
Martha Graham
urodzona 11 maja 1894 r. w Pensylwanii, 
zmarła 1 kwietnia 1991 r. w Nowym Jorku



Wprowadzenie i krótkie fakty
Martha Graham była jedną z wpływowych amerykańskich tancerzy, pedagogów oraz 
choreografów tańca współczesnego. Według niej balet i inne dzieła miały “ujawnić 
wnętrze człowieka”. Przez ponad 50 lat stworzyła 180 prac, od solówek po prace na 
dużą skalę, w większości których tańczyła osobiście. Graham nadała tańcowi 
współczesnemu nową głębię jako nośnik intensywnej i silnej ekspresji pierwotnych 
emocji. 



http://www.youtube.com/watch?v=BrkuB5WwQGE


Uznana za jedną z największych artystek XX wieku 

Martha Graham stworzyła język ruchu oparty na 

zdolności wyrazowej ludzkiego ciała. Przełomowy styl 

Graham wyrósł z jej eksperymentów z żywiołowymi 

ruchami skurczowymi i uwalniającymi. Koncentrując 

się na podstawowych działaniach ludzkiej formy, 

ożywiła ciało surowym, elektrycznym emocją. Ostre, 

kątowe i bezpośrednie ruchy jej techniki były 

dramatycznym odejściem od dominującego wówczas 

stylu. Martha Graham w swoich przekonaniach 

podkreśla rolę i odpowiedzialność tancerza oraz jak 

ważna jest technika tańca.

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Uznana
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/za
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jedn%C4%85
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/z
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/najwi%C4%99kszych
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/artystek
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/XX
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/wiek
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Martha
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Graham
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/stworzy%C5%82a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/j%C4%99zyk
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ruch
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/oparty
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/na
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/zdolno%C5%9Bci
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/wyrazowej
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ludzkiego
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/cia%C5%82a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Prze%C5%82omowy
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/styl
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Graham
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/wyr%C3%B3s%C5%82
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/z
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jej
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/eksperyment%C3%B3w
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/z
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/%C5%BCywio%C5%82owymi
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ruchami
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/skurczowymi
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/walniaj%C4%85cymi
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Koncentruj%C4%85c
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/si%C4%99
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/na
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/podstawowych
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/dzia%C5%82aniach
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ludzkiej
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/formy
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/o%C5%BCywi%C5%82a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/cia%C5%82o
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/surowym
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/elektrycznym
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/emocj%C4%85
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Ostre
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/k%C4%85towe
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ezpo%C5%9Brednie
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ruchy
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jej
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/techniki
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/y%C5%82y
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/dramatycznym
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/odej%C5%9Bciem
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/od
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/dominuj%C4%85cego
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/w%C3%B3wczas
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/styl
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Martha
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Graham
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/tancerza
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/oraz


Wczesne życie i 
twórczość

Graham była jedną z trzech córek 
lekarza, który szczególnie 

interesował się cielesną ekspresją 
ludzkich zachowań . Po pewnym 

czasie na południu jej rodzina 
osiedliła się w 1909 roku w Santa 

Barbara w Kalifornii, gdzie odkryła 
rytm morza i zapoznała się ze sztuką 

azjatycką, wpływami, które miały 
być widoczne w jej choreografii 

przez całą karierę.





Kariera zawodowa Graham rozpoczęła się w 
1916 r., gdzie jako nastolatka została 
wprowadzona do repertuaru i programu 
nauczania, który po raz pierwszy w Stanach 
Zjednoczonych badał tańce świata - ludowy, 
klasyczny, eksperymentalny, azjatycki i 
rdzennych amerykanów. 



http://www.youtube.com/watch?v=6BZ5Jm8pC_g


Zapisała się do uczelni muzycznej w Rochester (w stanie 
Nowy Jork), aby nadal uczyć się i eksperymentować.

Martha zadebiutowała w Nowym Jorku jako niezależna 
artystka w 1926 r. Chociaż niektóre owoce jej 
eksperymentów można dostrzec już od pierwszych z jej 
choreografii.   

