Podstawowe założenia i cele kursu:
Kurs Choreografii i Kompozycji Tańca jest praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem
do nowatorskich metod oraz narzędzi wykorzystywanych w budowaniu działań tanecznych.
Uczestnicy kursu są świadkami postępu w tworzeniu choreografii, gdzie mają możliwość kreacji,
improwizacji oraz rozwiązywania problemów od podstawowego przemieszczania się po scenie
do kształtowania i wykonywania poszczególnych skomplikowanych działań.
Przydatna może być dla tancerzy wszystkich stylów tanecznych, dla których lekcje, działania i badania
choreograficzne posłużą jako punkt wyjścia do podjęcia własnych prób choreograficznych.

Formuła i program kursu:
Formuła kursu i układ poszczególnych zajęć uwzględnia najnowsze zdobycze metodyki nauczania
praktycznego i teoretycznego oraz gwarantuje poznanie problemów dotyczących współczesnego
tańca. Wskazuje również na sposoby ich rozwiązywania, a także taktycznego postępowania przy
rozstrzyganiu spraw kompozycyjnych.
Nasi słuchacze zyskują możliwość osobistego, aktywnego uczestnictwa w twórczych działaniach
związanych z komponowaniem układów ruchowych i improwizacji tanecznych, mogą bezpośrednio
śledzić i kontrolować indywidualne postępy w zdobywaniu nowych umiejętności i wiadomości.
Wszystkie te elementy pozwalają im na praktyczne przebycie niezwykle złożonej drogi, od etapu
pomysłu do ostatecznego kształtu tańca, odważnych prób kompozycyjnych poprzez czas twórczego
doskonalenia i analizowania.

Tematyka i zakres kursu:
I zjazd:
CIAŁO-ANALIZA MOŻLIWOŚCI RUCHU
1. Impuls-Geneza ruchu
2. Fraza-łączenie ruchu
3. Gest-osobisty słownik ruchu
4. Kształt-Projektowanie układu ciała
5. Tworzenie tańca solo
II zjazd:
PRZESTRZEŃ-ANALIZA RELACJI MIĘDZY PRZESTRZENIĄ A RUCHEM
1. Ścieżki w przestrzeni i na podłodze: Odwzorowanie ścieżek scenicznych

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagonale: Przekątne
Symetria: Równoważenie kształtów
Pozytywna i negatywna przestrzeń: Podział przestrzeni
Balans: Równowaga – wzajemne wsparcie
Naśladownictwo: Wzajemne odbicie
Tworzenie duetów

III zjazd:
BADANIE TEMPA
1. Wolny ruch: Tańcząc w zamyśleniu
2. Prędkość: Nauka szybkiego tańczenia
3. Stymulacja: Połączenie różnych impulsów
4. Przyspieszenie: Szybkość tańca
5. Tworzenie trio
IV zjazd:
GENEROWANIE SIŁY RUCHU
1. Inercja: Gotowość do ruchu
2. Przeciwieństwa: Kontrast energii
3. Dynamika: Właściwości ruchu
4. Intensywność: Zwiększanie i zmniejszanie siły
5. Tworzenie kompozycji w małych grupach
V zjazd:
DZIAŁANIA CHOREOGRAFICZNE – TWORZENIE GOTOWYCH KOMPOZYCJI
1. Polecenia i odpowiedzi: Antyfona ruchu
2. Kanon: Tańczenie w kilku niezależnych rozliczeniach
3. Kierunkowe odzwierciedlenia: Odbicie równoległe i odwrócone
4. Wariacje: Wzory różnorodne i przeplatające się
5. Rozwiązywanie problemu: Tworzenie suit
VI zjazd:
1. Tworzenie własnych choreografii
2. Pokazy + egzaminy
Inne bloki zajęciowe realizowane w trakcie zjazdów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tworzenie scenografii i kostiumów.
Zasady doboru i montażu muzyki.
Praca nad realizacją oświetlenia scenicznego.
Tworzenie i pisanie scenariuszy.
Struktura i zasady budowania spektakli tanecznych.
Podstawowe zadania aktorskie.
Wprowadzenie do reżyserii.
Ruch sceniczny.
Analiza dzieła choreograficznego.
Improwizacja.
Analiza ruchu Labana.
Teatr tańca.
Fizjoterapia w tańcu – strategie ruchu.

W związku z wyselekcjonowaną metodyką kursu zajęcia charakteryzuje szczegółowo opracowany
system:
Algorytm lekcji:
1. Wprowadzenie do poszczególnych tematów i terminologii.
2. Rozgrzewka
3. Struktury improwizacyjne
4. Twórcze problemy choreograficzne
5. Dyskusja
6. Doskonalenie analizowanych tematów i umiejętności jako informacja zwrotna do

przeprowadzenia samooceny.
7. Dokumentacja filmowa

