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II SEMESTR 

1 TANCERKA 
BMC 

IWONA OLSZOWSKA  19-20.II.2022 

2 TANCERZ  
BIOMECHANIKA  

PAWEŁ URBANOWICZ 25-27.III.2022 
 + 2-3.IV.2022 

3 AKTOR  
 

MATEUSZ BARTA  7-8.V.2022 

4 AKTOR  
 

GRZEGORZ MIELCZAREK 21-22.V.2022 

 
 

PEDAGODZY – OPIS 
Iwona Olszowska  
Iwona Olszowska  tancerka, choreograf, improwizator, wykładowca AM w Lodzi  specjalności Somatyka i 
choreografia, Somatic Movement Educator wg metody Body Mind Centering. Doświadczenie zdobywała 
w centrach tańca w Nowym Jorku, fakultatywnie na uniwersytetach w Waszyngtonie, Alabamie i Calgary, 
warsztatach w kraju. Uczy tańca współczesnego, świadomości ciała, kontakt improwizacji, improwizacji 
jako performance.  Współpracuje z Hurtownia Ruchu współtworzy Kurs choreografii Scenicznej, 
Akademia Cyrkulacje prowadząc zajęcia świadomości ciala. Prowadzi warsztaty, gra spektakle w Polsce i 
za granicą, min. lekcje somatyczne dla  Polskiego Teatru Tańca oraz Carte Blanche Company. 
Tworzyła spektakle i choreografie dla zespołu EST, PTT, teatrów dramatycznych. Współpracowała z Maida 
Withers, Risa Jaroslow, Ferenc Feher, DAB. Tańczy solowo, współtworzy spektakle z wieloma tancerzami  
z Polski. Tworzy wykłady performatywne, realizuje artystyczne projekty społeczne min Ocean Miasta, 
TransFormBeing. 
OPIS ZAJĘĆ 
SWIADOMOSC CIALA w oparciu o metodę Body Mind Centering, BMC 
Anatomia w doświadczeniu prowadzona od informacji anatomicznej, funkcji poprzez somatyzację do 
ucieleśnienia. Doświadczanie   za pośrednictwem zmysłów, oddychania komórkowego, dotyku i ruchu. 
Zestrajanie tzw general Mind of systemów  do wydobycia potencjału ciała: 
Mind kości- stabilność 
Mind stawów- mobilność 
Mind organów- dynamika 
mind powięzi- niekończący się potencjał ruchu, silky state i cangooru state 
mind więzadeł - klarowność 
mind gruczołów dokrewnych -krystaliczność 
Poza indywidualną interpretacją ruchową poszczególnych mindów, będą wprowadzane wzorce ruchowe 
wspomagające organiczno-zwierzęcą organizacje ruchu. 
Praca z BMC to rozwijanie świadomości ciała, możliwości ruchowych oraz kreatywności. 
HARMONOGRAM  
19.II.2022 
11:00-14:00 + 16:00-18:00 + 18:30-20:30 – sala 307 
20.II.2022 
10:00-13:00 + 15:00-17:00 + 17:30-19:30 – sala 307 
 
Paweł Urbanowicz 
Urodzony w Suwałkach, absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Prezes Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie 
Po Drodze”, współzałożyciel Vagabond Physical Collective oraz Teatru Nowszego. Współpracował m.in. z 
Maciejem Kuźmińskim, Jakubem Lewandowskim, Tomaszem Ciesielskim, Anną Mikułą Ineke Dubois 



(Codarts University for the Arts w Rotterdamie, Holandia), Edanem Gorlickim, Sylwią Hefczyńską-
Lewandowską, Wojciechem Mochniejem (W & M Physical Theatre in Calgary, Kanada). 

Jako tancerz kształcił się głównie w Polskiej Technice Tańca Współczesnego Jacka Łumińskiego, 
lecz jego alfabet ruchowy silnie bazuje również na technice Limona, Floor Work i Dynamic Phrasing 
Macieja Kuźmińskiego czy Fighting Monkey Jozefa Frucka. 

