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Bohdan Pociej 

Obecność , 
n 

Radość, jak poważny taniec ... 
(Gałczyński) 

Roztańczony barok 

1. 
Geniusz Bacha skupia w sobie i przetwarza w styl własny calą muzykę swe1 epoki, wszystki e jeJ rodzaje , formy 

i gatunki aktualnie uprawiane, w ich cechach istotnych, a więc takze i TANIEC. W przebogatej, rozleglej 1ak 

morze twórczości Bacha (to wszak Beethoven powiedz1ai kiedyś, że nie „strumieniem" - „der Bach" - lecz 

„morzem" - „das Meer" - LvVać się powinien') zna1dziemy wszystkie tańce, jakie ówcześnie w muzyce zapisy

wano i stosowano rytmy, formuły, figury, gesty, wzorce taneczne na różnych poziomach artystycznej stylizacj i. 

Rzec można . i ż w 1ego muzyce zawarty 1est równiez caly jak gdyby system tańców, da1e się z niej odczytać 

ich systematyka. 

Najbliższe źródeł, pierwowzorów tanecznych, tańców 1ako tańców, będą SUITY (i partity) klawesynowe, wio-
.. , , I , 

lonczelowe, skrzypcowe, orkiestrowe: gaturiek wykształcony we Franc11, w ktorym tance są wyraznie nazwane 

allemande, courante, sarabande, gawot, menuet, bourree, gigue - każdy oparty na innej formu le ryt mu. 

Su ity (lub parti ty - nazw używa s i ę zamiennie) stanowią więc jakby centrum „systemu'' form tanecznych 

u Bacha. Taniec wszakże nawiedza równie inne obszary 1ego muzyki nie ty lko św iec kiej, ale i rel1g1Jne1: we 

wszystkich rodza1ach, gatunkach i formach J8St przyimowany chętn ie , nie ma przed nim zamkn iętych czy 

zastrzeżonych reionów Rytmy, metra , figury tańca są wszechobecne. Poruszane nimi są nie tylko - ex defini

tione - orkiestrowe suity, ale i Koncerty brandenburskie , 1ak również koncerty skrzypcowe i klav.;esynowe. Puls 

taneczny - szybki, fywy, umiarkowany, powolny - biJe często i w Preludiach czy Fugach z WofJltemperiertes 

Klavier. także w Preludiach, Toccatach , Sonatach organowych; nawet w dziełach sytuowanych na wyzynach 

muzycznego abstrakCjonizmu, 1ak Musikalisches Opfer i Kunst der Fuge , da1e s i ę czasem wyśledzić obecność 

tańca 

4 Tańczmy Bacha 

W rytmach tanecznych poruszają się często arie i chóry kantat, nie tylko świeckich, jak ta „o kawie" czy, chłop

ska", ale i religijnych . I tak aria Ouia fecit mihi magna z Magnificat ma rytm gawota. zaś aria Grosser Herr, 

o starker Kónig z Oratorium Bożonarodzeniowego rytm poloneza. Duch, żywioł, pierwiastek tańca nie stroni 

bynajmniej od górnych rejonów muzyki sakralnej w Mszy h-moll pierwszy chór Gloria pulsuje żywym tańcem, 

podobnie Hosanna z Sanctus, zaś chór Zmartwychwstania - Et resurrexit - z Credo pobrzmiewa dziarskim 

polonezem 1 Nawet w Pasji Mateuszowej aria po zdradzie Judasza (aria „ze srebrnikami", której ruch dźwięków 

imituje toczące się monety) ma wyrażnie taneczny charakter. 

W taneczności swo1e1 muzyki Bach nie 1est zresztą wy1ątkiem; podobnie, a moze bardziej 1eszcze, tańcem 

podszyta i przenikana jest muzyka innych kompozytorów 1ego epoki - od pomniejszych do na1większych 

chóry, arie, uwertury, suity, koncerty Handla, koncerty i opery Vivaldiego, kantaty, pasie, suity, koncerty, sonaty 

Telemanna, sonaty Scarlattiego, miniatury klawesynowe Couperina, opery, balety, koncerty Rameau - cała 

ta przebogata, wielokształtna 1 wielobarwna muzyka pie1wszej połowy XVIII wieku, czasów późnego i szczy

towego baroku (Hochbarock) poruszana i ożywiana jest tańcem. Tak że powiedzieć można. 1ź 1est on w tym 

czasie prawdziwym spiritus movens, duchem porusza1ącym materię muzyki duch czasu udźwiękawia się 

i ucieleśnia w tanecznych rytmach 

2. 
W drugie/ połowie XVIII wieku taneczność muzyki europejskiej osiągnie pierwsze w dziejach apogeum. Ów 

szczyt poprzedzony był długim, paruwiekowym procesem ewoluc1i: rozwo1em samego tańca w kulturze 

Europy - od średniowiecza, poprzez renesans i wiek XVll. Taniec i muzyka egzystu1ą równolegle, lecz nie 

równorzędnie. Muzyka nieustannie się rozwi1a i wzbogaca. Taniec zaś - jako odrębna sztuka taneczna - az 

po wiek XVI zasadniczo nie rozwija się, bo 1ako odrębna samoistna sztuka „choreiczna" (w naszym pojęciu) 

po prostu jeszcze nie istnieje Obecny od zarania wszystkich kultur - prymitywnych i wysokich, starszych 

i młodszych - jako ich organiczny składnik, pełni różne funkCje i gra różne role przede wszystkim ludyczne, 

jako spiritus movens zabawy, ale także sakralne, religijne, ceremonialne, dramaturgiczne, teatralne. Wrodzona 

człowiekowi aktywność taneczna („popęd tańca" - Tanztrieb - 1ak by powiedział Schiller), aby się przejawić 

nie potrzebuje form muzyki kunsztownych i wyrafinowanych: aż po wiek XVI tańce w muzyce europe1skie1 są 

iej dziedziną na1prostszą, prymitywną, uzytkową, funkcjonalną 

Prawdziwy rozwój sztuki tanecznej zaczyna się gdzieś na przełomie wieków, renesansu i baroku. W XVll 

wieku zaś, w związku z rozwojem nowego gatunku teatralnego - opery (która tak wielką rolę odegra w historii 

muzyki), ta sztuka rozkwita. w całym swoim zróżnicowaniu: od tańców prostych, powszechnych, uzytkowych, 

ludycznych - chłopskich, mieszczańskich, szlacheckich - po wyższe formy tańca widowiskowego - bale

tów dworskich w wykonaniu profes10"'8lnych tancerzy. Balet i sztuka tańca scenicznego - to piękny owoc 

kultury francuskiej XVI! i XVIII wieku, skupionej wokół królewskiego dworu. Taniec rozwi1a się , systematyzuje; 

sztuki tanecznej trzeba się teraz uczyć - podobnie 1ak sztuki śpiewu, gry i kompozycji muzycznej; funkcjonują 

nauczyciele i mistrzowie tej sztuki, powstają szkoły tańca artystycznego. 

Wysoka sztuka tańca baletowego domaga się też odpowiedniej, stosownej do swego poziomu muzyki; nie 

wystarcza jej JUŻ bowiem prymitywizm muzyki tanecznej epok poprzednich. Muzykę baletową stylizu1ącą 

tańce użytkowe - włączaną w widowiska operowe i towarzyszącą sztukom teatralnym - pisać będą teraz 

czołovv 1 kompozytorzy francuscy drugiej połowy XVll wieku Lully, 1ego współcześni i następcy. W ten sposób 

powstanie gatunek tak ważny dla kultury muzycznej Francji : SUITA, łańcuch stylizowanych tańców; prze1ęta 

przez mist rzów szkół instrumentalnych - wirtuozów 1 kompozytorów lutni, violi da gamba, klawesynu. Suita 

francuska przyjmu1e s ię tez u kompozytorów innych nac1i Włochów, Niemców. Ang lików, Hiszpanów, Portu

galczyków Taniec zadomawia się na dobre w muzyce instrumentalne1 Europy. Skłonność jest zresztą obo

pólna muzyka pragnie t ańca , 1ako swoistego organizatora czy regulatora 1e1 rytmów Taniec pożąda muzyki 

- dobrej, na wysoki m poziomie artyzmu - dla swojej nobilitacji, 1ako swo1ego wyższego dopełnienia. 

