieckiego zespołu w Łodzi), Kiev Modern Ballet  

z Ukrainy (pierwszy występ znanego ukraińskiego zespołu w Polsce), Młody Balet Berliński 

z Niemiec (po raz pierwszy w Łodzi). 

 

Aktywność naukowa, edukacyjna i powiązane z nią działania 

organizacyjne, prowadzone po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 

Trzeci obszar mojej aktywności to działalność w sferze naukowej i edukacyjnej oraz 

związane z nimi działania organizacyjne. W 2006 roku uzyskałem stopnień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – teatrologii (w specjalnościach: historia kultury, 

historia baletu i teoria tańca) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Rozprawę doktorską – Siergiej Diagilew i dwadzieścia europejskich sezonów Baletów 

Rosyjskich napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

                                                           
23 B. Sier-Janik, VI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa, „Biuletyn 

Informacyjny ZASP”, zima 2012/2013, numer 26, s. 51. 
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  Nabyte przez lata doświadczenia podczas pracy jako tancerz, choreograf, historyk 

baletu i organizator, przekazuję studentom na rożnych uczelniach w Polsce i za granicą. Jako 

pedagog pragnę rozbudzić w nich m.in. zainteresowanie historią baletu, teatrem baletowym, 

teatrem tańca i szeroko pojętą współczesną sztuką choreograficzną. Jednak pierwszego 

wykładu dla studentów udzieliłem w 1996 roku, kiedy zostałem zaproszony przez Instytut 

Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do wygłoszenia 

prelekcji na temat Dzieje baletu rosyjskiego. Wykład prowadziłem w języku rosyjskim.  

Od 2007 do 2009 roku współpracowałem, w ramach umowy o dzieło, jako nauczyciel  

z Instruktorskim Kursem Kwalifikacyjnym w specjalności: taniec jazzowy, organizowanym 

przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, gdzie prowadziłem przedmiot 

Historię baletu i teatru tańca XX wieku. 

W latach 2007-2010 współpracowałem jako wykładowca akademicki, zatrudniony na 

umowę o dzieło, na kierunku taniec w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica  

w Kielcach. Prowadziłem zajęcia zarówno praktyczne, jak i teoretyczne z przedmiotów: 

Taniec współczesny, Projekt choreograficzny, Historia baletu, Literatura specjalistyczna  

i repertuar. Ze studentami kierunku taniec kieleckiej uczelni przygotowałem również 

autorskie miniatury choreograficzne, które prezentowane były na scenie Kieleckiego Centrum 

Kultury. 

W roku akademickim 2007/2008 współpracowałem jako wykładowca, w ramach 

umowy o dzieło, z Wydziałem Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej 

w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W Akademii 

prowadziłem zajęcia z Tańca współczesnego oraz wykłady z Historii baletu dla studentów 

studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o specjalności: choreografia i techniki tańca. 

Od roku akademickiego 2008/2009 jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta na 

Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (dalej jako: AHE 

w Łodzi). Jestem pomysłodawcą i twórcą specjalności: tancerz-choreograf na kierunku 

kulturoznawstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia). Specjalność ta istniała na kierunku 

trzy lata i cieszyła się popularnością wśród młodzieży z całej Polski. Przekonałem władze 

AHE w Łodzi, że istnieje potrzeba utworzenia na Wydziale Artystycznym autonomicznego 

kierunku taniec. 

Przygotowałem autorski program edukacyjny kierunku, wzorując się na projekcie, 

który zrealizowałem już wcześniej na specjalności: tancerz-choreograf na kierunku 

kulturoznawstwo oraz na programach edukacyjnych kilku europejskich uczelni wyższych. 
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Zaprosiłem do współpracy znakomitą kadrę pedagogów: choreologów, muzyków, aktorów, 

tancerzy i choreografów z całej Polski. Zadbałem również o zaplecze techniczne 

zapewniające studentom kierunku taniec Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi odpowiednie 

warunki do nauki. Dzięki moim staraniom Uczelnia przygotowała na potrzeby kierunku dwie 

przestronne, nowoczesne sale baletowe z wyposażeniem – garderobami i prysznicami. AHE 

w Łodzi w chwili obecnej posiada cztery sale taneczne, w których odbywają się zajęcia 

specjalistyczne studentów kierunku taniec. 

Dzięki mojej inicjatywie w roku 2010 AHE w Łodzi uzyskała uprawnienia do 

prowadzenia na Wydziale Artystycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku taniec. 

Decyzję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej 

wniosek pozytywnie zaopiniowała także Państwowa Komisja Akredytacyjna. W związku  

z powyższym, od roku akademickiego 2011/2012, wyrównując różnicę programową studenci 

drugiego i trzeciego roku specjalności: tancerz-choreograf z kierunku kulturoznawstwo zostali 

przeniesieni na nowo powstały kierunek taniec. Kierunek ten na Wydziale Artystycznym 

AHE w Łodzi rozpoczął działalność w roku akademickim 2011/2012, mając trzy roczniki 

studentów na specjalnościach: tancerz (stacjonarne), choreograf (stacjonarne), pedagogika 

tańca (niestacjonarne). W czerwcu 2011 roku zostałem mianowany przez władze AHE  

w Łodzi prodziekanem kierunku taniec na Wydziale Artystycznym i do dziś pełnię tę funkcję.  

W roku akademickim 2013/2014 na kierunku taniec, na 3-letnich studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, studiuje łącznie 90 osób z Polski, Białorusi i Ukrainy.  

W zakresie moich obowiązków jako prodziekana jest dbanie o rozwój kierunku, koordynacja  

i organizacja pracy wykładowców, przygotowanie programu kształcenia i nadzór nad jego 

jakością oraz opieka nad zespołem studentów na specjalnościach: tancerz (studia stacjonarne), 

choreograf (studia stacjonarne), pedagogika tańca (studia niestacjonarne), a także zarządzanie 

grupą kilkudziesięciu wykładowców z całej Polski współpracujących z kierunkiem taniec. 

