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Ana Matusevic: Dzień dobry, jestem Ana Matusevic i słuchacie trzeciego odcinka z cyklu „Słuchaj, sztuka to 
praca!¨. W tym podcaście goście i gościnie opowiadają o swojej drodze zawodowej oraz o kulisach 
codziennej pracy artystycznej. A dzisiejszym moim rozmówcą jest Paweł Sakowicz, tancerz, choreograf, 
aktor. Cześć, Pawle. 

Paweł Sakowicz: Cześć, hej. 

Widziałam na twojej stronie internetowej, że już niedługo ruszasz w Polskę w występami, fajnie, że w końcu 
można to zrobić. Powiedz proszę, jak ten rok pandemii u ciebie wygląda? Jak ten czas przetrwałeś? 

Rzeczywiście ostatnio miałem okazję odświeżyć swoją stronę internetową i wpisywanie dat i potencjalnych 
wyjazdów ze spektaklami było czymś nowym w jakiś sposób. Bo pandemia rzeczywiście dość mocno wpłynęła 
na moje życie zawodowe, w tym sensie, że ja dość dużo podróżuję za swoimi pracami, w Polsce i czasami w 
Europie, wszystko zostało z dnia na dzień zawieszone, niektóre projekty zostały przesunięte na bliżej nieznaną 
przyszłość. Więc to była dość duża zmiana, związana z trochę innym funkcjonowaniem. Przez długi czas, 
podczas pandemii, byłem w stanie prowadzić próby, albo uczestniczyć w próbach do spektakli na przykład 
teatralnych, albo pracować przy filmie. Jednak występowanie przed żywą publicznością musiało się na chwilę 
zapauzować. Wydaje mi się, że i tak byłem farciarzem dlatego, że udało mi się zrobić moją nową pracę i akurat 
tak wstrzelić się z premierą pod koniec września, że co prawda tylko połowa widowni, ale jednak żywi ludzi 
mogli ją zobaczyć. A teraz mam wrażenie, że powoli będziemy wracać do spotykania się z widownią na żywo, 
bo przecież o tym jest performance. 

Zanim przejdziemy za kulisy twojej pracy zarobkowej, to chciałam cię spytać o twoje początki, o początki 
ciebie jako tancerza. Jaka jest historia twojej pasji, która w efekcie stała się twoją pracą i sposobem na życie? 

Wszystko zaczęło się od tańca towarzyskiego i trochę tak przypadkowo powiedzmy, ponieważ po prostu mój 
tato miał bilet na [pokaz], zabrał mnie ze sobą  i ja zostałem zaczarowany właściwie, w jednej minucie tym 
wszystkim, zarówno tańcem, jak i otoczką, poprosiłem żeby mnie zapisano na zajęcia i w wieku 8 lat, tak to się 
zaczęło. Więc przez ponad dekadę zajmowałem się tańcem towarzyskim, to była duża część życia właściwie 
całej rodziny, bo bardzo długo tańczyłem z moją siostrą w parze, ale po jakimś czasie, a właściwie po maturze, 
po przeprowadzce z Białegostoku do Warszawy, po rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, 
porzuciłem taniec na chwilę, ale tylko po to, żeby za dwa, trzy lata on wrócił z podwójną siłą, ale w trochę innej 
formie. Zacząłem się interesować tańcem współczesnym, choreografią eksperymentalną i po licencjacie na 
UW, postanowiłem spróbować zdać na studia choreograficzne do Londynu i rzeczywiście przez dwa lata 
studiowałem w London Contemporary Dance School, robiąc magisterium z choreografii performance’u. A po 
Londynie, w nie do końca planowany sposób wróciłem do Warszawy i od dobrych paru lat funkcjonuję głównie 
w Warszawie jako choreograf, tancerz, również jako choreograf przy pracach innych artystów, niekoniecznie 
tanecznych, czyli mam na myśli też teatr i film. 

Masz więc ogląd jakie są warunki pracy tutaj w Polsce i jakie są zagranicą. I jak to porównanie wypada? 
Szczególnie interesuje mnie w jakich warunkach się pracuje tworząc taniec współczesny w Polsce i 
zagranicą? Jak wygląda zaplecze? Jakie możliwości mają osoby, które chciałyby się tym zająć? 