Wszelako aby tak się z tańcem zbl iżyć , aby taniec tak s ię w 1e1 dziedzinie zadomowi!, muzyka sama musiała 

osiągnąć odpowiedn io wysokie stadium swego rozwo1u; konieczny by! zasadniczy przełom w jej dzie1ach, 

sięgający 1e1 substanc1alnego rdzenia. Musiała muzyka zostać w sposób nowy, dynamicznie i dramaturgicznie 

PORUSZONA; co stało się głównie za sprawą Monteverdiego, pierwszego geniusza w jeJ dzie1ach, twórcy 

opery i dramatu muzycznego; on to dał muzyce tak silne bodźce do nowego, intensywnego rozwo1u w dąze

niu do formy dynamicznie i energetycznie przekomponowanej. 
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Johann Sebastian Bach 

6 Tanczmy Bacha 

Poruszon w ten sposób muzyka, pchnięta na nowe tory rozwoju, w XVll wieku, w przestrzeni kultury baroku. 

otwiera się również , jak nigdy dotąd, na tan iec. Wszak cechą znamienną barokowe] sztuki jest wlaśnie nowe 

poruszenie materii artystycznych , nowo odkryty ruch wewnętrzny - nowa dynamika formy; bowiem kultura 

bar ku fundowana jest na innym jUZ, nowozytnym obrazie świata - kosmosu otwartego w perspektywie nie

skoriczonośc i . I tak w barokowym malarstwie rysunek, kontur traci swój linearny charakter, przelamuje s ię, 

rwie, skręca pod naporem dynamiki barw. A ileż przejawów potencjalnego ruchu kryją w sobie wnętrza baro

kowyd 1 kościołów ; ile w nich zwichrzonych proporcj i, odchyleń od symet ryczności w nadrzędnych ramach 

architektonicznej symetrii postacie ludzkie - świętych 1 blogosławionych - 1 anielskie zastygle w ruchu gestów, 

skrętów, sklonów, kroków, ta1iczące (dosto1nie) , wznoszące s i ę , u latujące : spiralnie skręcane kolumny; skle-

ienia otw rte zda się na nieskończoność niebieskich przestrzeni; wn ,trza kopuł znoszące s ię jakb spiral

nym ruchem .. Na każdym kroku sugestie ruchu , iluzje poszerzanej przestrzeni. 

Podobnie w poezji tych czasów reg ularność jej metrów 1 rytmów dynamizowana jest wewnętrznie brzmieniem, 

i nstrumentacją zgloskową wiersza i znaczeniem słów; wiersz zaskakuje metaforą, paralehzmem, oksymoro

nem, peryfrazą. . 

Czym jest, czym może być taniec dla muzyki czasów baroku, osiągającej swoje apogeum - bogactwa rorm, 

różnorodności struktur, odcieni ekspresji - w twórczośc i Bacha? Przy1rzyjmy się nieco blizej tym aspektom 

i funkcjom taneczności. 

Motor formy 
To funkcja zasadnicza 1 rola naczelna: rytm tańca dynamizuje i zarazem uregularnia tok muzyki, partykuł uje 

przebieg, normuje czas, wyznacza proporcje formy. Rola tarica jest więc formotwórcza A jeś li calą muzykę 

Bacha - w jej z różnicowaniu rodzajów, gatunków 1 form - podzie lić mozna (w aspekcie formowania) na dwa 

obszary: ten, którym rządz i zasada architektonicznej symetri i, klasycznej proporcjonalności 1 ten o sklonno

ściach do asymetryczności, symetrii „barokowo" czy zgola „romantycznie" zaklócanej - to możemy powie

dzieć , że ów pierwszy obszar podszyty jest tańcem , na rytmach, figurach, formułach tanecznych fundowany; 

na tych rytmach 1 wzorcach tańca, których „wykładem" są Bachowskie SUITY, na metrach dwu- i trójdzielnych, 

rytmach kroczących w tempie umiarkowanym (allemande) . pulsujących żywo rytmach courante, menueta, 

kontemplacyjnych rytmach sarabandy (sarabandą jest przecież Aria z Wariac;1 Goldbergowskichl) , kolyszą

cych rytmach siciliany, rytmie uwertury francuskie1 majestatycznie punktowanym, skacząco żywym rytmie 

gigue, dobitnym rytmie gawota .. Rytmy niespokojne, żywe , 1wące, wirujące , podskakujące. i rytmy uspoko

jone. miarowe, refleksyjne, medytacyjne; rytmy proste: menueta, gawota, bourree, i rytmy zl ożone : allemande, 

courante , loure. 

Wszystkim tym rytmom i wzorcom tanecznym wlaściwa jest sk lonność do symetryczności , ich ruchem rząd zi 

zasada symetrii; kazda figura, formułaotańca skrywa w sobie oś symetrii , 1on symetryczności , względem któ

rego ruch tańca s ię odbywa. Taniec zresz ą w ogóle - wszelki taniec, nawet ten skrajnie „v.yzwolony' i „dziki" 

(jezeli tylko jest tańcem , a nie jakąś chaotycznie bezksztaltną szamotaniną) - na osi symetrii się opiera, mniej 

lub bardziej zaklócanej, odchylanej, zwichrowaną Dlatego tez sztuka tańca baletowego - w swej 1ytmicz

nośc i i fi guratywnośc i - pokrewna jest (podobnie jak muzyka) sztuce architektury, dz1eląceJ 1 wypelnra1ącej 

przestrzeń wedlug zasad symetrycznośc i . 

Dramaturgia 
Formy i gatunki muzyczne, które Bach uprawia, mają określoną dramatu rg i ę zróznicowa111e przebiegu akcji, 

rozlozenie akcentów, rozplanowanie nap ięć, odpręże ri , punktów cięzkości , kulminacji I spadków, kontrasto

wanie. zawieszanie toku, pauzy, oddechy; powtórzenia, nawroty, konkluzje ... 

