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Harakiri Farmers – nowy wizerunek artysty 

performera w teatrze tańca

Harakiri Farmers to kolektyw artystyczny utworzony przez Dominikę Kna-
pik i Wojtka Klimczyka w 2007 roku „w odpowiedzi – jak twierdzą założycie-
le – na ograniczony charakter instytucjonalnego życia teatralnego w Polsce”1. 
Na przykładzie ich działalności można mówić o niezależnym, autorskim pro-
jekcie, który w swoim założeniu ma stworzyć platformę współpracy między 
artystami z różnych dziedzin sztuki. Twórcy nazywają się kolektywem (a nie 
zespołem czy grupą), aby podkreślić, że nie mają lidera, siedziby ani stałego 
źródła fi nansowania. Według duetu Klimczyk & Knapik „performer zaczyna 
się w momencie, kiedy ktoś ma autonomię, kiedy może tworzyć na własnych 
zasadach”. Rezygnacja z uwarunkowań instytucjonalnych jest krokiem na dro-
dze do artystycznej wolności, ale wybór takiej formy działalności wiąże się też 
z ograniczeniami. Twórcy Harakiri niejednokrotnie musieli tak przeformuło-
wać kształt swoich projektów, aby na ich realizację przeznaczyć jedynie nie-
zbędne minimum środków. 

Świadomy wybór „przestrzeni performatywnej”, w której poruszają się 
artyści (zmiana tradycyjnego modelu teatru repertuarowego na działalność 
w różnych ośrodkach kulturalnych i w ramach kilku projektów, często prowa-
dzonych równocześnie, a także uczestnictwo w festiwalach i konkursach), to 

1 Wszystkie cytaty bez podanego źródła pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z artystami 
na potrzeby tego artykułu.
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kluczowa decyzja wpływająca na wizerunek współczesnego performera. Od 
tej pory zadaniem artysty performera jest bowiem „organizować sobie rzeczy-
wistość”, czyli zainicjować i przeprowadzić projekt, zaprosić do współpracy in-
nych twórców, znaleźć źródło fi nansowania i możliwość prezentacji spektaklu. 
W myśl założenia artystów „Chcieliśmy, żeby ludzie, którzy reżyserują, tań-
czyli, żeby ci, którzy są dramaturgami, śpiewali”2 – kompetencje w kolektywie 
nie są ściśle ustalone, a eksperyment jest wpisany w każdy projekt Harakiri 
Farmers. Kolektyw współpracuje też z innymi artystami niezależnymi, m.in. 
z reżyserką Aną Brzezińską, choreografem Kennethem Flakiem, muzykiem 
Davidem Chazamem, tancerkami Kirstine Ilum i Sanją Maier-Hasagić. Ich 
projekty łączą z sobą elementy performansu, instalacji, muzyki, tańca, fi lmu. 
Można wśród nich wyróżnić kilka kategorii performerskiej działalności: ruch, 
cielesność, tekstowość, medialność. 

Wojtek Klimczyk pisze w swojej książce Wizjonerzy ciała. Panorama współ-
czesnego teatru tańca: 

[...] taniec współczesny określił swoją tożsamość jako ciągłe poszukiwanie, a więc 
musiał odrzucić sztywne podziały, dzięki czemu tancerze mogą stać się choreografa-
mi, widzowie tancerzami, a choreografowie teoretykami3.

Zdaniem twórców projekty Harakiri Farmers wymagają jak najaktywniej-
szego uczestnictwa wszystkich realizatorów. Dlatego w swoich spektaklach 
pełnią oni różne funkcje wykraczające poza zakres obowiązków reżysera czy 
dramaturga przedstawienia. Dla Harakiri Farmers nieistotny jest rozdział za-
dań. Wspólnie pracują nad dramaturgią i układem choreografi cznym w spek-
taklu, razem też wypracowali własny język choreografi czny (stosują określenie 
„alfabet”).

