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Niniejszy tom zawiera referaty wygłoszone na Konferencji Polskiego 
Forum Choreologicznego, która odbyła się w Muzeum Etnogra( cznym 
im.  Marii Znamierowskiej-Prü< erowej w Toruniu w dniach 14–15 września 

2013  roku.
Tom otwiera tekst wspomnieniowy pierwszego prezesa i inicjatora powołania 

PFCH, profesora Roderyka Langego, którego początki pracy naukowej i tworzenie 
warsztatu badań nad tańcem związane są z Muzeum Etnogra( cznym w Toruniu. Arty-
kuł ten wprowadza czytelników w tematykę kolejnych tekstów innych autorów dotyczących 
zagadnień związanych z ważnymi dokonaniami artystycznymi, ale przede wszystkim na-
ukowymi. W pierwszym z nich Agnieszka Dąbkowska omawia jedną z koncepcji Rudol-
fa Labana – choreutykę. Następnie Aneta Wira prezentuje rozwój techniki i twórczości 
Marthy Graham, a Tatiana Asmolkova, opisując życie i twórczość Tacjanny Wysockiej, 
pokazuje trudności związane z tworzeniem monogra( i twórców teatralnych. Nato-
miast Katarzyna Sanocka, autorka dwóch artykułów łączących wątki taneczne z pla-
stycznymi, ukazuje dokonania Zo( i Stryjeńskiej i  Teresy Roszkowskiej.

W siódmym artykule Natalia Żakowska dokonuje interpretacji i prezentuje polski 
przekład pieśni Arangettru kadej, będącej fragmentem średniowiecznego poematu 
południowoindyjskiego Silappadiharam. Agnieszka Narewska zaś opisuje wątki 
wampiryczne w balecie Giselle, a Aleksandra Kleinrok na podstawie analizy XX-
-wiecznych podręczników tańca wskazuje wybrane aspekty ówczesnej obyczajowo-
ści salonowej.

Następnie, w artykule Tomasza Nowaka omówiony zostaje jeden z polskich tańców 
narodowych – oberek. Autor tym samym kontynuuje cykl, w którym prezentuje 
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kolejne tańce narodowe. Dalej zaś Katarzyna Gać analizuje taniec w obrzędzie we-
selnym w regionie gąbińsko-sannickim.

W kolejnych artykułach Maria Ślęczka przedstawia historię i współczesną postać 
lindy hopu, natomiast Rafał Ślęczka podejmuje rozważania na temat kategorii social 
dance, a Hanna Raszewska omawia nowe zjawisko taneczne – silent disco.

Z kolei Bartosz Miłosz Martyna w swoim tekście podejmuje próbę zde( niowa-
nia, kim jest performer. Przedostatni artykuł, autorstwa Jadwigi Krowiak, prezentu-
je wyniki badań wskazujące zmiany, których doświadczają uczestnicy zajęć z tańca 
współczesnego. Tom zamyka tekst Karoliny Bilskiej będący próbą omówienia stanu 
najnowszej polskiej literatury tanecznej dla dzieci.

Niniejszym pragniemy podziękować instytucjom, które gościły uczestników 
i  pomogły zorganizować kolejną konferencję Polskiego Forum Choreologicznego – 
Muzeum Etnogra( cznemu im. M. Znamierowskiej-Prü< erowej w Toruniu oraz Ka-
tedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Składamy podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za wsparcie ( nansowe publikacji niniejszego tomu. Serdecznie dziękujemy również 
wszystkim osobom, które brały udział w powstawaniu tomu XV „Studia Choreolo-
gica” – recenzentom, tłumaczom i redaktorom.

Karolina Bilska
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