Każdy gatunek, każda z form ma dramatu rgię sobie właściwą: inna jest dramatur 1a c1slej fugi czy preludium 

wysnutego z jednego motywu, a inna - wie loczęścio ej i różnoodcinkowej s 1ity; inna - czteroczęściowej 

sonaty, 1nn - dynamicznie poruszanej toccaty czy fantazji ; inna - dr maturgicznie zwartych wariacji typu cha

conne cz passacaglii, a inna - t rzyczęśc iowego koncertu inna jeszcze, naJbardz1e1 ztozona, jest dramaturgia 

formy kant t, Mszy, Pasj i 

W dramatu rgię tych form i gatunków wplata s ię nierza ko element ańca . Dr m turg1a form dźwiękowych 

w ruchu zawiera w sobie. z natury swej, taneczność, potencjalną bądź urzeczywistni ną , ia ną lub skrytą 

taneczność rytmów, zwrotów, lormuł , figur, gestow m111ej lub bardziej okreslonych. Ogólnie powiedzieć mozna, 

że dramaturgia utworów Bacha charakteryzuje s i ę możliwośc ią tańca ; zawarte w nicl1 energie taneczne mogą 
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Nicolas Lancret 
Taniec Camargo. 1730 
(Musee des Beaux-Arts, 
Nantes) 

Marie-Anne de Camargo 
na]slynniejsza tancerka 
czasów Bacha 

Pietra Longhi 
Le kc 1a tańca , ok 17 41 
(Ga lteria dell 'Accademla, 
Wenecja) 

więc być urzeczywistniane, konkretyzowane, unaoczniane, wcielane (doslowniel ) w ksztalty rzeczywistego 

tańca . Dramaturg ia muzyczna dzwiękowej fo rmy przekłada się edy na drama1urg 1ę baletu - widowiska 

tanecznego. Dlatego też Bacha (podobnie jak innych kompozytorów baroku) MOZNA TAŃClYĆ . Nie tylko 

utwory sklada1ące s ię z określonych tańców, których gatunkowa t aneczność 1est ewidentna, ale takze prelu

d ia, toccaty. fantazie i fugi , sonaty i koncerty, kantaty 1 msze, a nawet pasje - z ich duchowym przesianiem 

i wewnęt rznym, glęboko poruszającym dramatyzmem .. 

Polifonia 
Bach, naj'Niększy, nieprześcigniony w bogactwre pomyslów POLIFONISTA (harmoniczny!) czasów nowożyt

nych, myś li , pisze, komponu1e KONTRAPUNKTYCZNIE . Sprzęgnięta z harmonicznym systemem totalna poli 

foniczność - wieloglosowość i różnol i niowość - 1ego muzyki. moze być Uak sądzę) frapu1ącym wyzwan iem , 

podnietą. impulsem, i nspiracją dla choreografów: kontrapunktyczność muzyki Bacha domaga s ię wprost 

unaocznienia, wizualnej konkretyzacji na scenie, w baletowym widowisku. 

Jak oddać tę cechę naczelną muzyki - jej wielość w jedności, przes trzeń kontrapunktycznie dzieloną- w sztuce 

baletowei? Jak przelożyć język bachowskiej polifonii na mowę tańca? Skoro bowiem w kazdym utworze Bacha 

- od na1prostszych w zapisie, jak Małe preludia czy lnwencie dwuglosowe, po na1bardziej zlożone, jak fugi 

w Mszy h-moll, czy Kunst der Fuge - zaznacza się jakoś rysunek ruclihwych glosów, struktura równolegtych 

czy ukośnych linii - to czu ty na ów modus polifoni i c~oreograf (i 1ego tancerze, zespól} zapragnie (być może 

- tak to sobie wyobrażam) tę bachowską kontrapunktyczność zakomponować 1 wyeksponować w tanecznych 

baletowych kompozyciach 

Bach swoją muzyką zachęca do TAŃCZENIA KONTRAPUNKTYCZNEGO, inspiruje BALET POLIFONICZNYI 

Polifonicznie organizowana przestrzeń baletowe1 sceny staje się jakby wizualnym odpowiednikiem, obrazem 

bachowskiej partytury ; unaocznieniem kontrapunktyczne1 przestrzenności utworu muzycznego. 

Koncertowanie 
Zasada polifoniczności, principium kontrapunktowania przenika muzykę Bacha wewnętrzni e, do rdzenia, 

a przez sztukę tańca (to chyba na1ambitnie1sze zadanie choreografówl) może być unaoczniana. Natomiast 

zewnęt rznym , ekstensywnym przejawem, manifestacją polifoniczności jest sztuka KONCERTOWANIA, której 

Bach jest pierwszym i 1ednym z największych mistrzów w dziejach muzyki, patronującym pod tym względem 

wszelkim póżnie1szym doświadczeniom, odkryciom i wspanialym dokonaniom wielkich symfornków XVIII i XIX 

wieku . Geniusz 1ego z równą mocą przejawia się (urzeczywistnia) w substanc1alnym ksztaltowan1u muzyki , 

co w organizowaniu 1 systematyzowaniu wieloinstrumentalnego żywiolu koncertm·1ania w koncertach klawe

synowych, skrzypcowych , orkiestrowych suitach, sonatach kameralnych, a przede wszystkim w Koncertach 

brandenburskich, w których prekurs~two wyobraźni kolorystycznej Bacha sięga szczytów! 

Zasada-modus koncenu w muzyce za Niera w sobie ważkie , spoleczne i artystyczne przesianie : Koncertować 

znaczy wspólgrać, wspólzawodniczyć , wspóluczestn iczyć , d ia logować, współtworzyć muzykę, współuczest

niczyć w kreowaniu utworu muzycznego . Koncertowanie samo ma w sobie coś teatralnego. Koncert Jako 

potencjalne i urzeczywistniane widowisko rozg rywa się w przestrzeni sceny - wyobrażone1 lub rzeczywistej . 

Koncert jest swego rodzaju spektaklem i jako taki może być „ przekładany " na język innych sztuk widowrska 

1 słuchowiska teatralnego (dialog i instrumentalne „przektadane" na dialogi aktorów) 1 widowiska baletowego. 

Koncertowanie - soli sty z zespołem, instrumentalistów między sobą - rzec mozna, az s ię prosi o balet i Przede 

wszystkim - o BALET KLASYCZNY z iego systemem figur, zasobem gestów, sytuacji scenicznych. z baleto

wym zakomponowaniem ruchu w przestrzeni . 

Bohdan Pociej - wybitny pisarz muzyczny. muzykolog, krytyk i eseista. W1ełoletn1 wspolpra
cownik „Ruchu Muzycznego· t Po ł s iego Wyda ~mctwa Muzycznego, lado vca krakowskiej 
i warszawskiej Akademii Muzycznej uczestni wielu ses11 i konłerenc j i muzykologicznych Wydal 
ksiązk1 . Bach - muzyka 1 w1etkosć , J S. Bach i jego muzyka, Klawesyniści trancusc , Szkice z pó
tnego romantyzmu . Romantyzm bez granic, Bohdan Wodiczko. wtostawski, a wielkosć muzyki, 
Bycie w muzyce - próba opisania tworczosci Henryka Mikota1a Gareckiego, /dea-dźiv1ęk -forma . 

Z per pektywy muzyki wybór szkicó ·1 oraz monografie Gustava Mahlera i Richarda agnera. 

Tańczmy Bacha 9 



Jacek Marczyński 

baletowej abstrakcji 

Jego życie przypadlo na epokę, w któreJ narodziła się, a następn ie rozkwitla, sztuka zwana nowoczesną 

I odeszla wraz z nim, bo po śm ierc i George 'a Balanchine' a zaczęla dominować postmodern istyczna zabawa 

konwencjami. On zaś w ciągu sześciu dekad twórcze1 aktywności nie tylko przeprowadzi! przez burzliwe XX 
stulecie nienaruszone klasyczne ideały piękna - lecz co istotnie1sze - nadal im nowy sens. 

Urodzony w 1904 roku w Petersburgu Gieorgij Mielitonowicz Balancziwadze, który jako dorosly człowiek prze

mieni si ę w George'a Balanchine' a, byt 1ednak wyJątkowo dobrze przygotowany do roli kontynuatora tradyCji. 

Wychowanek słynnej Carskiej Szkoly Baletowe1 w Petersburgu, światowej ostoi klasycznego baletu wyniósł 

z nie1 „ścislą dyscyplinę artystyczną, klasyczne reguly sztuki i szacunek dla dwustuletniej tradycj i" - Jak określi! 

to po latach. Klasyczne Chopiniana Fokina obejrzane we wczesneJ mlodośc 1 zrobi ły na nim ogromne wra.Ze

nie, natomiast widok Isadory Duncan improwizującej tar1cu wzbudzi! odrazę . Takiej dowolności i spontanicz

ności nigdy nie rozumiał i nie akceptowa! w sztuce. 