Mam wrażenie, że to, co może zaoferować polski świat sztuki dla choreografii, dla tańca jest dość skromny w 
porównaniu do niektórych doświadczeń, które mogłem mieć na przykład na Zachodzie, zaczynając od Londynu. 
W Warszawie tak naprawdę za bardzo nie ma możliwości praktykowania z innymi ludźmi w sposób regularny, 
a w Londynie przynajmniej były trzy miejsca, w których codziennie o 9 albo o 10 rano były profesjonalne zajęcia 
dla tancerzy, choreografów, po to żeby cały czas coś razem praktykować i być po prostu w formie i się rozwijać. 
Więc ten przykładowy aspekt wygląda trochę inaczej porównując Warszawę i Londyn. Też trochę inaczej 
pracuje się jeżeli chodzi o spektrum możliwości, mam na myśli, że w Polsce tak naprawdę jest niewiele 
instytucji, które statutowo wspierają, albo chcą produkować, popularyzować, coś tak niszowego jak nowy 
taniec, czy eksperymentalna choreografia. Tych instytucji jest niewiele, większość programów to są programy 
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przy muzeach, przy teatrach dramatycznych, istnieje Instytut muzyki i tańca, który wspiera taniec z góry, ale 
na przykład Stary Browar Nowy Taniec, program, który był bardzo ważny dla wszystkich, i dla mojego pokolenia 
i dla mnie również, w jakiś sposób się zamyka. Więc ostatnio jest dość dużo takich sytuacji, w których coraz 
więcej miejsc z powodów naturalnych, albo politycznych, nie mogą już dłużej wspierać artystów nowego tańca. 
Gdzie zagranicą, we Francji, Szwajcarii, Niemczech, jest dużo więcej podmiotów, w których można odbyć 
rezydencję, mogą być co-producentem pracy, więc doświadczenia mam różne i te różnice są czasami dość 
spore. Na przykład dwa razy występowałem w Szwajcarii, i w Szwajcarii na przykład umowę o dzieło związaną 
z pokazem pracy miałem podpisaną chyba dwa miesiące przed przylotem do Szwajcarii, a nie zdążyłem 
wylecieć z Zurychu i zobaczyłem, że na moim koncie już jest przelew, więc nawet takie rzeczy pokazują jak 
wiele wciąż musimy się nauczyć. 

Jak myślisz, z czego wynika to niezbyt rozbudowane zaplecze przeznaczone dla choreografów i tancerzy? 
Czy tylko z niszowości tego zajęcia w Polsce, czy coś jeszcze za tym stoi? 

Wynika to chyba z tego, że taniec nie ma aż tak wysokiej pozycji w ogóle w kulturze. Porównując na przykład 
to, jak taniec jest traktowany we Francji, gdzie istnieje mnóstwo regionalnych i państwowych centrów 
choreograficznych, to wynika z tego, że taniec, albo balet wcześniej był czymś na równi z kinem czy z literaturą. 
W Polsce mam wrażenie, że taniec ma taki rodowód związany zawsze z teatrem, historia tańca jest tak mocno 
połączona z teatrem dramatycznym, później z teatrami tańca jako ścieżką bardzo konkretną, stylistyczną, w 
związku z tym to chyba na tym polega. U nas też nie było większej rewolucji związanej z praktykowaniem 
choreografii w kontekście sztuk wizualnych wcześniej, mam na myśli na przykład coś co się wydarzało od lat 
60-tych do 90-tych na Zachodzie. Z jednej strony jest to jakiś niedobór instytucjonalny, ale również tradycja 
nie sprzyjała temu, żeby w sumie coś tak niszowego mogło być pokazywane i mogło wytwarzać się w różnych 
przestrzeniach i kontekstach. Chociaż są podejmowane różne inicjatywy, ja na przykład jestem związany trochę 
z Nowym Teatrem w Warszawie, który ma program performatywnym razem z Art Stations Foundation, 
powstają takie podmioty jak przestrzenie sztuki realizowane przez Instytut muzyki i tańca, które są próbą 
zbudowania czegoś na kształt centrów choreograficznych. Część rzeczy się zamyka, powstają inne, ale wciąż 
mam wrażenie, że tego jest za mało, a taniec nie jest traktowany jako równoprawna dziedzina sztuki, taka jak 
teatr czy film. 

A myślisz, że jest szansa, że taniec wybije się na niepodległość i stanie się samodzielną sztuką? 

Bardzo bym chciał, ale jakaś obserwacja rzeczywistości nie pomaga w takim fantazjowaniu. Pamiętam, że jak 
powoływano Instytut muzyki i tańca to mówiono, że docelowo jest chęć, żeby powstał oddzielny instytut tańca, 
po to żeby pokazać niezależność tej dziedziny, ale parę dni temu krążyło po internecie rozporządzenie, które 
Minister Kultury wystosował mówiące o tym, że nie będzie takiego rozdziału, więc to też jest jakiś taki znak 
sugerujący, że ten taniec jakoś nie może zupełnie się wyswobodzić na takim poziomie instytucjonalnym, 
najwyższym. 