Powodami, dla których w opisie przedstawień nie rezygnują z podziału za-
dań, są kwestie fi nansowo-instytucjonalne (np. ze względu na podpisywane 
umowy) i wyjście naprzeciw przyzwyczajeniom odbiorczym widzów. Dla 
jasności naszej analizy same zastosujemy tradycyjny podział ról przy produkcji 
spektaklu: Klimczyk był reżyserem (Jak wam się podobam?, Moskwa i Sisters), 
ale też autorem scenariusza do Kereta, dramaturgiem w spektaklu We are oh 
so Lucky, Th e Fork i Testament optymisty. Knapik z kolei jest przeważnie cho-
reografem i wykonawcą. Ważniejszy od nazewnictwa wydaje się sposób, w jaki 
artyści defi niują swoje funkcje. Klimczyk pisze w swojej książce następująco: 
„dramaturg ma obowiązek bycia zewnętrznym obserwatorem, a więc tym, co 
w języku angielskim określa się mianem external eye”4. To on jest bowiem od-

2 Dominika Knapik mówi o motywacjach twórców Harakiri Farmers w wywiadzie udzielonym 
dla Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Zob. Artystka hybrydyczna, z Dominiką Knapik rozmawia Marta 
Michalak, „Didaskalia” 2012, nr 107, s. 127−132.

3 W. Klimczyk, Współczesny teatr tańca – mapa praktyki artystycznej, [w:] tenże, Wizjonerzy 
ciała. Panorama współczesnego teatru tańca, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 215.

4 Tamże.
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powiedzialny za syntezę teorii i praktyki, końcowy efekt tych powiązań, jak 
również rozszerzenie tańca jako takiego na inne zjawiska kulturowe. 

Dominikę Knapik można uznać jednocześnie za aktorkę, tancerkę, choreo-
grafk ę i performerkę. Sama woli nazywać siebie „myślącym aktoro-tancerzo-
-choreografem”5, aby podkreślić nierozerwalny związek między dyscyplinami, 
które uprawia. Jej ruch w dużej mierze jest oparty na konfi guracji poszczegól-
nych kroków baletowych, póz, wyrazistych gestów i gry wypracowanej w szko-
le aktorskiej. Często też ogranicza się w tańcu do płynnego wykonywania 
„ćwiczeń”. Termin „ćwiczenia” należy rozumieć jako sekwencje ruchów wyko-
rzystujących elementy gimnastyki i baletu – w wykonaniu Knapik są to wyrazi-
ste ruchy (niekiedy przesadzone), wielokrotnie powtarzane i poprawiane przez 
tancerkę. Nie chodzi jednak o opanowanie jakiegoś układu ruchowego. Sam 
proces pracy nad choreografi ą sprawia wrażenie próby, która w rzeczywistości 
jest już właściwym występem. Harakiri Farmers tworzą więc układy taneczne 
przez redukcję, modyfi kując w czasie „ćwiczeń” znane układy choreografi czne. 
W Jak wam się podobam? są aluzje do twórczości Piny Bausch. W Beat Ho-
tel pojawiały się związki z nurtem postmodern dance. Ta ostatnia choreografi a 
była też inspirowana Trio A Yvonne Rainer. Krytycy z kolei dostrzegli w niej 
aluzje do eksperymentów Trishy Brown i Kennetha Kinga. W Sisters widać 
zaś wpływ japońskiej manghi: ciała tancerek zastygają w pozycjach bohaterów 
animy lub wojowniczek-samurajek.

W pierwszym wspólnym projekcie Harakiri, jeszcze przed ofi cjalnym 
utworzeniem kolektywu, zrealizowanym w ramach Solo Projekt w Starym Bro-
warze w 2007 roku, praca polegała na uruchomieniu cielesnej pamięci Knapik, 
jej wspomnień z przebiegu nauki i kariery tanecznej. Ważne było, co i dlaczego 
Knapik chce zatańczyć przed widzem i dla widza (traktowanego jako lustro). 
Tancerka w tym cielesno-ruchowym eksperymencie tak defi niowała swoją 
tożsamość:

Siedzę, idę, bo lubię biegać. Pochodzenie niewiadome. Staję na rękach, patrzę, do-
tykam. Poruszam nogami, plecami, łokciami. Zaplatam, rzucam, przenoszę, wycho-
dzę. Spojrzenia pogodne, uśmiechy słoneczne, ubrania czyste. Niczego nie czuję poza 
własnym ciałem. Czasami niedźwiedź, samochód, sukienka. Dominika. Chwilowo tej 
osoby nie ma6.

