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„Droga” – warsztat Sherwooda Chena 

Las, choć postrzegany, jako miejsce samo w sobie, stanowi wspólnotę drzew, flory i fauny, 

utrzymywaną siłami napięcia i współpracy.  

Nasze ludzkie ciała i zmysły wchodzą w las i przejmują go, naładowane romantyzmem i kolonialną 

dynamiką. Tworzy to nieskończone możliwości spotkania z tą przestrzenią. Prawidłowe lub 

nieprawidłowe wyczucie pojedynczego miejsca poprzez zmysłową i wyobrażoną percepcję sprawia, 

że ono i jego odbiorca, stają się pryzmatyczne. 

Co to może oznaczać dla uczestników siedmiodniowego letniego odosobnienia artystycznego – 

twórczej wymiany polskich i zagranicznych artystów? 

To laboratorium kładzie nacisk na badania performatywne typu site-specific.  

Pozwala to każdemu z uczestników na eksplorację poetyki Chena oraz jego - czasem skrycie 

upolitycznionych - propozycji, na swój własny, indywidualny sposób. Intensywne spotkanie będzie 

obejmowało:  

 zdyscyplinowany trening na otwartej przestrzeni, bezpośrednio na ziemi pokrytej rosą;  

 sensoryczne spacery i prace w leśnym krajobrazie otaczającym Barlinek;  

 a także pracę artystyczną opartą na trwaniu w czasie (durational art). Ma ona na celu 

zmiękczenie i przekierowanie zarówno materii czasu jak i jego relacji z przestrzenią.  

W warsztat wpisane będą rozważania nad ziemią – jej widzianymi i niewidocznymi historiami i 

zapisaną w niej tradycją.  

Oprócz tego, uczestnicy będą rozpoznawać i reagować na konteksty zabytkowej przestrzeni: XVIII-

wiecznego Młyna-Papierni - miejsca indywidualnej oraz zbiorowej pracy i poszukiwań.  

Miejsca, w którym przenikają się cień, płomień, słońce i lśnienie księżyca. 

Sherwood Chen  

Pracował jako performer z artystami takimi jak Grisha 

Coleman, Yuko Kaseki, Amara Tabor-Smith, Anna Halprin, 

Min Tanaka, Xavier Le Roy, inkBoat/Ko Murobushi, 

Christine Bonansea and Sara Shelton Mann.  

Prowadzi warsztaty zarówno w studiach tanecznych, 

przestrzeniach nieteatralnych, w naturze i na terenach 

zurbanizowanych.  

Uczył w Centre National de la Danse Pantin, Independent 

Dance / Siobhan Davies Studios, La Ménagerie de Verre, 

Oficina Cultural Oswalde de Andrade, Arlequi, Chez 

Bushwick, Sala Crisantempo, Centro Nacional de las Artes 

(DF), Caja Escénica del Teatro de Ciertos Habitantes i 



Maré Center for the Arts.  

Przez ostatnie dwadzieścia lat, przyczynił się do rozwoju badań Body Weather, zainicjowanych przez 

Mina Tanakę i jego współpracowników, jako członek zespołu Tanaki - Mai Juku, farmy Body 

Weather w Japonii jak i później, pracując z założycielami ruchu w Stanach Zjednoczonych i Europie, 

m.in. Oguri i Christine Quoiraud. 

 