Z tą twoją diagnozą jest związane moje kolejne pytanie, bo zastanawiam się czy tancerz może odnosić 
sukcesy finansowe i artystyczne, poza tym systemem instytucjonalnym. Czy jednak instytucje są głównym 
źródłem zatrudnienia, grantów, projektów? 

Ja lubię siebie nazywać, albo moi znajomi nazywamy siebie choreografami, albo tancerzami niezależnymi, ale 
ta niezależność polega na tym, że nie jesteśmy zatrudnieni na etacie w jakiejś jednej instytucji, ale jesteśmy 
beneficjentami programów, które są realizowane przez instytucje, tylko przez różne. To może być projekt, 
który jest finansowany przez galerię sztuki, innym razem, w moim przypadku dość często jest to po prostu 
realizacja choreografii do spektaklu w teatrze dramatycznym. Kiedy indziej występ na festiwalu, który jest też 
komórką jakiejś instytucji, czy tanecznej, czy teatralnej, więc mam wrażenie, że dość ciężko jest funkcjonować 
poza instytucją tak, żeby być w jakiś sposób w obiegu, żeby pracę realizować, pokazywać, ale również żeby 
zarabiać jakieś pieniądze. Ja nie mógłbym o sobie powiedzieć, że pracuję poza instytucją, raczej właśnie cały 
czas w instytucji, tylko często mam wrażenie i czuję, że to jest taka potrzeba środowiska, żeby tą instytucję 
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zmieniać, że jednak ludzie tańca mają jakieś takie umiejętności miękkie, które mogłyby trochę zmieniać higienę 
pracy tych instytucji, funkcjonowanie instytucji. To jest coś, o czym lubimy rozmawiać i czasami również 
wdrażać. 

Fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo higiena pracy obecnie jest tematem szeroko omawianym również w 
kontekście pracy aktorskiej, pracy w teatrze. Sam pracujesz w grupie, z aktorami, reżyserami, sam 
reżyserujesz, pracujesz z ciałem i emocjami. Czy masz jakieś określone zasady, którymi kierujesz się w swojej 
pracy z innymi? 

Tak, jest parę takich obszarów, które są dla mnie szczególnie ważne w kontekście pracowania z innym ludźmi. 
Przede wszystkim z jakiegoś powodu bardzo ważne jest dla mnie to, żeby osoby, z którymi współpracuję, które 
zostały zaproszone do pracy ze mną, miały, jakkolwiek głupio i banalnie to nie zabrzmi, dobry czas. W tym 
sensie, żeby nasza praca wynikała z chęci, wynikała z tego, że chcemy coś zrobić razem, aby każdy czuł się na 
miejscu i potrzebny, to jest również jakiś ważny aspekt, żeby być w grupie. Coraz częściej myślę też o dość 
jasnej i takiej na bieżąco komunikacji, więc dość często mam wrażenie, że jeżeli pojawia się jakiś konflikt, ja 
staram się dość szybko, w sposób empatyczny i wyważony, rozwiązywać problem. Więc mam wrażenie, że to 
jest też o tym. Nazywać pewne rzeczy, zjawiska, które są niepożądane przez kogoś i w jaki sposób możemy je 
zmienić. Czym jeszcze się kieruję? 

A czy tego się da nauczyć na studiach czy jest to efekt bardziej twojej własnej pracy i doświadczenia? 

Wydaje mi się, że takiego przedmiotu nie było chyba na studiach, wydaje mi się, że to wszystko przychodzi z 
praktyką, niestety często z jakimiś negatywnymi doświadczeniami związanymi w pracy z innymi ludźmi i trochę 
na zasadzie „nie chcę innych stawiać w sytuacji, w której sam byłem” i taki rodzaj myśli często mi towarzyszy. 
Zawsze staram się dbać o to, żeby współpracownicy byli o tyle na ile się da zadowoleni z gratyfikacji finansowej, 
ja staram się nie pracować za darmo i tak samo sobie nie wyobrażam, że ktoś może wykonywać pracę 
artystyczną i nie będzie się opłaconym. Chociaż zawsze chciałoby się w nieco większy sposób, ale jednak, więc 
to jest dla mnie też bardzo ważne. 