Zaproponowany przeze mnie program kształcenia na studiach pierwszego stopnia  

na kierunku taniec ma charakter interdyscyplinarny i prowadzony jest zgodnie  

z obowiązującymi wymaganiami w zakresie krajowych ram kwalifikacji i standardów 

kształcenia nauczycieli (specjalność: pedagogika tańca), europejskiego systemu punktów 

kredytowych i modułowego kształcenia. Moduły specjalnościowe realizowane są od semestru 

pierwszego. Tym samym przez sześć semestrów słuchacze kierunku mają różnorodny 

program edukacyjny w zakresie przedmiotów teoretycznych i bogaty program zajęć z różnych 
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technik tanecznych, choreografii i kompozycji tańca, odpowiednio dobranych do 

proponowanych specjalności.  

Jako twórca i prodziekan kierunku taniec na Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi 

dbam również o to, aby studenci mieli możliwości prezentowania swoich umiejętności 

taneczno-choreograficznych, organizując dla nich cykliczne występy w Akademii i poza 

murami macierzystej uczelni. Dotychczas studenci kierunku wystąpili m.in. w Pabianicach, 

Konstantynowie Łódzkim, Sieradzu, Zielonej Górze, Warszawie, a także w Londynie  

i Dortmundzie.  

Pod moją opieką artystyczną zostało przygotowanych ponad 30 koncertów  

i projektów tanecznych z udziałem studentów Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi. Do 

najważniejszych należą m.in. projekt artystyczny BALANCE DISBALANCE składający się  

z wystawy rzeźb postaci tańczących autorstwa łódzkiej rzeźbiarki, Marty Fuks-Frankiewicz  

i improwizacji tanecznych w wykonaniu studentów specjalności: tancerz-choreograf, 

przygotowanych według mojego pomysłu i pod moją opieką artystyczną. Projekt został 

zaprezentowany w foyer Teatru Wielkiego w Łodzi z okazji inauguracji XXI Łódzkich 

Spotkań Baletowych 27 kwietnia 2011 roku. Natomiast 14 maja 2011 roku, podczas Nocy 

Muzeów, w Muzeum Miasta Pabianic został zaprezentowany kolejny projekt artystyczny  

pt. Układy – Rzeźba autorstwa Marty Fuks-Frankiewicz, Rafała Frankiewicza, Alexandra 

Azarkevitcha, Kordiana Borowczyka, w którym wystąpili pod moją opieką artystyczną 

studenci specjalności: tancerz-choreograf.  

Studenci kierunku taniec odbywają praktyki zawodowe m.in. w: Teatrze Muzycznym 

w Łodzi, Teatrze Wielkim w Łodzi i wielu innych placówkach kulturalnych oraz szkołach 

tańca w całym kraju i za granicą. W roku akademickim 2011/2012 czuwałem także nad 

przebiegiem praktyk zawodowych studentów. 

Jako prodziekan przykładam dużą wagę do brania udziału studentów kierunku taniec  

w międzynarodowej wymianie w ramach programu Erasmus. Ponadto dzięki współpracy 

międzynarodowej w ramach Erasmusa przyjeżdżają do AHE w Łodzi na kierunek taniec 

studenci i wykładowcy zagraniczni. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 

zajęcia warsztatowe z tańca jazzowego prowadziła Ilona Stankeviciene, wykładowca 

kierunku taniec sportowy na Klaipėda University z Litwy. Studentka kierunku choreografia 

tejże uczelni – Asta Ruskyte odbyła na kierunku taniec AHE w Łodzi jednosemestralne studia  

w ramach Programu Erasmus. Studentka specjalności: tancerz-choreograf na kierunku taniec 

Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi Joanna Domańska odbyła w ramach Programu 
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Erasmus w roku 2012 trzymiesięczną praktykę zawodową w Teatrze Tańca De Stilte  

w holenderskiej Bredzie. Paulina Sałek, studentka III roku specjalności: pedagogika tańca od 

15 września do 15 grudnia 2013 roku odbyła praktyki zawodowe w Fondazione Centro  

di Studio della Danza di Iolanda e Susanna Egri w Turynie we Włoszech. Studentka III roku 

specjalności: tancerz Natalia Skiba od 1 września do 30 listopada 2013 roku odbyła praktyki 

zawodowe w Tanzmoto Dance Company & TANZMOTO e.V. w Essen w Niemczech.  

W 2011 roku studenci specjalności: tancerz-choreograf Wydziału Artystycznego AHE 

w Łodzi brali udział w międzynarodowym projekcie SANCTUARY realizowanym w ramach 

unijnego programu Kultura z udziałem tancerzy teatru Artscenico-performing arts  

z Dortmundu. Performance taneczny został zaprezentowany w Łodzi, a także w Dortmundzie 

w Niemczech. 11 maja 2013 roku w Biurze Festiwalowym IMPART 2016 we Wrocławiu  

w ramach Laboratorium Ruchu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 odbyła się prezentacja 

spektaklu Grzechy współczesności w choreografii Anatoliya Ivanova (wykładowcy kierunku 

taniec AHE w Łodzi) w wykonaniu studentów III roku specjalności: tancerz-choreograf na 

kierunku taniec AHE w Łodzi. Spektakl powstał w ramach przedmiotu Projekty taneczne.  

Wielką dumą napawa mnie fakt, że studentka II roku na kierunku taniec, Agnieszka 

Sikorska, w roku akademickim 2013/2014 została wyróżniona stypendium Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.  

Za swój sukces uznaję także to, że moja inicjatywa powołania kierunku taniec na 

Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi daje możliwość wielu młodym ludziom z Polski  

i z zagranicy spełnienia swoich marzeń – zdobycia edukacji w zakresie tańca, choreografii  

i pedagogiki tańca na studiach pierwszego stopnia. 

Kilkoro pierwszych absolwentów kierunku taniec Wydziału Artystycznego AHE  

w Łodzi w 2012 roku zostało zatrudnionych w zawodowych teatrach w Polsce: Sara Sobieraj 

w Kieleckim Teatrze Tańca, Anna Głowacka i Mateusz Król w balecie Teatru Muzycznego  

w Łodzi. Absolwenci kierunku Taniec AHE w Łodzi w 2013 roku: Gracja Górniak, Ewa 

Kocka i Mateusz Pietrzak od sezonu artystycznego 2013/2014 w Kieleckim Teatrze Tańca  

w Kielcach.  