Najważniejsza jest muzyka 
Już w latach szkolnych zdobył t akże umi Jętnośc i i wiedzę . które odróżn i ały go od dziesiątków innych chore

ografów oraz odegrały is totną rolę w 1ego twórczości. Ojciec, M1eliton Balancziwadze byl kompozytorem I dba I 

o edukaC)ę muzyczną swoich dzieci , Gieorg ij zatem juz jako pięc iol atek rozpoczął n~ukę gry na fortepianie . 

w późrne1szych latach stud iował w klasie fortepianu 1 teorii muzyki w Piotrogrodzkim Konseiwatorium. Mógł 

zatem swobodnie dys kutować z kompozytorami i dyrygentami, czytać partytury, w mlodośc1 nawet zdarzało 

mu się p i sać muzykę do w1asnych prób choreograficznych. 

Kilka osób wywar ło ogromny wpływ na Jego życie . Pierwsza z nich to lwórca legendarnych Baletów Rosyjskich, 

Serg iusz Diag1lew, odkrywca talentów i znakomity menedżer. Spotkali s i ę w 1924 roku we Francji, w Jego zespole 

Balanchine (bo takie wówczas przybrał nazwisko) narodzi! się jako dojrza ły choreograf. Po latach w Comp /ele 

Slories of the Great Ballets Balanchine napisał : ,. U Diagilewa nauczyłem się rozpoznawania tego, co wielkie 

i wartościowe sztuce, nabyłem umiejętności analizowania dzieła sztuki na podstawie jego pra dziwych 

wartośc i 1 w końcu nauczyłem się yć sobą, robić to, do czego skłania mnie mój zmysl artystyczny, słowem -

być artystą " 

1 O Tańczmy Bacha 

George Balanchine. Concerto Barocco, Marione Tallch1el 1 George Sk1bine 
New ork City Ballel, ok. 1948 
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Krzysztol Pastor In Light and Shadow, An na Seid! I Tamas Nagy 
Het Nationalę Ballet , 2000, fot O. van Meer 

W Ba letach Rosy1skich poznał Igora Strawińsk i ego, dzięki któremu zrozumiał, czym powinna być czystość 

styl istyczna 1 jak wazna 1est surowa selekcja pomysłów prowadząca do tego, by z wielu wariantów wybrać 

ten jedyny i nieunikniony. Pracując ze Strawińskim dostrzegł tez, że gesty tańcu , podobnie jak dźwię ki 

w muzyce, pełne są wzajemnych związków, a ich harmonijny ciąg zapewnia baleto~ i jedność formy. Zawsze 

zresztą powtarza!. iz na1w ięcej nauczyla go muzyka. W pracy prymat oddawał więc kompozytorowi, studia nad 

partyt urą zajmowaly mu więce1 czasu niż praca nad w1asną choreog rafią Muzykę Mozarta zglębial trzy lata, 

oparty na niej balet Caracole ułoży! w 1952 roku w trzy dni . 

12 Tańczmy Bacha 

Budowla tworzona w ruchu 
Owocem wspólpracy z Igorem St rawińskim by! Apollon Musagete. Od jego paryskiej premiery w 1928 roku zda

niem wielu krytyków rozpoczyna się epoka baletu neoklasycznego. Publ i czności przyzwyczajonej do fabular

nych opowiastek Balanchine przedstawi ł suitę złożoną z tańców solowych i duetów, w której jedynie namiastką 

akCJI jest wędrówka Apol lina z muzami na Olimp. Zamiast narracji mamy rodzai baletowej abstrakcj i, która 

stanie się dominuiącą cechą sztuce choreograf icznej Balanchine' a. Także wówczas . gdy za namową pisarza 

amerykańskiego Lincolna Kirsteina przeniósł się do USA i tam przez następne pól wieku zakladał kolejne szkoly 

oraz zespoły, na czele z tym najważniejszym, New York City Ballet. 

Najczęściej tworzył balety jednoczęściowe , pozbawione fabu ły Akcję zastąpi ! 1ednym tematem , myślą lub po 

prostu nastrojem, który chcial opisać tańcem . Jego choreografie cechuje jasność kompozycji 1 doskonalość 

stylu. Balanchine przestrzega tradycyjnego ladu, porządku, harmonii, proporqi i symetrii. Klarowność, konse

kwenq a oraz oszczędność vvyrazu przywodzą na myśl prostotę dz ieł Bacha czy Mozarta. Zachowuje podsta

wowe zasady techniki klasycznej, ale zarazem swobodnie ie przetwarza , rezygnu1ąc z pustych popisów na 

rzecz zespolenia tańca z muzyką Widz ma przekonanie, że każdy krok, ruch czy obrót c iała tancerza dokonuje 

s i ę dokladnie w tym momencie, w którym powinno to nastąpić . Wszystko, co razi w zlych baletach - sztuczne 

ułozenie ciala, wymyślone i nienaturalne pozy - u Balanchine'a jest naturalne i poetycko piękne. Bo on , zacho

wuiąc klasyczne kanony, j ednocześnie oczyszcza! 1e z p rze1awów manieryzmu, które 1ak eh <.iasty zaczęly nisz

czyć sztukę baletową u schyłku XIX wieku. Jedną z na1slynniejszych prac Balanchine' a iest Concerto Barocco 

do Koncertu d -moll na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha, zreal izowana w 1941 roku w Nowym Jorku 

z zespołem The American Ballet. To choreografia prosta i skomplikowana zarazem. zaczyna s ię 1ak rutynowe 

ćwiczenie taneczne, by potem rozwinąć s ię w zawilą budowlę, której konstrukcję okreś la struktura utworu 

Bacha. To budowla tworzona w ruchu, a dzięki Balanchine'owi widz nie słucha muzyki, on 1ą o g I ą da. 

„Podczas prób do Concerto Barocco - wspominała goszcząca w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1985 roku 

tancerka Balanchine'a, Patricia Neary - poleci ł p ianiście, by ten grai tylko partię basową partytury d la tancerzy 

realizujących t ę wlaśnie linię melodyczną utworu Demonstrowal też , w 1aki sposób dwie solistki powinny z kolei 

realizować partie dwo1ga koncertujących skrzypiec (pianista grał to tym razem bez basso continuo). Muzyka, 

ruch, rytm, energ ia, taniec - wszystko rozwi1 alo s ię równocześnie " 

Wielka sztuka zmarlego w 1983 roku Balanchine'a i est wciąż mal o znana polskiej publiczności . Z jego dorobku 

wystawiono w naszym kraju zaledwie Jeden balet - Serenadę (Teatr Wielki - Opera Narodowa, 1985, 2004) . 

Czasami którąś z choreografii przywiezie zagraniczny zespól, po raz ostatni uczyni! to Ballet National de Mar

seille - gość Łódzkich Spotkań Baletowych w 2007 roku. 