Wrócimy do wątku finansowego za chwilę, bo jeszcze chcę podrążyć temat twojego doświadczenia. Przed 
naszym spotkaniem oglądałam na YouTube nagrania z twoich występów i czuję, że w twojej pracy jest dużo 
wolności, takie odnoszę wrażenie. Jestem ciekawa twojego podejścia do choreografii, jak wygląda proces 
twórczy, ten cały proces, którego efektem jest ruch? 

Bardzo ciekawe, że widzisz tam wolność, to super i się cieszę, ale myślę, że do tej wolności ja często dochodzę 
przez jakiś rygor, bo dla mnie też jest to dość istotne. Jak myślę w ogóle o choreografii? Takim dość ważnym 
momentem było dla mnie już po studiach związanie się trochę ze Starym Browarem Nowym Tańcem, który 
dość głośno mówił o choreografii jako bardzo szerokiej dziedzinie tak naprawdę i coś co nazywa się rozszerzoną 
choreografią mówi o tym, że tańczyć mogą nie tylko tancerze i ludzie, ale również zwierzęta, idee, myśli, klimat, 
płyty tektoniczne. I takie bardzo szerokie spojrzenie na to, co może „tańczyć”, bardzo mnie pochłonęło i 
pomimo, że moje prace najczęściej są w jakiś sposób tradycyjne, bo tańczą w nich ludzie i rzeczywiście dość 
dużo tańczą, to takie myślenie szerokie pozwala mi spojrzeć na kompleksowość jakiegoś tematu, który 
podejmuję. Bo do tej pory ja zrealizowałem kilka prac, w większości solowych, ale ostatnio też grupowe i dwa 
duety, które na samym starcie dotykają jakiegoś konkretnego zagadnienia. Ja staram się dość mocno zawęzić 
obszar, który mnie interesuje, po to, żeby w ramach na przykład figury skoku, jak w mojej pracy Jumpcore 
badać wszystkie możliwości, sięgać do historii tańca. Moje prace są też takie dość mocno autotematyczne, 
historia tańca jest dla mnie fascynującym obszarem. I ostatnio w ogóle bardzo się interesuję tematem 
przywłaszczeń kulturowych i tego pytania, kto, co i jak może tańczyć, mam wrażenie, że to jest coś, z czym 
wszyscy się mierzymy w kulturze, a w tańcu niezbyt często podejmowany jest ten temat. A ja, mając 
doświadczenie tańczenia tańców latynoamerykańskich, towarzyskich, w pracy „Masakra”, która zrealizowałem 
w Nowym Teatrze dwa lata temu, miałem właśnie okazję przyjrzeć się temu, w jaki sposób coś tak powiedzmy 
niewinnego jak taniec, jeszcze tak ładny, zmysłowy, uwodzący taniec, może mieć rodowód, który jest dość 
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mocno przemocowy. Więc ciężko mi powiedzieć w jaki sposób podchodzę do pracy nad choreografią, bo mam 
wrażenie, że często jest bardzo różny. Praca solo jest powiedzmy o tyle fajna i ciekawa, że pozwala na jakiś 
rodzaj ekspresji, która jest bardzo moja, z drugiej strony praca nad solowym spektaklem jest bardzo mocno o 
samotności i o tym, że oprócz artystycznego świata, mierzymy się też z bardziej psychologicznym i pojawia się 
dużo pytań i wątpliwości i zwątpienia. Praca grupowa jest czymś innym, jest fascynująca, ale jest też 
kompromisem często, jest o zupełnie innej dynamice, kiedy musimy negocjować pewne rzeczy, wymieniać się 
pomysłami i decydować często wspólnie. Czasami podchodzę do pracy w bardzo restrykcyjny sposób, na 
przykład pracując nad solo „Total” w Starym Browarze miałem coacha, która przylatywała do Poznania i 
zaproponowała mi swoją metodologię pracy, która jest bardzo o redukcji i krystalizacji pomysłu i sięgnięcia 
czegoś bardzo konkretnego, więc ta praca była bardzo restrykcyjna, kwadratowa w jakiś sposób i 
superwyreżyserowana, wychoreografowana od początku do końca. A na przykład moja ostatnia praca 
„Drama”, którą udało mi się zrobić w czasie pandemii, jesienią zeszłego roku, ma już trochę inny vibe. Dlatego 
że ja poczułem, że chce spróbować trochę inaczej, nie chcę być takim control freak’iem jak jestem zazwyczaj i 
nawet to wpłynęło na strukturę pracy, która estetycznie non stop się rozpada, wraca do czegoś, jest o takim 
byciu w przestrzeni niż realizacji scenariusza od a do z, więc mam wrażenie, że ja jestem otwarty na to jak 
mogę pracować, jaką podjąć metodologię. Ale ważne jest dla mnie przede wszystkim to, żeby wszyscy czuli się 
dobrze i bezpiecznie w tej pracy i żebym ja czuł jakiś rodzaj ekscytacji, bo w sumie ekscytacja jest jedną z 
najważniejszych rzeczy w robieniu tańca dla mnie. 

