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w y K o 

Jolanta Dybuś 
Mariola Hendrykows ka 
Roma Juszkat 
~:wa Pawlak 
Lubomira Wojtkowiak 
Ilanna Woźniak 

N A w 

.Jan Jakub o wski 
Zbigniew Misiuda 
Jacek Sole cki 
.Tuliusz Stańda 
Przemysła\\' Sliv-ra 
Emil Wesołowski 

choreografia i kostiumy 
CONRAD DRZEWIECKI 

muzyka 
GUSTAW MAHLER 

nagranie: 

c 

Wielka Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach 

pod dyr. Mieczysława Nowakowskiego 

Pokaz zamknięty - Balet Opery Poznańskiej 

18. 02. 197:3 r. 

y 

premiera Polski Teatr Tańca - 27 . 04. 1974 r. 

na scenie Opery Poznańskie j 

Polski Teatr Tańca - Balf"t Poznariski 
Dyrektor i kier. artystyczny - Conrad Drzewiecki 

Zastępca dyrektora - Sławomir Pietras 



Inspirowana nastrojem muzyki apoteoza uczuć. Pozba
wiony konkretnego podtekstu fabularnego układ choreo
graficzny działa samą tylko ekspresją ruchu, linii ciała, 
przebiegiem tańca. Skupiona w swym wyrazie wizja sce
niczna jednoczy s ię z wrażeniem dżwiękowym Adagietta , 
podkreśla, uzupełnia sugestią o pięknie jego faktury brzmie
niowej. 

Zasługuje na lo muzyka Gustawa Mahlera. 

-
I'apotheose des senti mcnts es t inspiree de l'atmosphcn~ 

de la musique. Prive du concrct sous-texte fabuleux, le 
systeme choreographique influe par la seule expression du 
mouvement, de la ligne du corps et par la danse ełle -
meme. Eufemiee dans son expression la vision scćniquc 
s'unit a l 'impression sonore d' Adagietta; elle m et en r2li ef 
et elle se compłete, par la suggestion de la beaute de sa 
facture resonnante. La musique de Gustave Mahler y in
fluence enorm~ment. 

-
Inspircd by music apotheosis of feelings. Deprivcd of 

derinite plot choreographic arrangement operates only 
lhrough movcment expression, line of the body and th(; 
coursc of dance. Concentrated in its expression scenic vi
s ion unites with the sound impression of Adagietto, under
lines and completes it by the suggestion of its sound fac
lurc:. 

Gustaw Mahler's music deserves it. 

-
Inspiriert durch d ie Stimmung der Musik vcrgottert du· 

Choreograph das unendliche Thema der reinen und hoheren 
Gefiihłe. Ohne konkrete Handlung - nur gleitende Be
wegungen der Tanzer vereinigen sich mit der dahinfleis
senden Musik von Gustaw Mahler, die es verdient, einc 
Hymne auf die ewige Liebe zu verkorpern . 

-
Opr. graf. progr. - January Cechmanowicz, Fot. - J. Kulm 
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