Knapik przyznaje, że ogromny wpływ na jej karierę wywarła nauka w stu-
dium baletowym. To za sprawą edukacji baletowej zaczęła zwracać szczegól-
ną uwagę na czystość ruchu. Stwierdza: „niezależnie od tego, jakiego rodza-
ju ruchem się zajmuję, bardzo ważne jest dla mnie, żeby był on precyzyjny”7. 

5 Artystka hybrydyczna, s. 127.
6 Cytat z opisu spektaklu, dostępnego na stronie internetowej Harakiri Farmers. Jak wam się po-

dobam?, http://harakirifarmers.com/pl/projekty/spektakle/jak-wam-sie-podobam/, dostęp 2 kwietnia 
2012.

7 Artystka hybrydyczna, s. 128.
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Także Klimczyk w książce Wizjonerzy ciała dostrzegł sztuczność opozycji 
balet–taniec współczesny. „Bez baletu nie byłoby tańca współczesnego i bez 
tańca współczesnego nie byłoby współczesnego baletu”8. Zdaniem teoretyka 
nie wyklucza to jednak różnic między obydwoma stylami. Balet wypracował 
własny kanon ruchów (zestaw pozycji i fi gur), a taniec współczesny zrezyg-
nował z tworzenia określonej formuły tanecznej na rzecz dowolności ruchu, 
pewnej dozy improwizacji. Dlatego alfabet choreografi czny Harakiri Farmers 
nieustannie się zmienia, nie jest hermetyczny, ale ma procesualną formułę.

Ważnymi elementami w pracy Knapik i Klimczyka są, obok ruchu, gest 
teatralny i mimika twarzy. W Jak wam się podobam? tancerka zakłada koszul-
kę na głowę, aby ukryć swoją twarz, tym samym pozbawić się indywidualno-
ści. Podobne rozwiązanie zostało wykorzystane w Beat Hotel, projekcie z 2009 
roku w reżyserii Klimczyka. To jedyny spektakl, w którym występuje on razem 
z Dominiką Knapik na scenie. Mężczyzna zasłania twarz koszulą, Knapik tań-
czy wtedy przed publicznością, uwięziona w bluzie zawiązanej jak kaft an bez-
pieczeństwa. Obydwoje zmagają się z krępującymi ich ubraniami. Zabieg ten 
miał na celu wydobycie różnicy wpisanej w ciała: profesjonalistki i amatora. 
Widać to zwłaszcza w tych scenach, w których (wykształcona tanecznie) Kna-
pik wykonuje układ symultanicznie z Klimczykiem. Właśnie wtedy widzowie 
mają „maksymalnie szeroki dostęp do cielesnego doświadczenia”9 performe-
rów w teatrze tańca.

Cielesność jako kolejna kategoria kształtująca nowy wizerunek performera 
w teatrze tańca wydaje się dominująca. W Beat Hotel ciało miało być nie tyle 
narzędziem tanecznej ekspresji, ile wyrazistym znakiem obecności performera 
przez jego unieruchomienie, ograniczenie (przez obecność drugiego tancerza, 
tekst, ubranie i przedmioty) lub naprężenie. Dzięki intensywnemu, performa-
tywnemu doświadczeniu ciała performera „tu i teraz” widz może tworzyć ko-
lejne poziomy interpretacyjne, zestawiać cielesność z głosem i tekstem. Spek-
takl został zainspirowany literaturą pokolenia bitników (Beat Generation), 
a w szczególności poematem Kadysz Allena Ginsberga, mówiącym o szaleń-
stwie i śmierci. Recytowany w języku angielskim przez Klimczyka utwór był 
wyrazem sprzeciwu wobec ekspansywnej polityki Stanów Zjednoczonych. 
W tej perspektywie obraz spętanego ciała mógł odsyłać do skojarzeń związa-
nych z uniwersalnymi pytaniami o kryzys i kres ludzkiego życia, ogranicze-
niem prawa do wolności i godności człowieka. Widoczne były też konkretne, 
intertekstualne odwołania do amerykańskiej popkultury, społeczeństwa (i jego 
fetyszy – takich jak fl aga narodowa – budujących mit Ameryki) oraz polityki, 
choćby wojny w Wietnamie, sakralnej muzyki gospel, westernu i rock’n’rolla.