Wspominałeś o tym rygorze, który sobie narzucasz i w jednym z odcinków z naszego podcastu rozmawiałam 
z Sylwią Chutnik i ona mówiła, że też narzuca sobie pewien rytm, że codziennie musi coś napisać, nawet 
jeżeli nie jest to coś do publikacji, to po prostu siada i pisze. A jak wygląda to u ciebie? Czy jest tak, że jako 
choreograf, tancerz musisz zadbać o tę stronę fizyczną, o to, co twoje ciało potrafi? Ale też opowiadasz o 
różnych projektach, które są osadzone w jakimś szerszym kontekście, więc domyślam się, że robisz jakiś 
research kiedy bierzesz jakiś temat do pracy? Jak wygląda twoja praca poza sceną? 

Moja praca poza sceną w dużej mierze jest pracą przy biurku, rzeczywiście zauważam w sobie, że jakiś rodzaj 
zainteresowania tematem, który mógłby się przerodzić w jakąś pracę, najczęściej wychodzi właśnie z literatury, 
historii tańca, z obszaru, czyli zanim tak naprawdę wejdę do studio, to duża część research odbywa się 
intelektualnie. Nie tańczę codziennie, ale staram się codziennie być w jakiejś minimalnej aktywności fizycznej 
po to, żeby być w formie, utrzymywać swoje ciało w zdrowiu. Czasami muszę przygotować się do którejś pracy, 
na przykład jak ten Jumpcore, który będę grał we Wrocławiu niedługo i to wymaga ode mnie podbudowania 
wytrzymałości fizycznej, dlatego od paru dni trochę więcej biegam niż zazwyczaj. Więc ciężko mi powiedzieć 
jaki jest porządek tego mojego rygoru, czy tego przygotowywania się, czy bycia poza sceną. Na pewno jest to 
rodzaj dbałości o fizyczność, jeżeli mam taką przestrzeń w studio, związany z jakąś praktyką ruchową, taneczną, 
jeżeli nie to na macie w pokoju joga, pilates i cardio, to jest dość dużo czytania, rozmawiania również z moimi 
znajomymi na temat choreografii, ale też na tematy wokół. To jest też dużo oglądania wystaw, oglądania 
filmów, spektakli teatralnych, więc jest to taka bardzo zróżnicowana praca, która się cały czas wlewa i wylewa 
do studio, ze studio do domu, z domu na spotkanie i w tym sensie jakoś myślę o tej rozszerzonej choreografii, 
która jest o tym, że gdzieś idę, coś czytam i to wszystko pracuje na coś, co ja rozumiem jako moją pracę 
artystyczną. 

I jeszcze podążając za tym wątkiem wolność versus rygor, czy w tańcu jest miejsce na kwestionowania 
zastanych zasad, praw i autorytetów? 

Tak, myślę, że jest na to miejsce. Jeżeli by zaobserwować jak funkcjonowały nowe mody, nowe style taneczne, 
to każdy był jakimś wyrazem buntu wobec obowiązującego, więc balet okazał się w pewnym momencie 
niewystarczający, więc chciano zrzucić te baletki, tańczyć boso w zwiewnych kostiumach, dlatego powstał 
taniec modern. Później modern okazał się zbyt emocjonalny i przesadny, więc postmodern jest bardziej o 
skromności i patrzeniu właśnie na to, że na przykład codzienny ruch, moje podnoszenie koca z kanapy też jest 
choreografią. Więc ciekawe jest patrzeć na to jak funkcjonowały mody i style taneczne, ale jeżeli ktoś mnie 
pyta, kto jest twoim mistrzem w tańcu? Ja nie mam chyba takich osób. Dlatego, że ja mogę owszem, 
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fascynować się tym, co wymyślił Merce Cunningham, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest taki sposób, 
w który ja chciałbym pracować, albo to są prace, które ja chciałbym robić. To jest bardziej o tym, że w jednej 
osobie interesuje mnie to, w nurcie jakimś interesuje mnie inna rzecz, a na przykład w drugim nurcie, który 
historycznie stoi w opozycji, też jest dla mnie coś ważnego na przykład w mojej praktyce. Więc wydaje mi się, 
że taniec w tanim sensie, ale również w sensie bardziej filozoficznym czy politycznym jest o wolności, o rebelii, 
o buncie. Bardzo dużym obszarem ostatnio jest myślenie o choreografii społecznej jak o wyrazie buntu, 
protestu, o ciele, które po prostu jest zwielokrotnione i staje się niebezpieczne. Taniec też często był uważany 
za narzędzie w jakiś sposób niebezpieczne dlatego, że ciało w tańcu ciężko okiełznać, kontrolować, taniec jest 
często emanacją wolności, wybuchu jakiegoś rodzaju, ekscytacji. W związku z tym tak, myślę, że jeżeli szukać 
sposobów na bunt czy kwestionowanie, to często w ciele tańczącym. 

