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Studia Choreologica” publikowane były od 1999 roku jako wydawnictwo 
Instytutu Choreologii w Poznaniu. W sumie ukazało się 10 tomów w języku 
angielskim będących rezultatem cyklicznych międzynarodowych seminariów 

organizowanych przez Instytut Choreologii oraz bezpośredniej współpracy z bada-
czami tańca z całego świata.

Od 2010 roku rozpoczynamy nową serię „Studia Choreologica”, w której będą 
pojawiały się teksty wyłącznie w języku polskim. Prezentowany tom jest pokłosiem 
pierwszej konferencji Polskiego Forum Choreologicznego (PFCH), która odbyła 
się w 2009 roku, po ukonstytuowaniu się Forum. Odtąd „Studia Choreologica” 
będą ukazywały się jako organ PFCH z intencją dokumentowania dokonań w za-
kresie polskiej choreologii.

Temat tańca jest bardzo rozległy, dzięki temu wachlarz tematyczny prezento-
wanych w tomie artykułów jest szeroki. Wynika to z faktu, że taniec w kulturze 
przybiera rozmaite oblicza, aczkolwiek jako fenomen jest zawsze tym samym zja-
wiskiem.

Zależy nam na możliwości publikowania w niniejszej serii dokonań naukowych 
w zakresie tańca. Wierzymy, że wiedza o tańcu pomoże w tworzeniu właściwych 
metod w użytkowaniu tańca dla potrzeb współczesnego, zurbanizowanego środo-
wiska ludzkiego. Taniec, szeroko pojęty, zawiera bowiem wielki potencjał zarów-
no w procesach rozwojowych, wychowaniu młodego człowieka, jak i w rekreacji, 
rehabilitacji oraz kulturze i sztuce.

Zawartość tomu została podzielona na dwie części: Artykuły i Kronikę. Pierw-
szy artykuł, Roderyka Langego, omawia ruch jako tworzywo tańca. W drugim 
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Agnieszka Dąbkowska przedstawia wychowawcze znaczenie tańca na przykładzie 
olsztyńskich zespołów i klubów tanecznych. Kolejne trzy artykuły dotyczą tańca 
scenicznego. Karolina Bilska pisze o wpływie prekursorek tańca modern na sztukę 
XX wieku, Aleksandra Dziurosz omawia teatr tańca, natomiast Paulina Trzewikowska-
-Knieć przedstawia dzieło baletowe w ujęciu estetyki fi lozofi cznej. Następne dwa 
teksty omawiają taniec w kulturach pozaeuropejskich. Jacek Pawlik przedstawia wi-
dowiska kulturowe na Bali, w Nigerii oraz Boliwii, w których taniec odgrywa istotną 
rolę, natomiast Renata Lesner-Szwarc opisuje współczesne przemiany w tradycyj-
nym tańcu balijskim. Artykuł Tomasza Nowaka dotyczy polskich tańców narodo-
wych w okresie pomiędzy powstaniem kościuszkowskim a styczniowym. Z kolei 
Teresa Nowak przedstawia źródła audiowizualne w badaniach kultury tanecznej 
Łużyczan. W dziale Kronika znalazło się sprawozdanie Urszuli Loba-Wilgockiej na 
temat działalności Instytutu Choreologii w Poznaniu oraz dwa teksty przedstawia-
jące sylwetki osób zasłużonych dla tańca. Aleksandra Kleinrok wspomina postać 
Karla Horaka, a Agnieszka Gorczyca barwną osobę Janiny Strzembosz du Faur.

Roderyk Lange
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