Projekty Harakiri Farmers wykraczają poza teatr tańca czy teatr dramatyczny 
z elementami tańca. Dziewięć zrealizowanych przez nich spektakli (nie wlicza-

8 W. Klimczyk, Wprowadzenie, [w:] tenże, Wizjonerzy ciała, s. 10. 
9 Tamże, s. 207. 
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jąc Nie ja, które wyreżyserowała Iga Gańczarczyk) łączy twórczo indywidualne 
doświadczenie, ponad uniwersalną interpretacją, oraz różne dziedziny sztuki: 
teatr, fi lm, muzykę i literaturę. Ten ostatni element stanowi podstawę kompo-
zycji przedstawień, które zazwyczaj „są inspirowane”, „powstają na motywach” 
czy „stanowią komentarz” do poszczególnych utworów literackich. We are oh 
so Lucky powstał z inspiracji dramatem Czekając na Godota Samuela Becketta. 
Innym klasycznym tekstem, który zainspirował twórców, są Trzy siostry Anto-
niego Czechowa. Projekt Sisters z 2011 roku, realizowany przez Harakiri razem 
z duńską choreografk ą i tancerką Kirstine Ilum oraz bośniacką tancerką i cho-
reografk ą Sanją Maier-Hasagić, był tanecznym pastiszem Czechowa. Tytułowe 
siostry ze spektaklu to ocalałe po trzęsieniu ziemi w Fukuszimie samurajki, 
które pozostały na terenie elektrowni atomowej. Harakiri nie nawiązali bezpo-
średnio do fabuły dramatu, ale koncentrowali się na międzyludzkich relacjach 
bohaterów „wytrąconych” ze świata przedstawionego Czechowa.

Pierwszy spektakl wyreżyserowany „kolektywnie” to Keret, który wygrał 
konkurs „Nowe Sytuacje” podczas festiwalu Malta 2008. Przedstawienie po-
wstało na podstawie opowiadań Edgara Kereta przy współpracy z Szymo-
nem Kaczmarkiem, Piotrem Polakiem i Andrzejem Platą. Tym, co sprawiło, 
że projekt miał charakter niepowtarzalny (i jednorazowy), była specyfi czna 
przestrzeń wykorzystana przy jego realizacji – synagoga przy ul. Wronieckiej 
w Poznaniu, która została zaadaptowana na miejską pływalnię. Aktorzy ubrani 
w stroje kąpielowe nieśpiesznie konstruowali chaotyczną opowieść o bohate-
rach Kereta, siedząc na brzegu basenu, tuż przed widzami. Twórcom udało się 
zanurzyć publiczność w bezczasie, wytworzyć specyfi czne poczucie wspólno-
towości. Wojtek Klimczyk, pomysłodawca scenariusza, podkreśla, że istotny 
był dla niego właśnie ten wspólnotowy charakter teatralnego doświadczenia 
ponad czysto estetycznym; mówił wręcz o „gościnnej przestrzeni” teatru10. 