To jest bardzo ciekawe co mówisz, szczególnie o tej stronie społecznej tańca, czy politycznej. Ciekawa jestem 
jak duży wpływ na twoje rozważania w tym temacie, mogą mieć twoje pierwsze studia na Uniwersytecie 
Warszawskim, które przecież nie były taneczne? 

Tak, po studiach politologicznych wydaje mi się, że nauczyłem się trochę lepiej rozmawiać, komunikować i 
negocjować, ale bardziej w takiej sferze pozascenicznej, a moje zainteresowanie tym, w jaki sposób taniec 
może być badany właśnie w kontekście społecznym czy politycznym, chyba nie wynika tak naprawdę z tych 
studiów. W pewnym momencie ja się złapałem na tym, że chyba zacząłem trochę romantyzować ten okres 
trzyletni na UW i trochę na siłę szukać linków pomiędzy tym co robię, a tym co było też częścią mojej historii. 
Więc wydaje mi się, że na pewno gdyby nie te studia i nie te trzy lata, to by się nie potoczyło w ten sposób w 
jaki się potoczyło, nie wyjechał bym do Londynu na te studia magisterskie, w związku z tym, to musiało tak być 
i może nie do końca w wyraźny sposób, ale stało się częścią mojej praktyki czy mojego myślenia o 
funkcjonowaniu w sztuce. 

Pytam o to także jako koleżanka po fachu, bo również kończyłam politologię, a od lat pracuję w kulturze i 
czasami też sobie zadaję to pytanie, jaki wpływ na moją wrażliwość miały te studia i moje zainteresowania 
społeczno-polityczne, ale zostawmy ten temat. I przejdźmy do strony finansowej, wspomniałeś, że 
negocjujesz, mówiłeś, że dbasz o to, żeby osoby, z którymi pracujesz dostawały wynagrodzenie za swoją 
pracę. A na czym tak właściwie zarabiasz? Robisz wiele rzeczy, pracujesz w teatrze, współpracujesz z 
teatrem, robisz własne projekty, również wspomniałeś o współpracy z innymi artystami spoza teatru. 
Widziałam, że jesteś współautorem choreografii do teledysku Brodki. Więc na czym zarabiasz i jak układają 
się te proporcje? 

W ostatnim czasie właściwie nie występowałem zupełnie, a pokazywanie prac jest dużą częścią mojego 
budżetu i wpływu finansowego, więc tego ostatnio nie było. Dużo więcej było pracy w teatrze i muszę przyznać, 
że chyba gdybym miał spojrzeć i w Excelu sobie to wszystko podsumować, to pewnie w większości ja zarabiam 
na pracy jako choreograf w teatrze dramatycznym. W czasach przedpandemicznych i być może w czasach 
nadchodzących, też duża część mojego wynagrodzenia pochodzi z pokazywania moich prac, albo z 
uczestnictwa w pracach, w których gram. Bycie poza etatem, poza instytucją powoduje to, że spektakl gra się 
rzadziej, bo jest mniej możliwości, festiwali i programów do pokazania, ale siłą rzeczy to honorarium w jakiś 
sposób to rekompensuje, jest trochę wyższe niż przy graniu gdybym był na etacie aktorskim w jakimś teatrze. 
Uczę dość rzadko, wpływy z uczenia są raczej niewielkie, ciekawy jestem pieniędzy przy robieniu swojej własnej 
pracy, czyli na przykład przy otrzymaniu comission z jakiegoś festiwalu, albo uczestnictwa w programie 
produkcyjnym, teatru czy fundacji. Muszę przyznać, że do tej pory nie zarobiłem nic na tych pracach. Bo moja 
potrzeba jakiegoś zadbania o satysfakcję współpracowników oraz rodzaj obsesyjnego myślenia o tej pracy i 
perfekcjonizmu, żeby to było jak najlepsze, powodowało, że chyba nawet jakieś niewielkie honorarium, które 
sobie wymyśliłem ono się rozpływało. Robiąc pracę choreograficzną, która wciąż niestety w większości ma 
niskie budżety, porównując prace teatralne, nie mogę powiedzieć, że duża część moich wpływów pochodzi z 
produkcji prac. Wydaje mi się, że w największej mierze jest to praca w teatrze, oraz pokazywanie prac na 
festiwalach czy w teatrach. 
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Pawle, bo ty masz taką lekkość w opowiadaniu o swojej pracy, w komunikowaniu tego co robisz, czy masz 
jakąś strategię istnienia w sieci i czy ta komunikacja jest bardziej skierowana do odbiorców, widzów, czy 
bardziej do środowiska artystycznego, by opowiedzieć o sobie? 

