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Ogromne podziękowania dla wszystkich,
którzy wsparli ﬁnansowo tę inicjatywę.
Dzięki Wam udało się symbolicznie
wynagrodzić artystów niektórych numerów.
Zapraszamy do kontaktu jeśli ktoś chciałyby
wesprzeć rozwuj Ruchomych Tekstów w
2021, możecie pisać na adres :
aleksandra.centrum@gmail.com

Ruchome Teksty to oddolna inicjatywy, ktora
narodziła się z potrzeby wymiany głosu
praktyków choreograﬁi. Rok 2020 dzięki
swojej wyjatkowości otworzył przestrzeń na
zrealizowanie tego pomysłu. Pierwszy numer
ukazał sie w maju na łamach Forum Tańca,
któremu bardzo dziękujemy za użyczenie
pla_ormy. Grudniowy numer jest na
zakończenie roku jest z niespodzianką / ma
podwójony rozmiar.
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Ideą gazety było publikowanie myśli
choreografek i choreografów działających w
Polsce. Myślą przewodnią była próba
upublicznienia języka jakim operują artyści i
artystki choreograﬁ. Okazało się że jest to
mieszanka języka polskiego i angielskiego, co
podkreśla zawiłość oraz piękno siły ruchu.
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W tym roku zrealizowanych zostało sześć
numerów, bez budżetu, bez wsparcia
instytucji. Za to z ogromną dozą wsparcia
środowiska tanecznego przez użyczanie
tekstów, wsperanie promocji Ruchomych
Tekstów oraz darowizny.
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Jako jednoosobywy zespół o wielu
osobowościach, postanowiliśmy że format w
jakim operowały Ruchome Teksty zostanie
zmieniony w 2021. Bardzo ważnym
aspektem przetrwania gazety jest możliwość
wynagradzania ﬁnansowego dla artystów co
w tym roku nie do konca się udało. Dlatego
w przyszłym roku szukamy partnerów i
wsparcia aby Ruchome Teksty mogły się
rozwijać i realizować swoje postanowienia.
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Numer 6
Grudzień 2020
Prześilenie Zimowe
Jowisz z Saturnem w Wodniku

Ode to AM (Authentic Movement)
a woman, a man, a child,
refugee, gay, minority, danger, suspicion,
me, my body,
the other
us and them
us and them
me and the other
skins, skins, skins
borders
touch
choreography of distance, of fear, of hygiene
categories, forms, shapes,
nation states, - isms, divisions,
formalised interactions
desinfections
skins skins skins
skins as maps
interweaving maps of collective and singular individuations
maps we could re-write, re-shape in dialogic relations
bodies and skins of no categories, no nations, no age, no class, no
race, no sexual orientation
bodies of senses, bodies intelligent in a sensuous way,
great bodies not great minds…great body-minds
great body-minds choosing a different relational mode of existence
outside of capitalist values of productivity
Non-productive but sense-producing bodies
Hyper-sensuous, attentive, somatically aware bodies practicing
democratic consent healing traumas - wounds of the socio-political
organisations
Escaping destinies prescribed every day as pills of functional systems
Non monetary magic of knowledge
A virus and rupture.
that’s me in the lock down
practicing touch on instagram
against divisions again
my practice of sustainability
let’s close our eyes, sense, touch and observe
I tell you who we keep on becoming
who we once were, who we want to, could be
unspell our fears
in here and now
a virus, a rupture
a virus, a reminder
a virus, a distance
a virus , a return
to the basics
re-organizing the alliances of care
I ask if you want to close your eyes and move for seven minutes
i watch and take care of you
you tell me how it was
I will fall in love with us this way
with the world
with the future
hope under our skins does not sleep