Taniec to nie tylko taniec 
Jedyną emoCją , 1aką Balanchine chce,,pam przekazać w Concerto Barocco 1est radość plynąca z ruchu , czysta 

przyjemność tańca . Pozostaje wszakże pytanie , czy twórca tak perfekcyjny 1ak on oddzialuje nadal na innych 

artystów? Czy owa artystyczna doskonałość nie zniechęca innych, obawia1ących się , że nie zbliżą się do ide

ałów mistrza? Warto też zacytować dawną opinię Małgorzaty Dziewulskie i sformulowaną w „Ruchu Muzycznym" 

po śmier ci artysty „Tam, gdzie nie ma żadnej inne1 intencji niż to, by muzyka stała się widzia lna, żadnej innej 

ekspresji niz radość ruchu, zadnego innego wysiłku prócz wys ił ku konstruowania - tam może się wydawać, że 

w widowisku czegoś brakuje. Jest j akaś sterylność, która ogołocona z ogromnego artyzmu Balanchine'a może 

stać się nużąca , 1est wreszcie 1akaś ucieczka od tematów w teatralnym sensie słowa" Docenia1ąc zasadność 

owych obaw trzeba wszakże zauważyć, że Balanchine wyznaczy! nową drogę dla baletu klasycznego, po 

którei w XX stuleciu poszło wielu choreografów - wystarczy wym ienić Hansa van Manena w Amsterdamie czy 

zmarlego przedwcześnie Uwe Scholza działającego w Zurychu, a następnie w Lipsku. Ci naj b1tniejs1 podję li 

twórc y dialog z jego ideami, dzięki czemu sztuka baletowa nadal s ię rozwija 

Obecna premiera, w której przy muzyce Bacha spotykają ię różn i choreografowie, jest tego na1 lepszym 

dowodem Z holenderskiej linii neoklasyczne] Rudiego van Dantz iga i Hansa van Manena wyrasta przecież 

sztuka rzysztofa Pastora. Co prawda, lubi on utwory narracyjne , zada1ące kłam slynnemu stwierdzeniu van 

Manena, że : .,taniec to tylko taniec". Z d rug iej strony- nie unika baletu abstrakcyjnego, by rzywołać inspiro

wany właśnie muzyką Bacha balet In Ught and Shadow zreal izowany po raz p ierwszy w 2000 roku w Het Nati

nonale Ballet Wy zarowuje w nirn swoją vizję baroko ego świat a , ale też odnajdziemy tu charakterystyczną 

cechę , którą Krzysztof Pastor dodaje do neoklasycznych zasad , nakazu1ących choreogralo i dbałość o eks

ponowanie piękna ludzkiego ciala , elegancję ruchu 1 płynność gestu. Jednym z na1wazniejszych wyróżników 
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Ed Wubbe The Green. 
Scap1no Ballet. 2006, fot. H Gerritsen 
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stylistycznych baletów Pastora jest bowiem ich ogromna emocjonalność. Nawet zatem wówczas, gdy tworzy 

kompozycję abstrakcyjną , ma ona kusić widza nie tylko doskonałością swej formy, ale również - a może 

przede wszystkim - oddziaływać na 1ego emoqe. 

Narracja ukryta w tańcu 
Innym ciekawym przykładem przezwyciężania neoklasycznych reguł jest twó rczość Holendra Eda Wubbe, 

szefa Scapino Ballet z Rotterdamu. Już w jedne1 z najwcześniejszych prac, balecie Rameau sprzed 20 lat 

pokazał. w jak interesujący sposób można lączyć technikę klasyczną ze swobodą wspólczesnego tańca. 

W duetach tej choreografii następuje jakby zderzenie dwóch postaw solistka jes jak klasyczna balerina - chce, 

by lekki t niec unosił się ku górze, jej partner natomiast c iągle sprowadza ją w dól . b lisko ziemi. 

Wubbe lubi bawić się rozmaitymi konwencjami , w Ole czyni to z tańcem h iszpańskim Jego choreografie 

pelne są żywiołowej ekspresji, daje równ iez pewien margines swobody swoim tancerzom w tańcu chętnie 

eksponuje mężczyzn . Balanch ine tymczasem tworzył przede wszystk im dla kobiet, które w1elbi l na scenie 

i w życi u. Miał przeciez cztery zony oraz liczne muzy. Jego zespól byt zdominowany przez tancerki, w jego 

choreografiach przewazają kobiece tańce solowe i duety. Balanchine mawiał ze „ ro lą mężczyzny jest s łuzyć 

kobiecie". Natomiast Ed Wubbe balet The Green z muzyką ze wstępu Pasji wedlug św Jana Bacha wykreował 

dla siedmiu tancerzy. 

Czwartym biorącym udzial w bachowskim przedsięwzię c iu Polskiego Baletu Narodowego jest Emil Wesołow

ski. To jeden z najbardziej doświadczonych naszych artystów, twórca licznych fabularnych widowisk, stworzył 
m.in. własną wersję Romea i Julii, Cudownego mandaryna, Harnasi czy Święta wiosny. Z polskich choreogra

fów najglębiej chyba jest zanurzony 1,v wielkie tradyc1e neoklasyczne, choć ż ródet jego inspiracji nie należy 

szukać w dokonaniach Balanachine'a. Bardziej bliskie wydają się być mu tradycje angielskiego baletu. Fre

dericka Ashtona, a zwłaszcza Kennetha MacMi ll ana czy Johna Cranko. Łączy je z wtasnymi doświadczeniam i 

z pracy w teatrze dramatycznym, dzięki czemu jego balety cechuje zwięz łość i k larowność narraqi. Teraz 

po monumentalnym Spartakusie , którego w Operze Narodowej zrea l izowa ł w 2006 roku, wraca na tę scenę 

skromniejszą kompozyqą choreograficzną Ciekawe, czy będzie to inny Emil Wesołowski niż ten, którego 

znamy. 

Jacek Marczyński - dziennikarz 1 publicysta. krytyk 
muzyczny i baletowy „Rzeczpospolitej" . a obecnie 
takle Życia Warszawy" w latach 1989-92 wykła
dowca um~ ers telu Warszawskiego, redaktor naczelny 
kwartalnika ,Scena Operowa" ( t 992-95) a 11• lat eh 
1997-98 se retarz artystyczny Teatru Narodowego. 
Wspólorgan1zator imprez muzycznych. m.in rzecznik 
VII M iędzynarodowego Konkursu Wokalnego 1m. Stant
slawa Moniuszki. 
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(Prapremiera I Wor1d Prem1ere) 

Balet w trzech częściach eanet 1n three movcni ·nts 
(Allegro. Adagio Allegro} 
Praprern era World PrerT'iere 
Polski Balet Narodowy Teatr Wiei • Warszawa. 251061201 O 

Choreografia / Choreography by EMIL WESOŁOWSKI 
Muzyka I Music by JOHANN SEBASTIAN BACH 

The Kisses 

I Koncert klawesynowy d-11101/ / Harps1chord Concerto No. 1 m D minor BWV 1052 
Kostiumy I Costumes MAGDALENA TESŁAWSKA 
Światła , LlgłTts TOMASZ MIERZWA 
Stylizacja fryzur I Halr Stylist ROBERT KUPISZ 

Tańczą ' Dancers 

Maksim Wojtlul I Egor menshlkov I Bartosz Zyśk 
Karolina Jupowicz / Aleksandra Liaszenko 

oraz / and 

Magdalena Ciechowicz, Dagmara Dryl, Marta Fledle~ 
Aleksandra liaszenko, Agnieszka Pietyra 
Robert Bondara, Pawel Koncewof, Adam Koza!, 
Egor Menshlkov. Michal Tuinik. Vladimir Yaroshenko 

lub /or 
Anita Mikolajczyk, Emilia Stachurska, Izabela Szylińska , 
lrlna Wasllewska, Natalia W0Jc1echowska, Maria Żuk 
Carlos Martin P~raz , Sergey Popov, Sebastian Solecki, 
Maksim Wojllul, Jarosław Zaniewicz, Bartosz Zyśk 

Fortepian / Piano 
Maciej Grzybowski 
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Katarzyna Gardzina 

Chorograf-rezydent Polskiego Baletu Narodowego, peda

gog i reżyser, w przeszlości wieloletni dyrektor baletu 

w Teatrze Wielkim - Operze Narodową W powo1enne1 

historii polskiego baletu niewielu Jest choreografów mogą

cych poszczycić się tak dużym i różnorodnym dorobkiem 

na scenach baletowych, operowych 1 dramatycznych. 