Miarą mojego sukcesu dydaktycznego są również pierwsze sukcesy zawodowe moich 

absolwentów. Anna Głowacka zatańczyła postać Matki w widowisku tanecznym Łajza  

w reżyserii i choreografii Artura Żymełki. Premiera tego miscenium rockowego odbyła się  

w styczniu 2013 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Sara Sobieraj zatańczyła  

w premierowej obsadzie spektaklu baletowego Święto wiosny, do muzyki Igora 
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Strawińskiego, w choreografii wybitnego twórcy Angelina Preljocaja. Polska premiera dzieła 

Preljocaja odbyła się 16 marca 2013 roku w Kieleckim Teatrze Tańca. Agnieszka Cygan 

przygotowała autorski spektakl taneczny Kochaj mnie, ale nie za bardzo w wykonaniu 

studentów kierunku taniec AHE w Łodzi, premiera którego odbyła się 21 czerwca 2013 roku  

w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w ramach programu Łódź 

Miastem Kobiet 2013.  

Od roku akademickiego 2012/2013 w ofercie studiów drugiego stopnia 

(magisterskich) na kierunku pedagogika na Wydziale Humanistycznym AHE w Łodzi 

pojawiła się nowa specjalność: pedagogika tańca. Specjalność ta powstała z mojej inicjatywy 

jako kolejna propozycja edukacyjna przede wszystkim dla absolwentów studiów pierwszego 

stopnia (licencjackich) kierunku taniec. Dzięki tej ofercie w roku akademickim 2013/2014 

studia drugiego stopnia o specjalności: pedagogika tańca ukończy piętnaście osób z całej 

Polski. 

Przygotowałem także autorski program edukacyjny pierwszych w Polsce studiów 

podyplomowych Menadżer europejskich szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych, 

które organizowane będą przez Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi, we 

współpracy z kierunkiem taniec Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi. Głównym celem 

studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalnych menadżerów o wysokich 

kwalifikacjach, przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi szkołami tańca, teatrami 

tańca i zespołami baletowymi. Do moich obowiązków należeć będzie opieka merytoryczna 

nad realizacją programu studiów podyplomowych.  

Jestem również pomysłodawcą Placu Tancerzy, który uroczyście, przy udziale licznie 

zgromadzonej publiczności, został otwarty 26 kwietnia 2013 roku na dziedzińcu zabytkowej 

fabryki Jakuba Kestenberga, przy ul. Sterlinga 26 w Łodzi, w której mieści się siedziba 

Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi i kierunek taniec. Plac Tancerzy powstał w hołdzie 

wszystkim artystom i miłośnikom tańca – tej jednej z najpiękniejszych dziedzin sztuki. 

Ozdobiły go m.in. krzewy magnolii i hortensji oraz umieszczone na stałe prace rzeźbiarskie  

o tematyce tanecznej, autorstwa Rafała Frankiewicza. 

Z mojej inicjatywy i pomysłu w latach 2014-2016 realizowany będzie 

międzynarodowy projekt pt. Tradycje ludowego tańca Polski i Norwegii we współczesnej 

edukacji tanecznej (ang. Traditional dance of Poland and Norway in contemporary dance 

education) ze środków finansowych programu Współpraca Instytucjonalna w ramach 

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Koordynatorem projektu jest kierunek taniec 



23 

 

Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi, a partnerem jest Dance Studies, Department of 

Music, Norwegian University of Science and Technology w Trondheim – drugi pod 

względem wielkości uniwersytet w Norwegii. Jako pomysłodawca projektu odpowiadam za 

jego koordynację i kierowanie od strony merytorycznej oraz artystycznej. Celem tego 

międzynarodowego przedsięwzięcia jest przede wszystkim prezentacja tradycji ludowego 

tańca we współczesnej edukacji tanecznej w Polsce i Norwegii oraz wymiana doświadczeń, 

przygotowanie międzynarodowej konferencji z udziałem antropologów tańca, teoretyków  

i praktyków z tej dziedziny z Polski i Norwegii, wydanie materiałów pokonferencyjnych  

w trzech językach: polskim, norweskim i angielskim, a także przygotowanie spektaklu 

tanecznego w mojej autorskiej choreografii, w wykonaniu studentów kierunku taniec 

Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi i studentów Dance Studies, Department of Music, 

Norwegian University of Science and Technology w Trondheim, premiera którego odbędzie 

się z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca – 29 kwietnia 2016 roku w Łodzi.  

Moja praca wykładowcy akademickiego związana jest nie tylko z AHE w Łodzi, ale 

przede wszystkim z Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze. Od roku 

akademickiego 2009/2010 zostałem tam zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Animacji Kultury i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu i jest 

to moje podstawowe miejsce pracy. Według autorskiego programu prowadzę zajęcia ze 

studentami animacji kultury z przedmiotów Współczesne formy tańca z metodyką i Warsztaty 

pedagogiczno-artystyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (studia 

stacjonarne), a także prowadzę Seminarium dyplomowe dla studentów studiów pierwszego 

stopnia (studia stacjonarne). Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest współcześnie rola 

animatora kultury i jaką obszerną wiedzę powinni posiadać absolwenci specjalności: animacja 

kultury, staram się zapoznać przyszłych specjalistów w dziedzinie upowszechniania kultury  

i twórczości artystycznej nie tylko z podstawami techniki tańca współczesnego, ale także  

z historią baletu i teorią tańca oraz z organizacyjno-menedżerskimi aspektami pracy 

animatora kultury. Od roku akademickiego 2014/15 na specjalności animacja kultury, będzie 

realizowany moduł o profilu artystycznym – taniec, co pozwoli utalentowanym studentom tej 

specjalności na zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z amatorskim ruchem artystycznym  

w dziedzinie tańca. Daje to mi dodatkową możliwość wykorzystania moich kwalifikacji 

artystyczno-pedagogicznych do kształcenia animatorów w poszerzonej specjalności.  