1924 r.



http://www.youtube.com/watch?v=Vv9r8-bq_FQ


Koncert 1927 r. (“Okres długich wełnianych”)
Krytycy uznawali ją za pełną wdzięku i liryczną. Wszystko 
to zmieniło się wraz z koncertem w 1927 roku, a przez 
następną dekadę i dłużej jej zaskakująco oryginalne tańce 
były określane jako brzydkie, surowe i niejasne. Wśród 
choreografii z programu Graham w 1927 był 
prawdopodobnie pierwszy taniec protestu i komentarza 
społecznego w Stanach Zjednoczonych, osadzony w 
awangardowej muzyce Arthura Honeggera. Publiczność nie 
była pod wrażeniem, a tancerze i widownia wyśmiewali ją. 

Później sama Graham odniosła się do tej dekady jako 
“okres długich wełnianych” - nawiązanie do zwykłej 
dżersejowej sukienki, którą nosiła na wielu swoich tańcach.



Louis Horst - muzyk w świecie tancerzy
Miał silny i trwały wpływ na 
życie Marthy, dyrektor 
muzyczny w Denishawn, który 
opuścił szkołę 2 lata po 
Graham. Często komponował 
dla niej utwory. Pozostali 
blisko, aż do jego śmierci. 

Wśród jego najbardziej 
znanych partytur były te, 
które dziś są między innymi 
historyczne.





https://docs.google.com/file/d/19PC0FDyvcrH5ErIZEyF5JrjCz5lKS3q0/preview


Erick Hawkins
Przez ponad 10 lat zespół taneczny 

Graham składał się wyłącznie z kobiet, 
ale jej tematy zaczęły wzywać także 
mężczyzn. Zaręczyła się z Erikiem 

Hawkinsem, tancerzem baletowym , 
dołączył do jej firmy i pojawił się z nią 

w ważnej pracy, Dokument 
amerykański (1938). Ona i Hawkins 

pobrali się w 1948 roku, ale 
małżeństwo nie trwało długo; rozwiedli 

się w 1954 roku.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/art/ballet&usg=ALkJrhjiEOYoPpjGtisghzQo_VKJU2dZWQ


http://www.youtube.com/watch?v=FQYyZOu9MhQ


W swojej ponad półwiecznej karierze Graham stworzyła serię 
choreografii, od solówek po wielkoformatowe kreacje o długości 
całego programu, takie jak Klitajmestra (1958). W swoich 
tematach prawie zawsze odwoływała się do ludzkich konfliktów i 
emocji. Sceny i epoki są różne, ale jej wielka galeria tańczonych 
portretów nigdy nie przestała badać wewnętrznego życia 
emocjonalnego ich bohaterów. Stworzyła kilka tańców z 
amerykańskiego życia pogranicza , z których najsłynniejszym jest 
Appalachian Spring (1944).
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http://www.youtube.com/watch?v=Wrs3eaXETkQ


http://www.youtube.com/watch?v=CoHVzWX1xG0


Martha Graham stworzyła technikę tańca, który stał się pierwszą znaczącą alternatywą do idiomu z 
baletu klasycznego . Jej język tańca miał wyrażać wspólne ludzkie emocje i doświadczenia, a nie 
tylko dostarczać dekoracyjnych pokazów wdzięcznych ruchów. Tańce miały również wywoływać 
uczucie dreszczy wśród publiczności, zamiast być rozumianym głównie w sposób obrazowy. Wiele z 
jej tańców charakteryzuje się silnymi, kanciastymi ruchami, których źródłem są skurcze i 
rozluźnienie mięśni, skupione w miednicy tancerki. Te ekspresyjne skurcze pomagają wytworzyć 
silne napięcie, które jest cechą wielu prac Graham. Powstałe w ten sposób słownictwo taneczne jest 
zaskakująco odmienne od klasycznego baletu. Jej technika jest najbardziej rozwiniętą metodą 
treningu ciała w całej dziedzinie tańca współczesnego, wymagającą niesłabnącej dyscypliny
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