Polemics with Bojana Kunst „Beyond the time of the right
care:A letter to the performance artists“
https://neu.schauspielhaus.ch/en/journal/18226/beyondthe-time-of-the-right-care-a-letter-to-the-performanceartist
“Artists have become somehow similar to care workers,
thou maybe in a more poetic way, inventing expressions,
choreographies, and situations of care with a lot of
affective investment. This could also be described as the
shift from the critique to care, the consequence of the
distance being put on the pillory. There are some good
reasons why a distance should be on the pillory, but that
does not mean that the hierarchies, inequalities, and
violent power relationships do not continue in this, more
involved, caring and affective way of making art. Perhaps
only the consequences of violence are now tangible in a
different way. Many workers in arts care strongly, care in
the right way, we all invest and engage in the state of the
world very much, with its politics, racism, inequality,
power, etc. Somehow, we can agree, on a grand scale,
what the problems to care about are, and this is good,
especially in the world strongly susceptible to populism
and hatred.”
Performing arts have always been an experimental
laboratory inhabited by people taking risks, daring to
question the hierarchies of collective life and work,
attending to words, smallest gestures and nuances.
Taking the micro mechanisms under the loop with a
sensibility of a bug observer, dancer knows that atoms we
are made of and the relationships between them, can be
transformed and applied onto the relationships on a
macro scale. Performance artists cook communal meals
of various ingredients, inventing recipes of unexpected
taste and beauty. They engage in the reparation of joints,
muscles, souls and minds on daily basis - they are true
mechanics and hand workers when it comes to that.
These masters of metamorphosis - adaptable to every
surrounding, every weather condition and political climate
- performers work continuously on the idea of becoming
an unstoppable body of water. Yes, our work is political. It
is transformative work of an immense re-organizational
power hidden within the relationships of touching skins,
sensuous bodies, fluid minds. That our work is based on
care for one another gets visible today at least.
Performing artists - these “care workers” as Bojana
writes, engage throughout the globe in an online
campaign of solidarity, sharing their tools, skills and
knowledge. But it is a selective way of care.
Our utopian world of attending to one another often ends

by the door of the studio or with an applause after a class,
show, lecture. Politics of care became somewhat a smart
fashionable aesthetic choice, functioning as a framework
for the safe zone of artistic creation.
Bojana Kunst starts her appeal with “dear imaginary you”
she misses dearly. Already this first evocation indicates
there is me and you. You being told how to change, what
to consider, told what has to happen. Bojana Kunst, a
dramaturg and professor, does not see herself in one line
with a performing artist and steps slightly out of the zone
of responsibility - she dances a division. This one
sentence could be a metaphor for our common tendency
to perform care as a selective modality which is
embedded in the acts of making choices of belonging and
engagement. Most of us in a “Western” world are
privileged enough to make these choices daily - so are
the artists, curators, dramaturges, academics, citizens
able to decide to which WE they want to belong to.
Care happens in a relation to and its recipient(s) are
chosen by the care taker. Thus we as artists are to decide
with whom our inventive transformative care experiments
happening in the rehearsal studios are being shared and
where?Could it be that we artists need to eventually
understand that our objectives could be very valuable to
other WEs in this world and they must leave our safe
comfort zone? Knowing of their big potentialities, could
we maybe start engaging through variety of relationships
with the WEs from outside our studios, our community,
our country, our class? And you - curators, dramaturges,
directors, art theorists and cultural workers - it is up to
each of you to choose if you’d like to eventually become
also WE with us - artists and WE with others multicultural society full of inequalities. Sitting cross
legged on the floor, rolling with your skirts up, making
faces, incomprehensible sounds, touching each other’s
skins with eyes closed, feeling the weight of your bones
and listening to your blood stream can truly change the
world. WE know it.
But only the common WE could do it. This WE could
transform structural violence and institutional and
academic classism and racism.
Let us stop making divisions leading to hierarchies of
power and of knowledge and to extend our notion of care
towards the all WEs that need it.
So that care we practice becomes less exclusive and
stops functioning only as an artistic concept or aesthetic
view.

Magdalena Chowaniec

Wypadkowa Decyzji i Intuicji
Relacja z własnym ciałem nie bierze się
znikąd i często jest odbiciem naszych relacji
ze społeczeństwem.
Jeśli ciało będziemy traktować na równi z
umysłem, oba są w stanie wzajemnie się
wspierać.
Poprzez zgłębianie relacji z własnym ciałem
jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć innych
użytkowników ciał.
Świadome samopoznanie i ilość pracy
koniecznej żeby to poznanie się odbyło daje
nam szansę na dostrzeżenie wysiłku, który
jest potrzebny do poznania drugiego
człowieka.
Aby móc naprawdę pojąć co jest po drugiej
stronie lustra, musimy wyzbyć się oceny,
spojrzeć, poczuć i w pełni zaakceptować
wehikuł, którym przyszło nam podróżować
przez życie. Dopiero wtedy, bez uprzedzeń,
jesteśmy w stanie pomóc ciału, niezależnie
od tego czy chodzi o nasze ciało, czy nie.
Żeby móc wpłynąć na materię trzeba ją
najpierw zrozumieć. Zrozumienie nie istnieje
jednak bez akceptacji. Akceptacja to stan,
który możemy osiągnąć poprzez
obserwację, bez narzucanych oczekiwań,
tylko wtedy mamy szansę dostrzec to co
kryje się poza naszymi społecznokulturowymi uwarunkowaniami. Obserwując
nie powinnyśmy wiedzieć co zobaczymy, po
to by uczyć się siebie i innych wciąż na
nowo. Jeśli każda chwila i każdy ruch jest
wypadkową zarówno decyzji jak i intuicji, to
wtedy jesteśmy naprawdę obecni. Obecność
to umiejętność odczuwania rzeczywistości
wszystkimi zmysłami,
wyostrzonymi najpełniej, kiedy umysł nie
narzuca im granic poznania.