Emil Wesołowsk i stworzył bowiem nie tylko włas ne inter

pretac1e dziel zaliczanych JUŻ do klasyki XX wieku , ale 

wypracował równiez własny styl baletowej wypowiedzi 

i osobisty język tańca. Jest przy tym najchętniej poszuki

wanym przez reżyserów partnerem przy ich realizacjach 

operowych i teatralnych. A mimo to choreograf nie ustaje 

w poszukiwaniach i każda jego nowa real izacja baletowa 

inna 1est od poprzedniej, choć wszystkie łączy niewi

dzialna nić tradycji i inspiracji , sięgająca do początków 

kariery tanecznej 1 choreograficznej artysty. 

Po ukończeniu w 1966 roku Państwowej Szkoły Baletmve1 

w Poznaniu przez siedem lat występował w balecie Opery 

Poznańskiej, kierowanym JUŻ wówczas przez Conrada 

Drzewieckiego. Trafił do tego zespolu zaledwie w trzy lata 

po powrocie Drzewieckiego z Francji, kiedy wybitny cho

reograf rewoluc j onizował właś ni e balet polski, zmieniaJąc 

całkowicie profil zespołu poznańskiego. Zainspirowany 

wzorcami estetycznymi baletu zacl1odnioeuropejskiego 

zrywał z zakorzenionym u nas tradycjonalizmem reper

tuarowym i z akademickim tańcem klasycznym, wpro

wadzał elementy neoklasyki tanecznej i amerykańskiego 

modern dance A 1ako choreograf by! w naj lepszym okre

sie swo1ej kreatywności . Miody tancerz Emil Wesołowski 

pracował więc z Drzewieckim nad jego Wariacjami 4:4 do 

muzyki Franciszka Wożniaka , Ognistym ptakiem. Tempus 

1azz 67 Jerzego Miliana, Adagiem na smyczki i organy 

. l\lbinoniego, Dzieckiem i czarami, Pawaną na śmierć 

infantki, Cudownym mandarynem, Adagiettem Mahlera, 

Les Biches Poulenca; zatańczył czołową part ię w Sona

cie n dwa fo rtepiany i perkusję Bartóka, ale też Rudobro

dego w Jeziorze labędzim . Brał udzia ł w wielu występach 

zagranicznych pomańsk1ego baletu. 

Kiedy Conrad Drzewiecki wyprowadzał na1lepszą część swo1ego zespołu z Opery Poznańskiej, tworząc 

w 1973 roku autonomiczny Polski Teatr Tańca, Wesołowski został so li stą nowej formacji artystycznej, a w trzy 

lata później podniesiono go do rangi pierwszego solisty. Pracował tam do 1979 roku , występując w całym 

repertuarze, zarówno na scenie poznańskiej, 1ak i podczas tournee zespołu po kraju 1 zagranicy. Tańczył we 

wcześniejszych i wszystkich nowych baletach Drzewieckiego tamtego okresu; także Adama w Odwiecznych 

pieśniach Karł owicza, główne solo w Stabat Mater Pendereckiego i tytułową rolę w Epitafium dla Don Juana. 

Był pierw szym wykonawcą roli Jazona w Medei Teresy Ku1awy, wykonywa! również główne partie baletach 

Imre Ecka (Sonata na kobietę i mężczyznę) i Igora Urosevića (Karami/a). Występował niemal we wszystkich 

filmach 1 programach baletowych realizowanych wówczas przez Conrada Drzewieckiego dla Telewizji Polskiej. 

Już w tamtym okresie inte resowała go praca twórcza i pedagogiczna z zespołem . By! nieformalnym asy

stentem Conrada Drzewieckiego przy próbach codz iennego i nowego repertuaru Polskiego Teatru Tańca, 

rozpoczął też współpracę dydaktyczną z poznańską szkolą baletową Przyjmował pierwsze zaproszenia do 

pracy choreograficznej w teatrach dramatycznych, co zresztą do dzisia1 pozostało integralną częścią twórczej 

aktywności artysty. 

Kolejną jej gałęz ią sta ło się wkrótce kierowanie polskimi zespołami baletowymi . W latach 1979-81 był kierow

nikiem baletu Opery Wrocławskiej (gdzie zadebi utował jako choreograf baletem Quattro movimento do muzyki 

Bogusława Schaeffera) W następnym sezonie przyjął takie same obowiązki w poznańskim Teatrze Wielkim. 

Wreszcie, w 1982 roku, na zaproszenie ówczesnego. dyrektora Teatru Wielkiego, Roberta Satanowskiego, 

związa ł się z Warszawą Finalizował tu swą karierę sol i s tyczną, ale ob1ął też kierownictwo baletu. Widzowie 

tamtych lat zapamięta li go jako wyrazistego wykonawcę trzech ważnych i niezmiernie lubianych ról charakte

rystycznych w baletach żelaznego repertuaru Złej Wróżki Carabosse w Śpiącej królewnie w choreograf ii Piotra 

Gusiewa, Wdowy Simone w Córce źle strzeżonej Fredericka Ashtona 1 Przełożone j w Balu kadetów Davida 

Lichine 'a. 

Choreografia była już jednak dla niego najważniejsza praca nad własnymi baletami, współudział w reali

zaqach przedstawień operowych i komponowanie ruchu scerncznego aktorów w rea lizacjach teatralnych . 

W 1985 roku realizował Jeszcze na scenie kameralne1 Teatru Wielkiego Trytony do muzyki Zbigniewa Rudz i ń 

skiego i z rezygnował z funkcji kierownika zespołu baletowego. Przez kole1ne dziesięć lat poświęci! się wyłącz

nie działalności twórczej - tak w balecie, jak i operze oraz teatrach dramatycznych . Współpracował z wieloma 

polskimi rezyserami , takimi Jak: Laco Adamik, Kazimierz De1mek, Agnieszka Glińska, Mikołaj Grabowski , Jerzy 

Gruza, Jerzy Grzegorzewski, Adam Hanuszkiewicz. Bohdan Hussakowski, Krystyna Janda, Ryszard Pery1 , 

Maciej Prus , Marek Weiss-Grzesińsk i, Krzysztof Zaleski i Krzysztof Zanussi . Szczególnie interesująca okazała 

się wieloletnia współpraca z Januszem Wiśniewskim przy 1ego kolejnych przedstawieniach autorskich: Koniec 

Europy, Modlitvva chorego przed nocą, Faust, Arka Noego, Lobotomobil. Choreograf doskonale rozumie rolę 

tańca i plastyki ruchu scenicznego w,,!eatrze i operze , dzięki czemu doskonale sprawdzi! się Jako partner 

rezyserów o tak różnorodnej stylistyce. 

Wszystkie jego prace na tym polu łączy dbałość o szczegół, wykończenie ruchu, o nasycenie go - przy 

maksymalnej prostocie - znaczeniem 1 wewnętrz nym napięciem Tak 1est także w dziewięciu 1nscenizaqach 

operowych Mariusza Trelińskiego , których integralną częścią Jest choreografia Emila Wesołowskiego . Przed

stawienia Wyl}VVacza serc Sikory (Warszawa, Paryz). Madame Butterfly Pucciniego (wystawione1 w Warsza

wie, Waszyngtonie, Sankt Petersburgu, Tel Awiwie i Walencji), Króla Rogera Szymanowskiego (dwie różne 

rea lizacje - w Warszawie i Wrocławiu), Otella Verdiego (Warszawa) , Oniegina Czajkowskiego (Warszawa), 

Don Giovanniego Mozarta 0fVarszawa, Los Angeles) , Damy p ikowej Czajkowskiego (Berlin, Warszawa, lódż, 

Tel Awiw), Andrei Chenier Giordana (Poznań , Waszyngton, Warszawa) i La Boheme Pucciniego \Warszawa, 

Waszyngton) - wszystkie je przenika powolny, podskórny rytm tańca i wstrzymywanego, jakb sztucznie 

zamrożonego ruchu. 

