
Polski Teatr Tańca marzył o współpracy z Ohadem Naharinem od 20 lat. Do włączenia Minus 2 do 

repertuaru zespołu doszło ostatecznie w 2010 roku. Wzorem przedsięwzięć realizowanych poza 

Batscheva Dance Company choreograf wybrał  fragmenty pochodzące ze swoich rozpoznawalnych 

realizacji, składając z nich nową całość. Inaczej spójną, inaczej znaczącą i pozwalającą – jak sam mówi 

– spojrzeć na kiedyś zdefinowane koncepcje z nowej perspektywy. Tancerze, na codzień ćwiczący 

w oparciu o właściwy dla zespołu system, zamiast formalnie odwzorowywać choreografię, mają 

dzięki temu możliwość podjęcia faktycznych poszukiwań w dziedzinie tańca i ruchu. Mogą się 

rozwijać. 

Zapoznaniem zespołu z repertuarowymi wyjątkami Batsheva Dance Company zajął się asystent 

Ohada Naharina - Yoshifumi Inao. Sam choreograf przejął zadanie w ostatniej fazie przygotowań, 

nadając przedstawieniu ostateczny szlif, jak również emocjonalnie je nacechowując . Naharin jest 

mistrzem zarządzania przestrzenią i choreografowania dużych grup. Nie dziwi 24 osobowy 

(spektakularny, jak na polskie warunki) skład zespołu, który stanowił warunek  podjęcia współprac 

 z choreografem. Emocjonalny przekaz wysyca samą strukturę jego układów. I im więcej tancerzy 

włączonych w strukturę,  im lepsza ich synchronizacja, tym przekaz silniejszy. Fizyczne, nieomal 

atletyczne duety czy trio wydają się emocją samą, mimo że pozbawione (pozornie) czytelniejszego 

dla nas w odbiorze teatralnego zaangażowania. Ohad Naharin uzmysławia nam zupełnie inną, 

niewątpliwie luksusową jakość teatru tańca.  

Dobrze znana scena z krzesłami, otwierająca Minus 2 pochodzi z kultowego spektaklu Anaphasa. 

Przedstawia tancerzy siedzących w półokręgu śpiewających patriotycznie konotowaną pieśń 

żydowską tradycyjnie wykonywaną w święto Pesach. Ich ciała gwałtownie wyginają się, jak pod 

wpływem gwałtownego uderzenia, po czym zapadają  w efekcie domina. W kolejnych zwrotkach 

tancerze stopniowo zrzucają czarne, zuniformizowane ubrania, buty, białe garniturowe koszule, 

docierając do tego, co ukryte. Pod spodem jednak jest równie zuniformizowana bielizna 

i w zamknięciu sceny zrzucone na stos ubrania, są w poczuciu porażki (?), wstydu (?) z powrotem 

zbierane. Zaprezentowana po raz pierwszy w 1993 roku choreografia miała wyraźnie polityczny, 

kontekstujący charakter, który tu i teraz pozostaje nieczytelny. Obrabowani z kulturowego kontekstu 

widzowie nie mają wyjścia jak tylko wprost reagować na to, co jest im pokazywane. Nie mając 

dostępu do klucza służącego repertuarowemu doborowi spektaklu, skazani są na recepcję 

emocjonalno-estetyczną,  lecz - co okazuje się w pospektaklowej rozmowie – taki  też ton pracy nadał 

zespołowi sam choreograf.  

Zaproszeni z widowni goście, prowadzeni przez tancerzy wkraczają na scenę  w balowej atmosferze. 

Zostają wciągnięci do przedstawienia, nie wiedząc czego się od niech oczekuje. W rytmie cha cha 

tancerze bądź im partnerują, bądź narażają na swój ruchowy ekscentryzm. Panowie są zaskakiwani 

koniecznością noszenia lub podtrzywania tancerek w figurach, będących prawdziwym fizycznym 

wyzwaniem, panie ulegają czarowi dancingu i szarmanckim manierom partnerujących im tancerzy. 

Zabawna, komizująca, miejscami szalona scena, nie pozbawiona przy tym szczerych i czułych 

momentów.Teatralny majstersztyk, gdzie widz nie czuje się wmanipulowany, lecz prawdziwie 

zaproszony do współuczestnictwa. 

Black Milk jest ceremonią inicjacyjną pięciu mężczyzn. Ich grupową przynależność symbolizuje 

rozsmarowywana po ciele i twarzy ciemna maź. Mająca stanowić symboliczny klucz do społecznego 

przetrwania procedura ta poddawana jest – co dla Naharina znamienne – kontekstacji.  



Nonkonformizm, zarówno formalny, jak treściowy jest cechą chrakterystyczną jego scenicznej 

aktywności. 

Obejmując kierownictwo Batscheva Dance Company, Naharin przeprowadził  w istocie artystyczną 

rewolucję. Zespół współtworzony przed ćwierćwieczem przez Marthę Graham i jako jedyny na 

świecie dysponujący prawami do jej artystycznego dziedzictwa, wyrósł na konceptualny, 

konfrontacyjny teatr, wypracowując przy tym spójny, niezależny system ruchu, odciskający wyrazisty 

ślad na mapie współczesnych technik tanecznych. Mowa o GaGa. 

Ta szczególna praktyka ruchowa jest sercem nieustannie ewoluującego projektu Three, którego 

fragmenty również zostały zawarte w Minus 2. Innowacyjny sposób prowadzenia ciała 

w poszukiwaniu jego możliwości, w odkrywaniu wrażliwości wypada niezwykle autentycznie. 

Zarazem prosto, a przy tym złożenie i głęboko. Pozwala znajdować świeże rozwiązania ruchowe, 

uzależniając je całkowicie od osobistych, często wyłącznie emocjonalnych impulsów. W pochodzącej 

z Three części, wyodrębnianej pod tytułem Humus, uformowana grupa tancerek metodycznie 

przemieszcza swoje ciała w hipnotyzującym unisono. W innych fragmentach tancerze pozornie się 

atomizują, rozbijając strukturalną jedność, na żywo jednak reagują na wpływ i energię swoich 

osobności i widzimy jak układ przesila się i reformuje. Na naszych oczach ucieleśnia się proces 

rozpadu i powstawania.  

Zapoznanie tancerzy PTT  z tym choreograficznym językiem jest bodaj największą wartością realizacji 

Minus 2.  Choreografie Naharina  przeniesione na niejeden wybitny zespół są scenicznie samonośne, 

nawet jeśli pozbawione narzędzi do ich kulturowego odczytu. Ich oddziaływanie porównać można do 

emocjonalnej szarży, uniemożliwiającej widzowi  przyjęcie postawy obserwatora. Jeśli ciało ma 

podnieść krzyk, aby sprowokować zaangażowanie widza, to takiej ekspresji tancerz ma do skutku 

poszukiwać. I części tancerzy udało się tej jakości dotknąć. Nie wszystkim jednak. Uspójnienie 

wybranych do przedstawienia fragmentów wydaje się wciąż w procesie. Bilans Minus 2  

w realizacji PTT   -  plus 4. 
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