Jako aktor i reżyser korzysta głównie z doświadczenia zdobytego podczas wieloletniej 
współpracy z Janem Peszkiem. Podczas tworzenia kreacji scenicznych bazuje na technikach aktorskich 
Michaiła Czechowa, zasadach kompozycji Viewpoints Method oraz choreologii Labana. 
OPIS ZAJĘĆ 
Biomechanika jest nauką badającą mechanizmy rządzące układem ruchu człowieka. To podstawowa 
wiedza, na której opierają się wszelkie istniejące techniki pracy z ciałem. W kontekście teatru fizycznego 
jest to spis zasad i ćwiczeń pozwalających na dogłębne zrozumienie i praktyczne doświadczenie 
olbrzymich możliwości ludzkiego ciała jako środka wyrazu - nośnika treści oraz energii.  
Podczas warsztatów przyjrzymy się, jaki wpływ na samoorganizację naszego układu ruchu mają czynniki 
zewnętrzne (grawitacja, podłoże, partner czy rekwizyt) oraz te wewnętrzne (samopoczucie, odbieranie 
zmysłowe, wyobraźnia cielesna). Przyjrzymy się relacji ciało-umysł oraz wykorzystamy jej skutki jako 
potencjalne narzędzia do pracy twórczej.  
HARMONOGRAM  
25.III.2022 (PT.) 
18:00-22:00 – sala 307 
26.III.2022+ 2.IV.2022 (SOB.) 
10:00-14:00  – sala 307 
27.III.2022 + 3.IV.2022 (ND) 
10:00-14:00  – sala 307 
 
Mateusz Barta  
Absolwent Wydziału Lalkarskiego AST im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, filii we Wrocławiu. 
• 2018 – ukończenie z wyróżnieniem Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, Filii 
we Wrocławiu. 
• 2016-2018 aktor w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku- Białej. 
• Od 2018 – aktor w Teatrze Animacji w Poznaniu. 
• Od 2018 – asystent w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filii we Wrocławiu. (zajęcia- gra aktorska 
w masce). 
• Od 2019 kurator i członek rady artystycznej Międzynarodowych Spotkań Szkół Lalkarskich 
“Metaformy”. 
Od 2020r. Współpraca z Teatrem Polskim w Poznaniu. 
Nagrody 
Lata 2015-2018 – Stypendium artystyczne Prezydenta Wrocławia; 
2017 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne; 
2018 – Złota Maska – Nagroda Marszałka woj. śląskiego za rolę Króla  Maciusia Pierwszego i Buratino. 
2018 – Nominacja do Nagrody Prezydenta Bielska-Białej “Ikar” za rolę Króla Maciusia Pierwszego. 
2021- Stypendium Młoda Polska, dla młodych zdolnych twórców na realizację autorskiego projektu 
OPIS ZAJĘĆ 
1. Program warsztatów obejmuje: pracę nad rolą nad krótkim fragmentem wybranego dramatu. 
Uruchomienie świata w wyniku fuzji metod (szczególny nacisk na gest- M. Czechow). Efekt: krótki szkic 
sytuacyjny służący jako baza do przeprowadzenia dalszej części warsztatów. 
2. Praca nad maską neutralną, praca nad “białym kostiumem”- sytuacją zerową. Próba osiągnięcia stanu 
zero. 
3. Ćwiczenia inspirowane A. Boal’em i praca nad maską roli. Skumulowanie w ciele silnie 
zindywidualizowanego sposobu zachowań. 
4. Powrót do sytuacji aktorskiej i przeniesienie jej na płaszczyznę maski. Przeprowadzenie tej samej 
sytuacji (z punktu 1.) w realiach maski. (Operowanie maską i antymaską). Dialog gestyczny, postać w 
ciele, poszukiwanie echa typu postaci. 
5. Transformacja w postać- czym jest, z jakich elementów świata maski skorzystać w kreowaniu postaci 