Przede wszystkim jednak Emil Wesołowski jest odważnym interpretatorem historycznych dZJeł wielkiej literatury 

bal etową Jego wers1a Gier (1989), choć nawiązywała kostiumem do czasu powstan ia dz ieła , była niezwykle 

emoqonalna i aktorska, w przeciwieństwie do chłodnej , minimalistycznej choreografii Wacława Nizyńskiego . 

Dlatego też znalazła się nie tylko w repertuarze warszawskiego Teatru Wielkiego, gdzie miała swoją premierę. 

ale także Teatru Wielkiego w Łodzi , Polskiego Teatru Tańca i Opery Wrocławskiej. Z kolei Legenda o Józe

fie (1991) do muzyki Richarda Straussa (wystawiona w l odzi i Warszawie) dawała się szlachetnie czysta , 

wyzbyta nadmiaru elementów zaciem niających przypowieść i 1ej taneczne od ·erciedlenie. Tą drogą podą

ża! także w swoich na1wazniejszych bodaJ choreografiach Święcie wiosny Strawińskiego (1993) i Cudownym 
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mandarynie Bartóka (1999) Obie one, nasycone do granic wytrzymatośc1 emoCJonalnością zamkniętą w eks

presyjnym aż do skrajnej brutalności tańcu, operowały w gruncie rzeczy skromnymi środkami zyskując dzięki 

temu silę loVYrazu Te dwa balety oraz zamierzone na wielką skalę Dies irae (1991) do muzyki Romana Maciejew

skiego tączy największe pokrewieństwo stylistyczne, coś, co można nazwać esencją lub idiomem choreografii 

Wesołowskiego. Przejaw1I s ię on takze w innych baletach anysty do muzyki polskier Harnasiach, Krzesanym 

1 Powraca1ących falach (1997) Zwłaszcza ten ostatni balet na dwoje tancerzy, w przec iwieństwie do poprzed

nich operujących większymi grupami. jak w soczewce skupia styl choreografa, oscy l ujący m iędzy k l asyczną 

harmonią a mocną f izycznością i brutalizmem tańca współczesnego . 

Wykaz prac choreografa nie bytby jednak pełen bez pięknego duetu Ballada (1983) do muzyki Fryderyka 

Chopina, baletu Mozartiana do muzyki Piotra Czajkowskiego w Polskim Teatrze Tańca (1990), choreografii 

Clio 's Tnumph z muzyką Jerzego Sapiejewsk1ego przygotowanej na zaproszenie Washington Ballet (1997) , 

czy ostatniej jego pracy Chopinowskiej dla Baletu Opery Baltyckiej w wieczorze baletoloVYm Chopinart (2010) . 

Trzeba też pamiętać o licznych miniaturach choreograficznych, jakie przygotowywal w różnych latach dla 

uczniów szkól baletowych przed ich 1Nystępam1 na polskich i międzynarodowych konkursach. Za jedną z nich 

byl nagrodzony na Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Nagoi. 

Dla szerokiej publ1cznośc1 baletowej Emi l Wesolowski jest jednak przede wszystkim twórcą najbardziej 

popularnej na naszych scenach wersji choreograficznej Romea i Julii Sierg ieja Prokofiewa. która z wielkim 

powodzeniem prezentowana byla już blisko sto razy na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (niemal 

nieprzerwanie od 1996 roku) , a także w Operze Bałtyckiej i poznańskim Teatrze Wielkim. Przejrzysta, płynna 

narracja, loVYraziste portrety glównych bohaterów i bogactwo choreograficzne ujęly publiczność wszystkich 

tych teatrów, a role w balecie otworzyły drogę do kariery wielu czoło\o\fYm polskim solistom. Po raz drugi 

z wielkim baletem fabularnym zmierzył się Wesołowski w 2006 roku prezentując na warszawskiej scenie swoją 

real izaCję choreograf iczną Spartakusa Arama Chaczaturiana 

Dzięki wieloletniej współpracy z wieloma reżyserami choreograf ma świetne \o\fYCZucie teatral ności, które \o\fYkO

rzystuje z powodzeniem nie tylko na scenie baletową Od czasu do czasu sam również reżyseru je przed

stawienia muzyczne. W 1998 roku zadebiutowal w tej roli w Operze Narodowej, \o\fYStawiając dla EloVY Podleś 

Semiramidę Rossin iego. Do pracy reżyserskiej powróci! jako dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Pozna

niu, real i zując tam Straszny dwór Moniuszki 1 musical Skrzypek na dachu Bocka, z kolei w Operze Bałtyck i ej 

reżyserował Barona cygańskiego Johanna Straussa. Projektem z pogranicza dwóch dziedzin byl w 2001 roku 

niez\o\fYkly spektakl teatralno-taneczny na scenie kamei-alnej Teatru Wielkiego, zatytulowany Święta wiosna 

w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego i choreografii Emila Wesolowskiego, z udz1alem Krzysztofa Kolbergera . 

Przedstawienie poświęcone postaci Waclawa N1żyńsk 1ego jeszcze raz ukazalo fascynację choreografa oso

bowością i dz1e1em wielkiego artysty baletów Diagilewa. Siadem Niżyńskiego realizował j uż wcześniej Święto 
wiosny i Gry; być może przyjdzie też czas na jego osob istą interpretac j ę Popoludnia Fauna? 

Emil Wesolowski byl ponownie dyrektorem baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w latach 1995-2006, 

a od początku 2007 roku do jesieni roku 2008 piastowa! funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego im 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Potem ponown ie zwi ązal się z baletem warszawskim i zajmuje obecnie 

pozycję etatowego choreografa Polskiego Baletu Narodowego. Od wielu lat jest \o\fYkladowcą na \o\fYdziale 

aktorskim warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, gdzie uczy tańca i ruchu scenicz

nego kolejne roczniki polskich aktorów Przewodniczy również Sekcji Choreograficznej Stowarzyszenia Auto

rów ZAiKS-u . Artysta został odznaczony Krzyzem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyzem 

Zaslugi, Medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej i Srebrnym Medalem „Zasłuzony Kulturze - Gloria Artis" 

Jest też laureatem Nagrody ZAiKS-u za catoksztall pracy artystycznej. (fot. P Rosłon) 

Katarzyna Gardzina - kryt k baleto 1 muz cz . Absołwen t lla łll o !og11 rosy 1sk1ej 1 dmn
n1karstwa Umwersytelu Warsz.awsk1ego, s1ud1owala tez leonę tańca na Akademii Muzycznej 
1m. Chopina. Przez ilka lat stały dziennikarz muzyczny „Zyc1a arszawy" spółpracowa
la tez z większoś c ią fachowych polskich czasopism muzycznych ,.Ruchem Muzycznym", 
„ Muzyką2 1 " , .Twoj ą Muzą" , gaze ami codziennymi ,,Try buną I „ Rzeczpospolitą" , p1s marn1 
tea1rów operowych arszaw1e I Poznaniu Publikuje 11 programach do spektakli balelo
wych. W 2008 roku podję la próbę reaktywacji kwartalnika Janiec" 
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Bach - koncertowy, roztańczony, wirtuozow
ski. Muzyka pulsująca tańcem i taniec roz
pierający muzykę. Eksplozja piękna, energii 
i emocji. Radość muzykowania i poezja tańca . 
Boskie natchnienie i. .. pocałunki - nieśmiałe, 

czułe, żarliwe. 

