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"Przesunął granice choreografii, wyzwalając 
taniec z ograniczeń opowieści i muzyki"

Życie i twórczość



Przyszła Gwiazda
Merce Cunningham urodził się w Centrali, 

w stanie Waszyngton. 

Pierwszy raz tańczył i występował na 

scenie w Cornish College of the Arts w 

Seattle.

Przez pięć lat od 1939 do 1945 był solistą 

w firmie Marty Graham.

Jego pierwszy koncert - Nowy York w 

kwietniu 1944 z Johnym Cagem.



Merce 
Cunningham 
Company: “Trust”
Po pięciu latach bycia solistą u Marty 
Graham,  zaczął sam tworzyć 
choreografie.
Po pewnym czasie sam stworzył w 1953 
firmę, która w 2003 roku obchodziła 50  
rocznicę powstania.

Firma została utworzona w Black 
Mountain  College, a od tamtego czasu 
stworzył prawie 200 prac dla niej.



Ruch,
piękny sam w sobie

Sam Cunningham nie był 

zainteresowany 

opowiadaniem jakiejś 

historii w tańcu, ani 

wyszukiwaniem 

psychologicznym relacji: 

najważniejszym w całym 

tańcu był on sam, taniec.



Początek kontrowersji

Zamiast skupiać się na 
opowiadaniu historyjki skupiał się 
na samym ruchu. 

Próbował połączyć w jego 
technikach oba: nacisk 
nowoczesnego tancerza na tors i 
kręgosłup i baletu skupiającego się 
na kończynach.



Współczesny taniec
Nowatorstwem choreografii 

Cunninghama było wyzwolenie samego 

tańca, jako formy niezależnej od innych 

elementów przedstawienia scenicznego. 

Artysta w licznych układach tanecznych 

uniezależniał ruch tancerzy od muzyki i 

"opowieści" lub treści baletu.

 Sam ruch tancerza lub tancerki był 

samowystarczalnym przekazem 

artystycznym.



Partner życia
Wiele z jego produkcji były 

wykonywane w ciszy, a niektóre były 

rezultatem kolaboracji z jego 

życiowym partnerem, kompozytorem 

John’em Cage’m.



Rozrost firmy
W wielu pracach dla jego 

firmy, można było zauważyć 

wiele kolaboracji z 

kompozytorami i artystami 

wizualnymi, szczególnie z 

John’ym Cage’m od lat 40 do 

roku 1992, śmierci Cage’a.



Więcej 
kolaboracji
Artysta Robert Rauschenberg 

projektował kostiumy i  światła, dla 

jego wczesnych projektów.



Merce 
Cunningham

Ciekawe jest to że 

choreograf nie wiedział jaką 

atmosferę stworzył 

dokładnie, aż do startu 

koncertu, gdzie światła, 

kostiumy, taniec i dekoracje, 

wszystkie razem ujrzały 

światło dzienne.



Chance Dance: 
losowość

Cunningham odkrył również 

taniec wyborów, czyli 

„Pół-improwizacyjna forma 

choreografii, w której ustawione 

ruchy były przestawiane dla 

każdego występu pod względem 

kolejności, miejsca i 

zaangażowanych tancerzy”.



“Chance Dance”: 
kontrowersja Dla obrony swoich technik, 

które niszczyły dotychczasowe 

tradycje, a czasami 

rozwścieczały publiczność, 

mówił “Jaki ma sens robienie 

czegoś co już się zna?”



Nowe możliwości

Jego pionierska praca 

przy filmowaniu, razem 

Charles’em  Atlas’em, a 

później Eliot’em 

Caplan’em zwiększyły 

możliwości 

choreograficzne  firmy 

Merce.



Filmy razem z Merce

Z jego kolaboracji z Atlas’em 
wyniknął dokument: Merce 
Cunningham: A lifetime of Dance.

W 2005 znowu połączyli siły by 
stworzyć następną część, która 
finalnie powstała w dwóch formach 
: Views on Camera i Views on 
Video.



Merce 
Cunningham: 
Krytyka

Jego taniec czasami zostawał określany 

“bezkształtnym”,  struktura jego technik jest po prostu 

organiczna, jak coś w naturze. Jednak nie ma tam 

improwizacji: tancerz powinien dobrze wiedzieć co ma 

robić, przed wejściem na scene.



Technologia
Cunningham poszerzał granice 

tańca  przez ponad pół wieku, od 

roku 2000 robił to programem 

komputerowym Life Form, który 

jest teraz nazywany DanceForms.



Danceforms

Jego zainteresowanie 

we współczesnej 

technologii 

poprowadziło jego 

prace z DanceForms do 

tworzenia wszystkich 

jego prac, od Trackers 

(1991).



Kolaboracje W 1997 zaczął prace z przechwytywaniem ruchu 
(motion capture) razem z  Paul’em Kaiser’em i 
Shelley Eshkar by zaprojektować dekoracje dla 
BIPED, zaprezentowanym w 1999 roku w  Hali 
Zellerbach w University of California w Berkeley.



Motion Capture
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http://www.merce.org/