Chyba zależy od tego kto i o co pyta. Bo wydaje mi się, że jeżeli na przykład komunikuję na temat nowego 
pomysłu, nowej pracy to staram się patrzeć dość szeroko, z jednej strony na środowisko taneczne, teatralne, 
artystyczne szerzej, ale również na widownię, która mam nadzieję będzie przychodzić i będzie chciała to 
zobaczyć, albo, będzie chciała się czegoś nowego dowiedzieć. Bo mam wrażenie, że dość często wchodzę w 
taką dość edukacyjną formułę, bo wydaje mi się, że wciąż wiedza na temat choreografii i tańca w Polsce jest 
niewystarczająca. Więc mam wrażenie, że jeżeli jest taka możliwość, a szczególnie jeżeli ta możliwość się 
pojawia w jakiś bardziej mainstreamowych mediach to warto mówić, warto edukować, czasami warto 
powtórzyć coś pięć razy, tak, żeby stało się bardziej naturalnym mówienie, myślenie, dyskutowanie o tańcu. 
Ja na przykład kiedy robię swoją pracę to głównie chyba myślę o takim spełnianiu swoich marzeń, albo 
spełnianiu marzeń jakieś grupy. To nie jest tak, że każda moja decyzja jest oglądana z każdej strony w 
kontekście, co to robi dla widza, albo jakie znaczenia to produkuje. Owszem, to jest bardzo ważne, ale wydaje 
mi się, że to jest jakąś taką wypadkową tej pracy związanej z Twitterem, z tym materiałem. Bo a propos jakiejś 
rutyny, to moją rutyną w przypadku mniejszej pracy, warsztatu, wielkiej pracy, improwizowanego wieczoru, 
jest pytanie, z czym chcę zostawić widza? To jest pytanie, które zadaję sobie na koniec, co to ma komuś zrobić, 
albo z czym ta osoba będzie wracać po tym wydarzeniu? Ale w dużej mierze też jestem, tak jak powiedziałem, 
tu i teraz i badam materiał przez siebie, przez moich współpracowników, przez czas, przez przestrzeń. 

A czy zdarza lub zdarzyło ci się myśleć o realizacji jakiegoś projektu przez pryzmat, że to chwyci? Że ludzie 
będą chcieli coś oglądać, więc podejmiesz się danego projektu? 

Mam takie poczucie, że chyba to, co do tej pory realizuję przede wszystkim wynika z osobistego doświadczenia, 
czy zainteresowania jakimś tematem, ale kłamałbym gdybym mówił, że od razu sobie nie zadaję pytania, a co 
to komuś zrobi? Czy to jest chwytliwe? A może bardziej, czy jest to na tyle uniwersalne, żeby mogło pociągnąć 
ludzi? Więc tak, nie staram się za wszelką cenę być modnym w jakimś sensie, bo pojawiają się trendy wizualne, 
tematyczne, ale zdaję sobie sprawę, że to co powstanie będzie funkcjonowało w kontekście innych pracy, 
jakiegoś konkretnego momentu w historii czy konkretnej sytuacji tańca w instytucji, w Warszawie, w Polsce, 
w Europie. Nie wiem czy to chodzi o to czy chwyci, ale zastanawiam się nad tym czy to będzie rezonować. 

W ‘sztuce to praca’ mieliśmy webinarium o pitchingu i zastanawiam się czy ty masz jakieś doświadczenie w 
opowiadaniu o sobie, sprzedawaniu tego co robisz kuratorom? Jak to robić? Jak ty to robisz? 