Artysta performer bierze na siebie odpowiedzialność za widza w sensie jego 
emocjonalności, jego spotkanie z publicznością ma wymiar interaktywny, w któ-
rym nie da się przewidzieć przebiegu czy rezultatów wzajemnej relacji. Dlatego 
pozbawiony stałej siedziby, kolektyw artystyczny poszukuje miejsc silnie oddzia-
łujących na reakcje i odczucia widzów. Taką performatywną przestrzenią stał się 
dach budynku w projekcie Th ere – krótkometrażowym fi lmie tanecznym z 2006 
roku11. Th ere, autorski projekt Dominiki Knapik, zrealizowano w ciemnej sali 
teatralnej i na oświetlonym dachu budynku. Tancerka wykonywała tę samą cho-
reografi ę na scenie (można powiedzieć – w przestrzeni oswojonej, zważywszy 
na edukację teatralną tancerki) i na zewnątrz, niebezpiecznie blisko krawędzi 

10 Por. opis spektaklu dostępny na stronie internetowej Harakiri Farmers. Keret, http://harakiri 
farmers.com/pl/projekty/spektakle/keret/, dostęp 28 marca 2012.

11 Artyści Harakiri Farmers ostatnio też zaangażowali się w projekt fi lmowy – V, którego pre-
miera odbyła się się na początku maja 2013 roku w ramach programu „Nowy taniec w starym Kra-
kowie”.
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dachu. Obie przestrzenie były ograniczone, dopiero balansowanie między nimi, 
na styku światła i ciemności, pozwalało na pełną swobodę ruchu.

Najnowszy projekt Moskwa12 (także z 2011 roku) był kontynuacją Sisters – 
to duet tancerki Dominiki Knapik i pianistki Dobrochny Krówki. Spektakl był 
inspirowany zarówno dramatem Czechowa, jak i postacią Vivien Leigh, która 
cierpiała ponoć na neurozę. W spektaklu szaleństwo Leigh zostało sprowa-
dzone do formy metateatralnej. Wzorując się na fi lmach z udziałem aktorki, 
takich jak Tramwaj zwany pożądaniem, Przeminęło z wiatrem i Anna Karenina, 
Dominika Knapik odgrywała Leigh (jej ruch i gest), nie używając słów. Nie 
była to jednak gra aktorska oparta na psychologii postaci – w tym przypad-
ku Vivien i granych przez nią bohaterek. Chodziło raczej o sam ruch, gdyż 
Knapik wykorzystywała swoje doświadczenie ze szkoły teatralnej, by dopro-
wadzić swój gest do „maniakalnej precyzji”. Mottem spektaklu był fragment 
z Długiego pożegnania Raymonda Chandlera: „Jej twarz miała taki specyfi cz-
ny, napięty wyraz, który czasem cechuje neurotyków, czasami oznacza głód 
płciowy, a czasami jest po prostu spowodowany intensywnym uprawianiem 
diety”13. Sztuczność gestu aktorki ujawniała się w momencie malowania okolic 
ust czerwoną szminką. Ów gest przywodzi na myśl fragment tekstu Charlesa 
Baudelaire’a Pochwała szminki. Performerka zmieniała się tu w klauna wystę-
pującego przed publicznością i oferowała widzom w formie spektaklu teatral-
no-fi lmowy gest. Knapik zastosowała podobną ruchową strategię w spektaklu 
Nie ja, dla którego inspiracją stał się tekst Samuela Becketta. Tancerce za punkt 
wyjścia służyło jednak nie słowo (czy jego brak), ale język ciała – za jego po-
mocą próbowała przełamać niemotę i odkryć własną tożsamość.

Wykorzystywane przez Harakiri teksty najczęściej nie są na scenie przy-
woływane wprost. Literatura przestaje być głównym nośnikiem treści na rzecz 
tańca. Kiedy już pojawiają się słowa, to są zdeformowane, fragmentaryczne, 
zredukowane do głosek czy pojedynczych wyrazów. Wyjątek stanowi spektakl 
Testament optymisty w reżyserii i choreografi i Dominiki Knapik. Twórcy czy-
nią lejtmotywem spektaklu jedno zdanie z tekstu Sławomira Mrożka: „Jedne-
go tylko nie bardzo mogę zrozumieć: dlaczego czterech mężczyzn niesie mnie 
w drewnianej skrzyni, na leżąco, z wiekiem przybitym silnie, na głucho”14. 
Spektakl stanowił komentarz i ilustrację do tego fragmentu tekstu. Przedsta-
wiał groteskowy obraz stypy optymistów-nieudaczników. Tekst był zatem ra-
czej pretekstem i inspiracją we wczesnej fazie pracy nad spektaklem, ale właś-
ciwymi środkami artystycznymi stały się jednak taniec i ciało tancerza. 