Ze studentami specjalności: animacja kultury Uniwersytetu Zielonogórskiego 

przygotowałem również performance ruchowy, który został zaprezentowany w foyer 
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Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego 23 lutego 2013 roku – przed premierą komedii 

Szekspira Sen nocy letniej w reżyserii Roberta Czechowskiego.  

W roku 2009 byłem współtwórcą programu edukacyjnego dwuletnich studiów 

podyplomowych w zakresie Pedagogiki tańca w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP  

w Szczecinie. W latach 2009-2012 współpracowałem z tą uczelnią jako nauczyciel 

akademicki i pełniłem funkcję opiekuna artystycznego studiów podyplomowych. 

Kolejnym ważnym aspektem pracy nauczyciela akademickiego jest pełnienie 

obowiązków promotora prac licencjackich. W roku akademickim 2010/2011 byłem 

opiekunem artystycznym 13 licencjackich dyplomów choreograficznych, studentów 

specjalności: tancerz-choreograf na kierunku kulturoznawstwo AHE w Łodzi. Zaś  

w roku akademickim 2011/2012 pod moją opieką artystyczną zostało przygotowanych  

16 licencjackich dyplomów choreograficznych na kierunku taniec Wydziału Artystycznego 

AHE w Łodzi (był to pierwszy rocznik absolwentów kierunku taniec na wyżej wymienionej 

uczelni). W roku akademickim 2012/2013 byłem opiekunem artystycznym 17 licencjackich 

dyplomów choreograficznych studentów kierunku taniec na Wydziale Artystycznym AHE  

w Łodzi. Historie opowiadane przez studentów w choreografiach inspirowane są zjawiskami 

społecznymi i kulturowymi. Jestem przekonany, że dla wielu z nich przygotowanie 

dyplomowych miniatur choreograficznych w różnych technikach tanecznych to także 

początek twórczej drogi do poszukiwania własnego języka scenicznej ekspresji. Dzieła 

przygotowane pod moją opieką artystyczną publicznie zaprezentowane zostały w sali 

widowiskowej Łódzkiego Domu Kultury – 16 maja 2011 roku, w Studiach Filmowych  

i Telewizyjnych ARTERION w Łodzi – 19 maja 2012 roku i 18 maja 2013 roku24. Wśród 

licencjackich prezentacji choreograficznych były również prace dyplomantów, które zostały 

ocenione z wyróżnieniem: dwie w roku akademickim 2010/2011, trzy w roku akademickim 

2011/2012 i sześć w roku akademickim 2012/2013. 

W roku akademickim 2010/2011 byłem promotorem 25 pisemnych prac 

dyplomowych absolwentów studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki tańca  

w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. W roku akademickim 2012/2013 

byłem promotorem 10 prac licencjackich studentów specjalności: animacja kultury na 

                                                           
24 Patrz program wieczorów dyplomowych w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. 
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kierunku pedagogika Uniwersytetu Zielonogórskiego25. Podejmowana przez słuchaczy 

studiów podyplomowych i studentów uniwersytetu tematyka prac jest różnorodna. Wśród 

nich znajdują się: prace monograficzne dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, ognisk 

baletowych, teatrów tańca, zespołów pieśni i tańca, prace badawcze związane chociażby  

z wpływem tańca na człowieka w podeszłym wieku26. Jestem także konsultantem prac 

magisterskich i doktorskich o tematyce tanecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim27. 

W roku szkolnym 2009/2010 byłem zatrudniony jako nauczyciel tańca w VIII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi, gdzie został nadany mi stopień nauczyciela 

kontraktowego. Opracowałem dla wyżej wymienionego liceum autorski program  

z przedmiotu Taniec współczesny, który łączył w sobie nie tylko zajęcia praktyczne, ale także 

teorię. Nowe spojrzenie na sposoby realizacji podstawy programowej w VIII LO im. Adama 

Asnyka w Łodzi oraz wdrażane przeze mnie rozwiązania przyczyniły się do opublikowania 

na stronie internetowej Łódzkiego Kuratora Oświaty prowadzonego przeze mnie przedmiotu 

jako przykładu dobrych praktyk realizowanych w szkołach województwa łódzkiego28. 

Współpraca z VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi spowodowała, że studenci 

stworzonej i kierowanej przeze mnie specjalności: tancerz-choreograf na Wydziale 

Artystycznym AHE w Łodzi w 2010 roku mieli możliwość, pod moją opieką artystyczną, 

przygotować z uczniami liceum z okazji Roku Chopinowskiego układy taneczne do projektu 

edukacyjno-artystycznego Warto słuchać tego Pana poświęconego twórczości wielkiego 

polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina. Inicjatorem koncertu było VIII LO im. Adama 

Asnyka w Łodzi we współpracy z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina. Koncert 

Warto słuchać tego Pana został zaprezentowany na scenie Filharmonii Łódzkiej im.  

Artura Rubinsteina sześć razy, a zobaczyło go około 3500 osób. Bardzo pozytywna ocena 

tego wydarzenia została zamieszczona m.in. w „Kwartalniku Instytutu Edukacji Ustawicznej  

                                                           
25 Patrz: XIII. Wykaz dyplomów choreograficznych, prac licencjackich i dyplomowych przygotowanych pod 

moim kierunkiem [w:] Dorobek zawodowy w latach 2006–2014 po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – teatrologii. 

26 Tamże. 

27 Patrz: Opinia kierownika Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki dr. hab. Bogdana Idzikowskiego, prof. UZ. 

28 Patrz: Opinia dyrektora VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi mgr Elżbiety Ździebło. 
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dr Beaty Owczarskiej”29. Projekt edukacyjno-artystyczny Warto słuchać tego Pana został 

nagrodzony w ogólnopolskim konkursie CHOPIN 2010 – PAKIET EDUKACYJNY, a tym 

samym udostępniony w formie nagrania szkołom w całej Polsce30. Projektem zainteresowała 

się również japońska telewizja NHK, która zrealizowała reportaż w VIII LO im. Adama 

Asnyka w Łodzi w trakcie próby. Tematem reportażu (dla głównego programu TV Japan) 

było to, w jaki sposób polska młodzież świętowała Rok Chopinowski i jaką rolę w polskiej 

edukacji zajmuje muzyka31. 