Jak to robić? Nie wiem, jeszcze nie wszystko sprzedałem, nie wszystkim, więc chyba jeszcze się uczę. Ja nie 
jestem taką osobą, która w przypadku jakiegoś festiwalu pierwsza biegnie z wizytówkami, rozwija roll-up i 
sprzedaje prace na prawo i lewo, ale wydaje mi się, że to co ja robię to jakoś szczerze rozmawiam. Chodzi mi 
o to, że moje pojawienie się w jakimś nowym kontekście na przykład związanym z nowym kuratorem, 
festiwalem, wynika z tego, że zawsze wcześniej odbyliśmy jakąś długą rozmowę. I to była albo rozmowa 
bezpośrednia, albo spotkanie telefoniczno-internetowe, które polegał ona tym, że ja nie ograniczałem się tylko 
i wyłącznie do mówienia o tej pracy, ale też starałem się opowiedzieć o tej pracy przez pryzmat mojej całej 
historii, albo przez pryzmat zainteresowań, przez pryzmat tego co było przedtem pracą, dlaczego ona powstała 
i ma taki kształt, co na to wpłynęło. Więc mam wrażenie, że warto mówić i nie ograniczać się, pozwalać trochę 
na taki rodzaj odsłonięcia, tak, żeby jakiś partner potencjalny, nowy partner mógł dowiedzieć się o nas więcej.  
A nie, żeby mówiła tylko praca. Zresztą ja lubię mówić w ogóle o tańcu, o swoim tańcu, ale też o tańcu jako 
takim, więc myślę, że warto dyskutować i pozwalać się odsłaniać trochę. 

Rozmawialiśmy o realizacji twoich pomysłów twórczych, o współpracy z instytucjami, również trochę o 
zarobkach, a co w twoim odczuciu jest  miarą sukcesu zawodowego w tańcu? 
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To trudne pytanie. Ciężko mi powiedzieć, co by oznaczało, że już ten sukces się pojawił. Ja jestem bardzo 
szczęśliwy wtedy kiedy kogoś na różne sposoby dotyka praca choreograficzna na przykład, moja praca, która 
wywołuje często przeróżne emocja, a najbardziej szczęśliwy i jednocześnie zaskoczony jestem wtedy, kiedy 
ktoś widzi w choreografii, w tańcu coś, o czym ja nawet nigdy nie pomyślałem. Czyli wydaje mi się taki rodzaj 
choreografii, która trochę nie ma granic, w jakiś sposób jest nieograniczona i w taki sposób jest czytana, jest 
czymś co jakoś bardzo mnie cieszy. Więc może to byłoby to. Ja mam w sobie też dość dużo takiego myślenia i 
działania też na rzeczy aktywizmu, takiego dla tańca, dlatego też myślę, ze mógłbym myśleć o sukcesie już nie 
tylko swoim, ale takim większym sukcesie, gdyby taniec w Polsce miał więcej przestrzeni, więcej programów, 
więcej pieniędzy, tak żeby po prostu nie myśleć o tańcu cały czas jako o niszy, pracy na dorobku, petencie, 
który puka i prosi. Tylko żebyśmy mogli trochę stanąć z taką wyprostowaną klatką piersiową i żeby ten taniec 
po prostu bardziej się rozwijał, mam na myśli również ten eksperyment, czyli taniec eksperymentalny, żeby 
było więcej miejsc, więcej pieniędzy, ludzi, zamieszania, fermentu. To mogłoby być też jakimś wspólnym 
sukcesem. 

Życzę ci takich sukcesów, dużo fermentu, mam nadzieję, ze ten powrót do występów spowoduje, że wróci 
to życie i tego fermentu nie zabraknie. 

Dzięki. 

Dziękuję ci za rozmowę. Moim gościem był Paweł Sakowicz.  

Dziękuję pięknie. 

Przypomnę, że nowe odcinki podcastu „Słuchaj, sztuka to praca!” ukazują się w każdy drugi wtorek miesiąca 
i są do odsłuchania na YouTube, oraz na Spotify Instytutu Kultury Miejskiej. Na YouTube znajdziecie też 
webinary, które mogą was zainteresować, na przykład poświęcone planowaniu rozwoju zawodowego czy o 
tym jak prezentować siebie i swoją twórczość, to akurat majowy webinar Agaty Wittchen-Berełkowskiej. A 
my słyszymy się niebawem. Dziękuję i do usłyszenia. 

 