aktorskich. 
6. Zrzucenie masek. Ponowne przeprowadzenie sceny w planie aktorskim. (Co zmieniła obecność maski, 
do jakich zachowań zmusiła aktorów, co ze świata maski pozostało w ostatecznej prezentacji sceny) 
Warsztat ma na celu przeprowadzenie konkretnej sceny dla poszerzenia aktorskiego warsztatu o 
narzędzia typowe dla świata maski. Chciałbym zredefiniować pojęcie “maski” jako nie tylko plastyczne 
wyobrażenie postaci, ale jako narzędzie aktorskie do pracy nad rolą aktorską. Żeby jednak było to 
możliwe wybrana scena powinna zostać przeprowadzona trzykrotnie: jako improwizacja- rys/ scena w 
masce/scena bez masek. Warsztat nawiązuje w dużej mierze do nurtu wrocławskiej szkoły maski; w 
swojej pracy posiłkuję się wybranymi zagadnieniami z M. Czechowa, J. Lecoq; propozycja jest przede 
wszystkim autorską próbą poszukiwania i definicji pojęcia maska roli 
 HARMONOGRAM  
07.V.2022 
09:00-15:00 + 17:00-20:45–sala307 
08.V.2022 
09:00-14:00 + 16:00-19:45–sala307 
 
Grzegorz Mielczarek 
Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Obecnie wykładowca i były prodziekan Wydziału 
Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (dawniej PWST im. L.Solskiego). 
Zadebiutował w 2001 roku rolą mnicha w spektaklu pt. "Abelard i Heloiza" w reż. Agaty Dudy-Gracz w 
Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, z którym związany był do 2017 roku. Współpracował m.in. 
z Barbarą Sass, Magdaleną Łazarkiewicz, Iwoną Kempą, Agnieszką Olsten, Anną Smolar, Jerzym Stuhrem, 
Krzysztofem Jasińskim, Krzysztofem Globiszem, Józefem Opalskim, Andrzejem Domalikiem, Rudolfem 
Zioło, Tadeuszem Bradeckim, Arturem "Baronem" Więckiem, Wojciechem Kościelniakiem, Januszem 
Opryńskim. 
  Wielokrotnie nagradzany, między innymi za rolę Duhringa w "Maestro" w reż. Krzysztofa Globisza, 
Wacława Niżyńskiego w spektaklu "Niżyński. Zapiski z otchłani" w reż. Józefa Opalskiego czy Terrego w 
"Mrocznym mrocznym domu" w reż. Marcina Hycnara. Pięciokrotnie wybierany na Najlepszego Aktora 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Plebiscycie Publiczności. 
  Od wielu lat współpracuje z Teatrem STU w Krakowie, w którym gra m.in. w "Biesach", "Wyzwoleniu", 
"Wiedźmach" , "Ślubach panieńskich" czy "Balladynie". Aktor w 2018 roku dołączył do zespołu 
aktorskiego Teatru Polskiego w Warszawie, w którym wystąpił m.in. w "W oczach zachodu", "Dom Lalki", 
"Borys Godunow"  
  Znany z wielu ról w Teatrze Telewizji, m.in. "Lekcji polskiego" w reż. Mariusza Malca, "Marszałku" w 
reż. Krzysztofa Langa czy "Narodzinach Fryderyka Demuth" w reż. Macieja Wojtyszki.  
  Pierwsza rola filmowa, którą zachwycił recenzentów i zdobył nagrody w Polsce i zagranicą, to główna 
rola w filmie "Brzydkie słowa" w reż. Marcina Maziarzewskiego. 
  Aktor współpracował m.in. z Maciejem Pieprzycą, z którym spotkał się w filmach "Chce się żyć", 
"Jestem Mordercą" i "Ikar. Legenda Mietka Kosza", z Adamem Sikorą przy "Autsajderze" czy Jerzym 
Stuhrem w "Obywatelu". 
OPIS ZAJĘĆ 

"Umiejętność słuchania. Reakcje na zdarzenia" 
Trening aktorski. Poszukiwanie impulsów do uruchomienia w sobie twórczej dyspozycji oraz wyzbycia się 
lęku przed oceną.  
Materiał literacki: frag. Samuel Beckett "Czekając na Godota" oraz frag. Thomas Bernhard "Siła 
przyzwyczajenia" 
 HARMONOGRAM  
21.V.2022 
09:00-15:00 + 17:00-20:45–sala307 
22.V.2022 
09:00-14:00 + 16:00-19:45–sala307 
 