Kolejnym etapem twórczej współpracy studentów specjalności: tancerz-choreograf 

Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi oraz uczniów VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi 

było przygotowanie przez nich układów tanecznych do koncertu poświęconego twórczości 

światowej sławy pianisty Artura Rubinsteina Artur Rubinstein – Książę Pianistów. 

Realizatorami tego projektu było VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi we współpracy  

z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina oraz Międzynarodową Fundacją Muzyczną im. 

Artura Rubinsteina w Łodzi. Projekt ten został zaprezentowany cztery razy w listopadzie 

2011 roku na scenie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina32. 

Na przestrzeni wielu lat pracy w szkolnictwie wyższym, średnim i na kursach 

instruktorskich prowadziłem według autorskich programów następujące przedmioty: Taniec 

współczesny, Historia baletu, Literatura specjalistyczna i repertuar, Projekt choreograficzny 

dla kierunku taniec (studia pierwszego stopnia niestacjonarne) w Wyższej Szkole 

Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach; Warsztat pracy impresaria, Taniec 

klasyczny dla kierunku kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej  

w Łodzi; Taniec współczesny, Historia baletu dla specjalności: choreografia  

i techniki tańca w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; 

Technika tańca współczesnego, Dyplom choreograficzny, Wiedza o tańcu i balecie, Literatura 

specjalistyczna i repertuar dla kierunku taniec na Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi 

(studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne); Współczesne formy tańca  

z metodyką, Warsztaty pedagogiczno-artystyczne, Seminarium dyplomowe dla zakładu 

                                                           
29 M. Janic, Rok Chopinowski przedstawiony na deskach, „Kwartalnik Instytutu Edukacji Ustawicznej  

dr Beaty Owczarskiej”, nr 15, marzec-maj 2010, s. 8-9. 

30 Patrz Internet: http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/chopin_viii_lo.pdf, (dostęp: 6 marca 2014 roku). 

31 Tamże. 

32 Patrz: Opinia dyrektora VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi mgr Elżbiety Ździebło. 
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Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (studia 

pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne); Taniec współczesny, Kompozycja tańca, Historia 

baletu i teoria tańca, Seminarium dyplomowe dla Studiów Podyplomowych z zakresu 

Pedagogiki tańca w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie; Taniec współczesny 

dla VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi; Historia baletu i teatru 

tańca XX wieku dla Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w specjalności: taniec jazzowy, 

prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 

 Według autorskiego programu, bazującego na moich wieloletnich doświadczeniach 

taneczno-choreograficzno-pedagogicznych prowadziłem warsztaty z techniki Contemporary 

Dance w Gdańsku, Malborku, Białymstoku, Słupsku, Szczecinie, Lądku Zdrój, Krośnie, 

Łodzi, w Mińsku na Białorusi oraz w Berlinie w Niemczech, m.in. dla uczestników 

Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju, dla słuchaczy 

Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie  

i Pomaturalnego Studium Zawodowego Animatorów Kultury w Szczecinie, dla studentów 

choreografii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku; dla 

aktorów Tanz-Drama Theater Berlin; warsztaty choreograficzne dla młodzieży w ramach 

programu Lato w teatrze w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku33.  

Zdając sobie sprawę, jak wymagający jest zawód współczesnego choreografa, 

nauczyciela akademickiego i menadżera przedsięwzięć artystycznych, pragnę wciąż się 

rozwijać. Obserwuję na bieżąco to, co się dzieje w sztuce choreograficznej XXI wieku. 

Systematycznie bywam na spektaklach teatrów baletowych i teatrów tańca w Polsce i za 

granicą. Jako juror międzynarodowych przedsięwzięć i dyrektor organizowanego od 

dwunastu lat Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa 

i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza 

Diagilewa obserwuję dokonania współczesnych zawodowych choreografów i tancerzy, 

żyjących w różnych kulturach i na różnych kontynentach. Często pobieram lekcje tańca 

współczesnego w jednym ze znanych ośrodków tańca współczesnego DOCK 11 EDEN  

w Berlinie. 

                                                           
33 Kompletny wykaz prowadzonych przeze mnie warsztatów znajduje się w załączonej do autoreferatu 

dokumentacji. 
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Posiadam świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów 

kulturoznawczych i artystycznych, zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Szkołach Artystycznych TOP-ART w Szczecinie na podstawie zgody wydanej 

przez Kuratora Oświaty w Szczecinie. Uzyskałem kwalifikacje pedagogiczne do nauczania 

przedmiotów tanecznych. W roku 2012 ukończyłem także szkolenie Nauczanie metodą 

projektu podmiotowego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (łączny czas 

szkolenia 134 godz. dydaktyczne). Otrzymany certyfikat ukończenia szkolenia pozwala mi 

teraz prowadzić zajęcia metodą projektu podmiotowego na poziomie szkoły wyższej. Brałem 

również udział w szkoleniu Punktu Kontaktowego ds. Kultury (Instytut Adama Mickiewicza) 

dotyczącym technicznych, operacyjnych i merytorycznych warunków wzięcia udziału  

w Programie Kultura 2007-2013.  

 

Działalność w charakterze eksperta, jurora ogólnopolskich  

i międzynarodowych festiwali i konkursów oraz krytyka/recenzenta tańca 

 

Od wielu lat zapraszany jestem także do udziału w pracach jury (również jako 

przewodniczący), Rady Artystycznej na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach  

i konkursach w Polsce, na Białorusi, Argentynie, Grecji oraz we Włoszech, m.in.  

w: Międzynarodowym Festiwalu Europejskie Dni Tańca w Malborku; Festiwalu Twórczości 

Dziecięcej Wojska Polskiego w Grudziądzu; Festiwalu spaceZ2010G: małe formy sztuki 

tańca współczesnego, Zielona Góra; The International Festival of Modern Choreography, 

Witebsk (Białoruś); The International Dance Competition ”Danzamérica”, Córdoba 

(Argentyna); The International Classical Ballet and Modern Dance Competition, Ateny 

(Grecja); Concorso Sorrento Danza, Sorrento (Włochy), Orizzonti Coreografici, Sorrento 

(Włochy). W różnych latach pełniłem funkcję członka komisji stypendialnej (kategoria 

taniec) Konkursu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich, 

organizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce34.  

