Ciało_Źródło_I AM
warsztat
ucieleśniania KREA_TYwności
własnej

15-16 października 2022
Miejski Domu Kultury
w Turku

projekt & prowadzenie: Aleksandra Maria Ścibor

W ciele_z ciałem_poprzez ciało.
Osadzamy się w fizyczności.
Przypominamy sobie o mocy twórczej oddechu, ruchu, tańca, dźwięku,…
Oddechem, ruchem, tańcem, dźwiękiem, … stajemy się i jesteśmy.
W ciele_z ciałem_poprzez ciało doświadczamy siebie twórcy_tworzywa_tworzenia dzieła.

Powracamy do siebie, by móc prowadzić innych.

Ciało_Źródło_I AM to 8-godzinny warsztat pilotażowy w ramach projektu Ciało_Źródło_We AM skierowany jest do
animatorów kultury, nauczycieli i edukatorów sztuk, artystów, performerów, twórców multidyscyplinarnych, osób
ciekawych tworzenia innowatorskich, autorskich, holistycznych edukacyjnych form animacji KREA_TYwności.

Aleksandra Maria Ścibor - tancerka, improwizatorka, choreografka, badaczka procesów ucieleśniania.
Współpracowała m.in. z Nigelem Charnockiem (DV8 Physical Theatre), Witoldem Jurewiczem (Teatr Tańca ALTER) i
Tomaszem Rodowiczem (Teatr CHOREA). W latach 2015-2019 uczyła na Wydziale Aktorstwa Uniwersytetu Muzyki i
Sztuk Performatywnych HfMDK we Frankfurcie nad Menem. Obecnie tworzy niezależnie w przestrzeni świadomości
kwantowej. WeInfinityOnEarth.com , CallingYouBackHome.com
Plan warsztatu:
15/10/22
- 10:00-12:00 - MDK - Osadzamy się w fizyczności.
- przerwa
- 14:00-16:00 - MDK - Przypominamy sobie o mocy twórczej oddechu, ruchu, tańca, dźwięku, …
16/10/22
- 10:00-12:00 - w przestrzeni lasu (jeśli pogoda pozwoli) - Oddechem, ruchem, tańcem, dźwiękiem, … stajemy się i
jesteśmy.
- przerwa
- 14:00-16:00 - MDK - W ciele_z ciałem_poprzez ciało doświadczamy siebie twórcy_tworzywa_tworzenia - dzieła.
oraz interKREAtywne podsumowanie warsztatu, refleksja holistyczna
Sesje warsztatowe odbywają się w przestrzeni improwizacji prowadzonej.

Ja tworzę mapę tej podróży_Ty tworzysz własne terytorium.

1. Osadzamy się w fizyczności: Jesteśmy w nieustającym ruchu. Świadomie oddychamy_świadomie się
poruszamy_świadomie do siebie powracamy. Budzimy się do obecności we własnej skórze. Otwieramy zaciśnięte
przestrzenie. Rozpuszczamy napięcia. Aktywujemy przepływ energii życia. Podążamy za mądrością poruszanego i
poruszającego się ciała. Ciało_
2. Przypominamy sobie o mocy twórczej oddechu, ruchu, tańca, dźwięku, …: Jesteśmy w nieustającym
ruchu_ w micro i macro ruchu_w ruchu widocznym i niewidocznym. Pozwalamy budzić się pamięci zakodowanej
w mądrości poruszanego i poruszającego się ciała - komórkowego_emocjonalnego_myślącego_… - ciała
świadomego. Otwarci na (nie)znane przypominamy sobie jak nieskończona jest moc oddechu, ruchu, tańca,
dźwięku, … uwalnianego mocą intencji i uważności. Doświadczamy nieskończenie twórczych siebie. _Źródło_
3. Oddechem, ruchem, tańcem, dźwiękiem, … stajemy się i jesteśmy: Jesteśmy w nieustającym ruchu.
Badamy proces stawania się i bycia_ucieleśniania. Dajemy sobie czas. Czasowi się poddajemy. Znikamy i pojawiamy się na nowo. Jeden do jeden. Poza emocją, poza myślą, poza… Stan pełni_jedności_I AM
4. W ciele_z ciałem_poprzez ciało doświadczamy siebie twórcy_tworzywa_tworzenia - dzieła: Jesteśmy w
nieustającym ruchu. W ciele_z ciałem_poprzez ciało badamy siebie jako twórcę - autora działa, jako tworzywo materiał, w którym_z którego_poprzez który tworzymy, tworzenie - proces materializacji i manifestacji mocy twórczej, dzieło - efekt materializacji i manifestacji KREA_TY. Ciało_Źródło_I AM
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