12 W tekście nie zostały omówione dwa najnowsze spektakle Harakiri Farmers, które powstały 
po konferencji: Stille (premiera 16 listopada 2012 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
w Krakowie) i Dzoe (premiera 23 listopada 2012 podczas Audio Art Festival w Krakowie).

13 Cytat z opisu spektaklu, dostępnego na stronie internetowej Harakiri Farmers. Moskwa, 
http://harakirifarmers.com/pl/projekty/spektakle/moskwa/, dostęp 2 kwietnia 2012.

14 Cytat z opisu spektaklu dostępnego na stronie internetowej Harakiri Farmers. Testament op-
tymisty, http://harakirifarmers.com/pl/projekty/spektakle/testament-optymisty/>, dostęp 2 kwiet-
nia 2012.
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Jak podkreśla Klimczyk, taniec współczesny to specyfi czne „nastawienie do 
praktyki tanecznej, które w wielu wypadkach oznacza niczym nie skrępowa-
ny synkretyzm, gdy idzie o korzystanie z istniejących technik”15. Dla przykła-
du Th e Fork [MINUS 20] collective to „mieszanka pantomimy, musicalu, teatru 
tańca i stand-up comedy”16. Sceniczny synkretyzm wyznacza zatem przestrzeń 
koegzystowania i wzajemnego oddziaływania intensywnej fi zyczności tancerza 
oraz aktywnej obecności widzów. Taniec współczesny otwiera się też na ko-
mentarz, jakim są inne sztuki, w tym wizualne. Włączenie w dziedzinę tańca 
„znaków nietanecznych” (określenie Wojtka Klimczyka), takich jak tekst czy 
nowe media, jest gestem otwarcia, kształtowania nowego języka artystycznego 
komunikatu i szerzej – intelektualnego dyskursu, jakim jest taniec współczesny. 

Dialogiczną naturę tańca współczesnego podkreśla również jego miejsce 
na mapie intermedialnych powiązań. Harakiri Farmers w swoich projektach 
(We are oh so Lucky, Nie ja oraz Sisters) wykorzystywali obraz fi lmowy po to, 
aby sproblematyzować realną obecność performera, wprowadzić widzów w sieć 
interaktywnych zależności między tym, co dzieje się na scenie a multimedialną 
projekcją na ekranie. Przygotowany we współpracy z Aną Brzezińską spektakl 
We are oh so Lucky z 2009 roku był „próbą stworzenia hybrydalnego teatral-
nego języka, w którym ruch, obraz i słowo są wobec siebie równorzędne”17. 
Projekt powstał z inspiracji Czekając na Godota Samuela Becketta, dlatego 
też przywołany opis wydaje się co najmniej ironiczny. Dialog między użyty-
mi środkami ekspresji tańca i fi lmowego medium jest często zdeterminowany 
i reżyserowany przez to ostatnie. Tancerka, podobnie jak Lucky z tekstu Be-
cketta, stawała się niewolnikiem fi lmowego medium. Na ekranie za jej plecami 
wyświetlano fi lm z udziałem Klary Bielawki i Mariusza Zaniewskiego. Knapik 
w trakcie spektaklu nie wypowiadał ani słowa, za to ruchy performerki miały 
komentować/wizualizować tytuły poszczególnych sekwencji nagrania. Wy-
świetlano przede wszystkim dialogowe sceny pary aktorów na temat projektu, 
jego funkcji, terapii, MTV, Hitlera i sportu. Tancerka w tym czasie powtarzała 
coraz bardziej ekspresyjnie i dynamicznie wystudiowany układ kroków (skła-
dający się z omawianych przez nas wcześniej elementów precyzyjnych ćwi-
czeń gimnastycznych i sprawiających wrażenie sztucznych póz), jakby chciała 
zwrócić na siebie uwagę. Jak pisał o spektaklu Witold Mrozek: „w odróżnieniu 
od tańca spod znaku Yvonne Rainer – Dominika Knapik na pewno kreuje tu 
postać”18 − postać, dodajmy, zdominowaną przez medialny przekaz, który ma-
nipuluje jej obecnością i upodrzędnia ciało tancerki do funkcji obrazu medial-
nych treści. Jednym z określeń projektu We are oh so Lucky, jaki pojawiał się na 