Zajmuję się również krytyką i recenzowaniem tańca. Publikowałem artykuły  

o wydarzeniach związanych z baletem klasycznym i tańcem współczesnym odbywających się 

w Niemczech, Grecji, Białorusi i Polsce, m.in. w największym wortalu internetowym 
                                                           
34 Kompletny wykaz mojej pracy w charakterze jurora znajduje się w załączonej do autoreferatu dokumentacji. 
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poświęconym polskiemu teatrowi jakim jest E-teatr.pl oraz w serwisie teatralnym Teatr dla 

Was. Od lat jestem zapraszany do audycji w programach Polskiego Radia i Telewizji, m.in.: 

Radio Gdańsk, Radio Łódź, Dwójka – Program 2 Polskiego Radia, Radio Złote Przeboje, 

TVP Gdańsk, TVP Łódź, TVP2.  

W 2011 roku byłem członkiem Międzynarodowej Rady Tańca – The International 

Dance Council CID UNESCO w Paryżu. Od roku 2012 jestem członkiem Sekcji Tańca  

i Baletu Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie. 

 

Międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje  

 

Brałem udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Mój 

referat Diagilew obecny i nieobecny w polskim teatrze baletowym, który wygłosiłem podczas 

International Symposium ”The Sixth Diaghilev Readings” w Permie w Rosji został wydany 

drukiem w języku rosyjskim w materiałach konferencyjnych w roku 2007. Jako tancerz,  

choreograf i historyk baletu byłem zaproszony do udziału w debacie Teatr Muzyczny w XXI 

wieku przy „okrągłym stole” praktyków i krytyków teatru, który odbył się  

w ramach International Festival ”The Diaghilev Seasons: Perm – St. Petersburg – Paris”  

w Permie w 2005 roku. Wraz z europejskimi praktykami i krytykami poruszałem problemy 

teatrów operowych i baletowych XXI wieku. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji 

Artystyczno-Naukowej Wymiary Obrazu, która była zorganizowana w Łodzi w roku 2008, 

wygłosiłem referat Obraz jako element spektaklu choreograficznego, w którym omówiłem 

wpływ sztuki audiowizualnej na estetykę teatru choreograficznego XX i XXI wieku. Byłem 

gościem specjalnym „okrągłego stołu” dotyczącego obecnej sytuacji tańca współczesnego  

w świecie, który odbył się 11 grudnia 2013 roku w Państwowym Akademickim Teatrze 

Muzycznym w Jekaterynburgu w Rosji w ramach piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu 

Tańca Współczesnego „Na Grani”.  
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Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia przed i po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 

 

Moja działalność artystyczno-organizacyjno-dydaktyczna wielokrotnie była 

doceniana. Na szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie przez redakcję „Dziennika 

Bałtyckiego”, która przyznała mi tytuł Postaci tygodnia, za zorganizowanie I Pomorskich 

Warsztatów Tańca Współczesnego w Gdańsku, w 2001 roku. W tej jednej  

z najpopularniejszych gazet Wybrzeża pisano wtedy o mnie: „W ciągu sześciu dni stał się 

idolem wielu młodych ludzi. Pokazał im, jak wielka jest magia teatru tańca. W jednej chwili 

przenosi człowieka w inny, lepszy świat. (…) Kiedy tańczy na scenie Teatru Muzycznego  

w Gdyni, albo prowadzi próby w założonym w 1998 roku Trójmiejskim Teatrze Plastyki 

Ruchu (…), przypomina wulkan. (…) Tańcząc, daje z siebie wszystko i tego samego wymaga 

od tych, których uczy nowoczesnych form ruchu. Taki jest ponoć Alexandr Azarkevitch – 

człowiek, którego nie sposób przedstawić jednym słowem. Jest bowiem tancerzem, (…) 

choreografem oraz założycielem i szefem liczącego 15 osób Trójmiejskiego Teatru Plastyki 

Ruchu. Osobą, która żyje dla sztuki”35. Utwierdziło mnie to w przekonaniu o słuszności 

podejmowanych przeze mnie działań.  

Spektakl Karoma w mojej autorskiej reżyserii i choreografii z repertuaru TTPR  

w Gdańsku, który znalazł również swoje miejsce w repertuarze Oksywskiego Teatru Tańca  

w Gdyni, nagrodzony był statuetką Niedźwiedzia Przemyskiego – Grand Prix 

Ogólnopolskiego Przeglądu Form Scenicznych Wojska Polskiego w Przemyślu w roku 

200336.  

Kolejnym powodem do dumy było otrzymanie Grand Prix Międzynarodowego 

Konkursu Tanecznego „Młodość” w Moskwie w Rosji, w roku 2004 za autorskie 

choreografie Unintended, Nokturn i Des sentiments w wykonaniu moim i tancerzy założonego 

przeze mnie TTPR w Gdańsku.  

W 2004 roku zostałem nagrodzony przez Międzynarodową Fundację Dom Diagilewa, 

działającą w Rosji pod auspicjami UNESCO, Srebrnym Medalem Siergieja Diagilewa „za 

wielkie osiągnięcia w zakresie propagowania sztuki choreograficznej”. Z okazji przyznania 

                                                           
35 Postać tygodnia, „Dziennik Bałtycki”, 12,13 maja 2001 roku. 

36 Patrz Internet: http://www.klubriwiera2.mw.mil.pl/index.php?akcja=news&filter=&id=1017&limes=274, 

(dostęp: 6 marca 2014 roku). 
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mi tej prestiżowej nagrody prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, w liście gratulacyjnym 

pisał: „(…) Z wielką radością i satysfakcją przyjąłem wiadomość o przyznaniu Panu Medalu 

Sergiusza Diagilewa przez Międzynarodową Fundację «Dom Diagilewa», działającej pod 

patronatem UNESCO w Rosji. Niezmiernie cieszy mnie, że ta prestiżowa nagroda 

przyznawana najbardziej zasłużonym i najwybitniejszym postaciom i instytucjom (…) trafiła 

do rąk gdyńskiego artysty. Doceniam Pana aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz 

stworzenia w Gdyni sprzyjającej przestrzeni dla baletu, sztuki choreograficznej i tańca”37. 