Performance As Exocytosis

PARTYTURA NA SNY
Poezja z twoich snów

What is the point of longing for a
connecgon that enslaves you?

Zapisz swój sen w czasie teraźniejszym. Spróbuj
opisać wszystkie obrazy, wrażenia, emocje, kolory,
kształty, które pojawiły się we śnie.
Po zapisaniu przeczytaj uważnie podkreślając
wszystkie powtarzające się i ważne słowa.
Przeczytaj na głos podkreślone słowa.
Przeczytaj ponownie. Pozwól im wybrzmieć i połączyć
się z twoim rytmicznym oddechem.
To jest twój wiersz.

You give it all away, pursuing a response, but
not the one that truly majers.
You need a cleanse; your pores are full of
toxic greasepaint all for the sake of
entertainment. You have been taught the
formula of tragedy of bonding with the
spectator, we go against this spectacle,
you're here to focus on yourself.

Forget the narragve, the tragedy, hamarga
and the hierarchy, forget it all, you’re free to
purge at last, take hold of this occasion.
Rejoice, let loose your inner melody of
malady, exalt yourself to our anarchic
kingdom, where pain and trauma ooze out
of your cells as waste does through
exocytosis.

For in order to maintain homeostasis, a cell
expels all that spells danger for the bejer of
the whole, and so should we take part in the
revolt against the old and purge our hearts
out

Vladyslav Vazheyevskyy
Krystyna Lama Szydłowska

mój sen
Historia jest jak baś ń. Pokonaliś my ja i jakiś
męż czyzna (Wiedź min?) już wszystkie armie wrogó w.
Zostali już tylko władcy. To jest para. Kobieta –
Kró lowa i jej łucznik. Na wzburzonym oceanie jest ich
schron. Taki bunkier. Docieramy tam. Wiem, ż e oni
planują ucieczkę. Ona mó wi, ż e wodą się nie da, bo
tam jest wodospad. Wiedź min wycina z gó ry pień ka
okrąg. Od gó ry. Jakby laserem. ZM eby ich odkryć . To jest
taki mały pień po ś rodku bunkra, jakby pieniek po
ś ciętym drzewie. Chowają się. Zaczynamy walkę.
Wiedź min mieczem blokuje wyjś cie z tego pień ka.
Łucznik staje na brzegu bunkra i napina łuk ż eby
mnie zestrzelić . Ja jestem już w wodzie. Dostałam
płetwy od Wiedź mina jako super sprzęt. Łucznik
celuje we mnie. Wiedź min to obserwuje. Strzela w
łucznika i już nie wiem czy to nie Kró lowa w niego
strzeliła, bo jest obok łucznika w wodzie. Łucznik też
jest już w wodzie. Nie traQia. Ja też strzelam z łuku w
łucznika i traQiam go w udo. On zaczyna się trochę
topić i kró lowa płynie do niego. Wiem, ż e muszę
uciekać , bo on pod wodą moż e do mnie dopłynąć .
Płynę przy brzegu naczynia. Tak jakbym była w
jakimś naczyniu. Woda jest wzburzona. Po lewej
stronie jest brzeg i zaczyna się wodospad. Boje się
tego i wiem ż e muszę dopłynąć do brzegu bunkra.
Dopływam i zastanawiam się gdzie jest Wiedź min i ż e
mi nie pomaga, ale ż e czeka na mnie. Wiem, ż e musze
wdrapać się sama. Widzę, ż e nie mam płetw na stopie.
Trochę mnie to zaskakuje.

Ewa Hubar

to ja w mieszkaniu
(widok z lotu ptaka)
podczas lockdownu

w studio
o pandemii)

Alicja Czyczel