15 W. Klimczyk, Wprowadzenie, [w:] tenże, Wizjonerzy ciała, s. 10.
16 Th e Fork, http://harakirifarmers.com/pl/projekty/spektakle/the-fork/>, dostęp 2 kwietnia 2012.
17 We are oh so Lucky, http://harakirifarmers.com/pl/projekty/spektakle/the-fork/>, dostęp 

2 kwietnia 2012.
18 W. Mrozek, Egzystencjalista w Złotych Tarasach. Prozac kontra Beckett, wortal internetowy 

NowyTaniec.PL, <http://www.taniecpolska.pl/tekst/71>, dostęp 25 maja 2012.
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ekranie, był termin „performance”. Widz w jego obrębie miał być zaangażowa-
nym odbiorcą, który ustanawiał porządek przedstawienia. Mógł wybrać jeden 
z dwóch przekazów: cyfrowy lub niezapośredniczony „tu i teraz”. Redefi nicja 
relacji performer – widz dokonywała się w chwili zderzenia tanecznych środ-
ków wyrazu z zapośredniczoną przez medium fi lmowe obecnością aktorów.

Nowe zjawiska z pogranicza tańca współczesnego i teatru wymykają się 
dotychczas stosowanym sposobom opisu. Także performatyka nie wykształ-
ciła jeszcze narzędzi, za pomocą których można by zajmować się teorią tańca 
współczesnego. Dominika Knapik stosuje określenie „nerwowy performer” – 
termin ten pochodzi z książki A Choreographer’s Handbook Jonathana Bur-
rowsa. Oznacza on „taki typ osoby, która nie potrafi  stać z boku i patrzeć, ale 
musi być obecna na scenie, jest rozedrgana, rozgrzana”19. Zdaniem twórców 
Harakiri Farmers performer to ten, który przekracza. Nieważne, jakie funkcje 
w sobie kumuluje, nie musi być jednocześnie reżyserem, choreografem i dra-
maturgiem, ale powinien być za to otwarty na eksperyment, spotkanie z wi-
dzem i drugim artystą. Członkowie Harakiri Farmers zrezygnowali z pracy 
w instytucjonalnym teatrze, ponieważ poza nim łatwiej jest negocjować tra-
dycyjny podział zadań i strategie realizacji teatralnych projektów. To kluczowa 
zmiana dla statusu performera jako niezależnego, samowystarczalnego artysty, 
który już nie pracuje w grupie czy zespole, ale tworzy projekty kolektywnie, 
z różnymi artystami. Zdaniem Dominiki Knapik:

W teatrze bardzo wiele się zmienia, praca nad spektaklem staje się coraz częściej pra-
cą zespołową, jednakże nie na poziomie instytucji. Reżyser jest w strukturze instytu-
cjonalnej wodzem, demiurgiem i hegemonem, który ma dwór współpracowników. 
Teatr jako instytucja wydaje się bardzo silnie zhierarchizowany. Struktura instytucji 
jest więc nieczuła na zmiany20.

Knapik i Klimczyk tymczasem chcą mieć pełną kontrolę nad konstruowa-
niem przekazu i wolność w doborze środków. Mimo że sami unikają określe-
nia „performerzy”, postępują w myśl cytowanej już reguły: „performer zaczyna 
się w momencie, kiedy ktoś ma autonomię, kiedy może tworzyć na własnych 
zasadach”.

19 Cyt. za: Artystka hybrydyczna, s. 132; por. J.  Burrows, A Choreographer’s Handbook, 
Routledge, New York 2010.

20 Artystka hybrydyczna, s. 131.