W roku 2005 otrzymałem Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2004 

w kategorii taniec. Helena Głogowska w związku z tym wydarzeniem pisała: „Alexandr 

Azarkevitch w 2005 roku znalazł się [obok reżysera – Waldemara Śmigasiewicza i animatora 

kultury, Mikołaja Ziółkowskiego] w gronie 3 osób najbardziej zasłużonych dla kulturalnego 

wizerunku Gdyni (…)”38.  

Byłem także finalistą Konkursu Producentów na Najlepszy Projekt w Dziedzinie 

Kultury, odbywającego się w ramach International Festival ”The Diaghilev’s Seasons: Perm – 

St. Petersburg – Paris” w Permie w Rosji, w 2005 roku. Miałem wielki zaszczyt odebrać 

wyróżnienie (dyplom finalisty) na scenie słynnego Państwowego Akademickiego Teatru 

Opery i Baletu im. Piotra Czajkowskiego w Permie, przed rozpoczęciem Gali Baletowej  

w wykonaniu solistów baletu Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu, Grand Opéra  

w Paryżu, Teatru Bolszoj w Moskwie, Holenderskiego Baletu Narodowego.  

Doceniono także moje zaangażowanie w pracę dydaktyczną. 15 listopada 2010 roku 

otrzymałem dyplom Rektora AHE w Łodzi, prof. zw. dr. hab. n. med. Andrzeja Stefana 

Denysa „za całokształt pracy na rzecz rozwoju i budowania prestiżu Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”. 

W dniu 5 grudnia 2012 roku, na wniosek Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, 

zostałem uhonorowany brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nadanym przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Uroczyste wręczenie 

medalu odbyło się 4 lutego 2013 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi i jest to 

najważniejsza nagroda w moim dotychczasowym dorobku zawodowym.  

W dniu 13 czerwca 2013 roku w Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze 

odbyła się uroczysta Gala ANIMATORY 2013. Studenci z Zakładu Animacji Kultury  

                                                           
37 List Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka z dnia 4.10.2004 roku.   

38 H. Głogowska, Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-

cywilizacyjna Gdyni”, nr 3, Gdynia 2008, s. 92. 
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i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznali wykładowcom Uniwersytetu 

Zielonogórskiego tytuły w kilku kategoriach. W kategorii „Inspiracja roku” wyróżnienie 

powędrowało do moich rąk, z czego – jako nauczyciel akademicki jestem szczególnie 

dumny39. 

27 listopada 2013 roku otrzymałem wyróżnienie Rektora AHE w Łodzi, prof. dr. hab. 

inż. Andrzeja Lecha Koszmidera „za pracę na rzecz rozwoju kierunku Taniec oraz znaczący 

wkład w podnoszenie jakości kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  

w Łodzi”. 

 

Dzieło będące szczególnym osiągnięciem artystycznym  

 

Za swoje szczególne osiągnięcie artystyczne uważam Lux Aeterna – autorski balet  

w jednym akcie, którego światowa premiera odbyła się 16 grudnia 2013 roku na dużej scenie 

Państwowego Akademickiego Teatru w Permie w Rosji, w wykonaniu tancerzy permskiego 

Państwowego Teatru „Balet Jewgienia Panfiłowa”. Pokaz przedpremierowy baletu odbył się 

11 grudnia 2013 roku w Jekaterynburgu w Rosji, na dużej scenie Państwowego 

Akademickiego Teatru Muzycznego, w ramach piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu 

Tańca Współczesnego „Na Grani”. Jest to dla mnie dotychczas najważniejsze dokonanie 

artystyczne. Zrealizowałem je poza granicami Polski w jednym z wiodących teatrów baletu 

współczesnego w Rosji. Prezentacja spektaklu odbyła się w dwóch ważnych ośrodkach 

taneczno-baletowych Rosji – Jekaterynburgu i Permie oraz na dwóch ważnych scenach 

teatralnych Uralu. Jestem nie tylko autorem idei i choreografii Lux Aetrena, ale również 

autorem scenografii, kostiumów oraz reżyserii świateł. Ponad 50-minutowe dzieło baletowe  

w trzech częściach, tworzących jedną spójną całość składa się z etiud solowych, duetów  

i scen grupowych, oparte jest na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego. 

Prezentuje nie tylko walory techniczne tancerzy, ale także ich talent aktorski i zdolności 

narracyjne. Podczas prób na sali baletowej dużo uwagi poświęciłem na wypracowanie  

u tancerzy świadomości przepływu energii. W efekcie świadomość ta dała im mocny impuls 

do kreowania postaci scenicznych, co pozwoliło artystom w pierwszej i drugiej części 

spektaklu utrzymać prawie 30-minutowe napięcie dramaturgiczne bez podkładu muzycznego.  

W trzeciej części wykorzystałem utwór polskiej kompozytorki, Hanny Kulenty, GG Concerto 

                                                           
39 Patrz: Opinia kierownika Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki dr. hab. Bogdana Idzikowskiego, prof. UZ. 
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na klawesyn i orkiestrę smyczkową, którego światowa premiera miała miejsce na koncercie 

inaugurującym sezon artystyczny w Filharmonii Wrocławskiej, 3 października 2010 roku. 

Zależało mi, aby autorskie dzieło choreograficzne powstało do utworu muzycznego 

niewykorzystywanego jeszcze w teatrze baletowym. Świadomie nie wybrałem żadnej muzyki 

do pierwszej i drugiej części spektaklu, gdyż uważam, że głos człowieka i cisza są również 

akompaniamentem i potrafią poruszać zmysły. Według mnie dzieło Hanny Kulenty nie 

wymagało dopełnienia innym utworem muzycznym, gdyż niesie ze sobą ogromny ładunek 

emocjonalny, a w zestawieniu z ciszą dzieło to nabrało nawet jeszcze większej dramaturgii  

i tajemniczości. Taki zabieg był dla mnie wielkim eksperymentem, a sam spektakl stał się 

świeżą propozycją dla permskiej publiczności, która przyzwyczajona jest do baletów 

wystawianych w całości do muzyki. 

Projekt realizowany był przy udziale Ministerstwa Kultury, Polityki Młodzieżowej  

i Komunikacji Masowej Kraju Permskiego w Rosji. Szczególną satysfakcją dla mnie jako 

choreografa była współpraca z zespołem tancerzy składających się z absolwentów znanej na 

całym świecie Państwowej Szkoły Baletowej w Permie, a także wspaniałą pierwszą solistką 

„Baletu Jewgienia Panfiłowa”, Marią Tihonovą, która edukację baletową otrzymała w klasie 

słynnej pedagog, Ludmiły Pavlovny Saharovej. Poza Marią Tihonovą w spektaklu brali 

udział: Anna Bogdanova, Marina Kuznecova, Jelizaveta Chernova, Kseniya Shatilova, Pavel 

Vaskin, Vladimir Kirianov, Dmitry Kulemin, Sergey Kurochkin. 

 Lux Aeterna to spektakl poruszający tematykę wiecznego poszukiwania człowieka. 

Nasze życie to ciąg eksperymentów. Jak w zamkniętym laboratorium poszukujemy promienia 

światła, który nas poprowadzi. Jednak zawsze na tej drodze znajdą się przeszkody.  

W części pierwszej grupa tancerzy porusza się przy „akompaniamencie” solistki 

mówiącej do mikrofonu, stojącego na środku sceny i dźwięku spadającej kropli wody. 

Postacie znajdują się w pokoju przypominającym industrialną przestrzeń z wielką miedzianą 

rurą zawieszoną nad sufitem. Solistka przez kilkanaście minut deklamuje do mikrofonu 

historię nieznanym nikomu językiem, a tancerze tworzą obraz choreograficzny jej przeżyć 

wewnętrznych. Poprzez swój monolog staje się dosłownie i przenośnie reżyserem tego, co 

dzieje się na scenie.  

Mam satysfakcję, że ten spektakl dał możliwość zaprezentowania się utalentowanej 

rosyjskiej tancerce, Marii Tihonovej, także w roli aktorki dramatycznej. Świadczą o tym 

recenzje Lux Aeterna ukazujące się w rosyjskich mediach: „Uderzającym jest to, jaki 

zjawiskowy talent posiada Maria Tihonova, która jest nie tylko genialną tancerką, ale również 
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dramatyczną aktorką, która potrafi «grą twarzy», prawie bez słów, «trzymać» widownię przez 

jakiś czas”40.  

W części drugiej pojawia się w głębi sceny szare podium – symbol długiej drogi, którą 

człowiek w ciągu swojego życia musi przejść, pokonując różne napotykane przeszkody, aby 

móc w końcu odnaleźć swoje „wieczne światło". W tej części baletu tancerze poruszają się  

w ciszy, słychać tylko ich oddechy i dźwięki ich kroków. 

Trzecia część wykonywana jest do utworu, moim zdaniem, iście piekielnego – GG 

Concerto. Jest to najbardziej ekspresyjna część spektaklu, która utrzymuje w napięciu od 

samego początku muzyki, aż do jej finału. Bohaterka i cztery pary rozpoczynają tańczoną 

historię razem, jednakże w pewnym momencie rozłączają się tworząc dwa zupełnie inne 

światy. Z jednej strony jest to świat samotnej walki człowieka ze swymi przeżyciami i lękami, 

świat pełen życiowych przeszkód (taniec solistki), z drugiej – świat ciągłego pośpiechu, ludzi 

obojętnych wobec drugiego człowieka (taniec zespołu). Ten podział widać wyraźnie  

w dynamicznych, impulsywnych, chwilami wręcz siłowych ruchach solistki, która 

doprowadzona zostaje niemal do psychodelicznego stanu oraz w chaotycznym i ekspresyjnym 

tańcu zespołu.  

Moja wieloletnia praca choreograficzna w różnych teatrach Polski i za granicą (także 

teatrach dramatycznych) wzbogaciła moje doświadczenia zawodowe. Nabyty przez lata 

warsztat pozwala mi postrzegać współczesnego tancerza nie tylko jako wykonawcę ruchów, 

ale przede wszystkim jako tańczącego aktora.   

 Nawiązując do art. 16 pkt. 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 65, 

poz. 595) oświadczam, że w moich staraniach habilitacyjnych autorski spektakl baletowy Lux 

Aeterna zrealizowany w Państwowym Teatrze „Balet Jewgienia Panfilova” w Permie w Rosji 

stanowi szczególne osiągnięcie artystyczne, a jego prezentacja na scenie Państwowego 

Akademickiego Teatru Muzycznego w Jekaterynburgu w Rosji, w ramach piątej edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego „Na Grani” oraz na scenie 

Państwowego Akademickiego Teatru w Permie w Rosji stanowi jedną z moich 

najważniejszych form aktywności artystycznej. 

 

                                                           
40 Ю. Баталина, Праздник любви к странному, [w:] Общество и культура, Интернет-газета NewsKo, 

Internet: http://newsko.ru/articles/nk-1230283.html, (dostęp: 6 marca 2014 roku), tłum. autor autoreferatu. 
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Plany na przyszłość 

Swoją przyszłość zawodową wiążę z dalszą pracą jako choreograf współpracujący  

z różnymi teatrami; jako organizator kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Sztuki 

Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa, które działa na rzecz promocji 

światowych tancerzy i choreografów; jako ekspert i juror międzynarodowych przedsięwzięć 

taneczno-choreograficznych w Polsce i za granicą, a przede wszystkim wiążę ją z pracą 

dydaktyczną i naukową na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz w AHE  

w Łodzi, gdzie w roku akademickim 2013/2014 pełnię także obowiązki opiekuna 

artystycznego dwudziestu licencjackich dyplomów choreograficznych studentów kierunku 

taniec. Przekazując dotychczasowe, nabyte na przestrzeni 22 lat, bogate doświadczenia 

zawodowe młodemu pokoleniu, również sam przez cały czas pragnę dokształcać się  

i rozwijać. 

 

Zielona Góra, 15 kwietnia 2014 roku. 

 

 

 

 