ten pocałunek 
pachniał jak rozgryziona łodyga maku 
czerwono posypał się z warg 
ten pocałunek 
zakwitł 

w miękkim wgłębieniu dłoni -
kiedy się wspięłam na palce 
dzwonił 
w doj rzałym polu 
lecz wtedy 
nie było już mnie 
znikłam 

w tym złotym pocałunku 

The Kisses 
Bach - brilliance, dancing, virtuosity. Music 
pulsating with dance and dance bursting from 
the music. An explosion of beauty, energy, 
and feeling. The joy of making music and 
the poetry of dance. Divine inspiration and ... 
kisses - shy, tender, passionate. 

that kiss 
smelled like a chewed poppy stem 
it poured in redness from the lips 
that kiss 
blossomed 
in the soft hollow of the hand 
when I stood on tiptoe 
it chimed 
in the ripe field 
but by then 
I was gone 
I had disappeared 
in that golden kiss 

Halina Poświatowska 
[Transłation : Joanna Dutkiewicz] 
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arocco 
(Premiera polska I Pollsh Premiere) 

Koncert barokowy 

Balet klasyczny w trzech częściach / Classic ballet 1n three movements 
PrapremJPra I World Prem1ere: American Ballet. Theater of Hunter College, New York 29 '05/1941 
Premiera polska I Pollsh Premiera Potsk1 Balet Narodo\'fy, Teatr Wlelkl. Warszawa. 25t06.f201 O 

Choreografia I Choreography by GEORGE BALANCHINE 
Muzyka I Mustc by JOHANN SEBASTIAN BACH 
Koncert d-moll na dwo/e skrzypiec I Concerto in D mm orf or Two Violins BI/N 1043 
Realizacja I Staged by ADAM LUDERS 
Światła I Llghts TOMASZ MIERZWA 

Tańczą I Dancers 

Solistka I Sololst 1 
Natalia Wojciechowska /JUeksandra Llaszenko / Magdalena Ciechowicz 

Solistka I Soloist 2 
Maria Żuk I Dagmara Dryl I Ana Kipshidze I Natalia Wojciechowska 

Partner 
Vladimir Yaroshenko I Maksim Wojtiul I Egor Menshikov I 
Sergey Basalaev I Sergey Popov I Jarosław Zaniewicz 

Dziewczęta I Gr~s 
Lubow Chmielewska, Anita Mikołajczyk, Ewa Nowak, Swietłana Owsiankina, 
Agnieszka Pletyra, Emilia Stachurska, Irina Wasilewska, Alicja Złach 
lub /or 
Barbara Bartnik, Marta Czerniawska, Małgorzata Dębska , Joanna Drabik. 
Anna Lorenc, Aleksandra Pawlina. Izabela Szylil'lska, Agata Ziółkowska 
lub/or 
Małgorzata Ahowlcz, Tehelet Har-Yam. Anna Hop. Iwona Kurowska, 
Urszula Solecka, Magdalena Śmigielska , Aneta Wlra 

Skrzypce V1ohns 
Stanisław Tomanek (I skrzypce / 1 vlolin), tukasz Błaszczyk (li skrzypce / 2 vrolin) 



Irena Turska 

• 
a ano 1ne 
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Każda epoka w dzie1ach sztuki baletowej pozostawila nam 

nazwiska „największych choreografów stulecia" Cenili ich 

wspólcześni za walory artystyczne dziel, a potomni za 

wkład nowych wartości wyznaczających dalszy rozwój 

te1 sztuki. Wiek XVIII wydal Jeana-Georgesa Noverre'a 

- twórcę baletu z akcją Z XIX wieku pozostały nazwiska 

Filippo Taglioniego - ojca baletu romantycznego i Mariusa 

Petipy - twórcy tradycyjnej konstrukCJi baletu klasycznego. 

Kto był ich następcą, kogo uznamy za największego 

choreografa baletowego XX wieku? Ostateczny werdykt 

wydadzą przyszłe pokolenia, wiele jednak wskazuje na 

to. że godność ta przypadnie wybitnemu twórcy, jakim był 

GEORGE BALANCHINE. 

Początki 1ego drogi artystycznej nie różnią się na pozór 

od życiorysów wielu choreografów. Urodził się 20 stycz

nia 1904 roku w Sankt Petersburgu jako GIEORGIJ MIE

LITONOWICZ BAŁANCZIWADZE w rodzinie gruzińskiej 

osiadlej w Rosji Jako dziewięcioletni chłopiec rozpaczą! 

naukę w słynnej Carskiej Szkole Baletowej, by po ośmiu 

latach ukończyć 1ą 1ako Piotrogrodzką Szkołę Baletową 

(1921) i zostać czlonkiem corps de ballet w Państwowym 

Akademickim Teatrze Opery i Baletu (dawnym i obec

nym Teatrze Mary1skim). ów schemat, zakłócony woltą 
rewolucyjną, wzbogacony by! jednak niezmiernie waż

nym czynnikiem: statym, bliskim obcowaniem Gieorgija 

z muzyką, która wypełniala jego dom rodzinny. Ojciec 

Mieliton był kompozytorem. Siostra grała na skrzypcach, 

zaś mlodszy brat Andriej uczył s ię gry na fortepianie , 

a po ukończen iu konserwatorium tez stał s ię cenionym 

kompozylorem. Nauka gry na fortepianie należała też do 

obowiązków pięcioletniego Gieorgi1a. który wykazywal 

więcej zdolności niż zapału do ćwiczenia gam. Przyzna

wal zresztą po latach, że nie lub i ł też szkoły baletowej, 

gdyż nużył go szablon 1 monotonia ćwiczeń z tańca kla

sycznego. 

Dopiero praktyka sceniczna sprawita, że oczarowala go magia teatru , synteza dżwięków, ruchu , barw 1 świateł. 

Pokocha! wówczas muzykę i taniec, uzna!, że warlo podjąć trud poznania ich zasad i poddania się ich dys

cyplinie , by móc samemu tworzyć dziela muzyczno-taneczne. Jeszcze przed ukończeniem szkoły baletowe1 

rozpoczął więc trzyletnie studia w Piotrogrodzkim Konserwatorium (1920-23), w klasach fortepianu i teorii 

muzyki. Pozna! zatem zasady kompozycji, harmonii i kontrapunktu , stając się 1edynym bodaj choreografem, 

który mógl swobodnie porozumiewać s i ę i dyskutować z kompozylorami i dyrygentami, czytać i analizować 

partylury, a nawet, w razie potrzeby, sporządzić wyciąg fortepianowy z wybranego utworu. Wrodzona muzy

kal ność, wraz/Jwość muzyczna oraz świadomość bliskich związków tańca 1 muzyki, poparte profesjonalną 

wiedzą, zadecydowały o wyborze zawodu przez młodego chłopca , którego natura nie wyposażyła zresztą 

w szczególne ruchowe zdolności 1aneczne. Nie nęciły go wirtuozowskie popisy, ani kariera slawnego solisty 

Wcześn ie podjął więc próby samodzielnego komponowania tańców (a nawet i muzyki do nich) na popisy 

szkolne i różne imprezy pozateatralne. 

Do uzyskania pełnego sukcesu w wybranej dziedzinie sztuki miał dwa atuty talent i pracowitość. Los dorzu

cił mu jeszcze trzeci - łut szczęścia, wyposażając niejednokrotnie 1ego drogę życiową w splot okoliczności 

zwany „szczęśliwym przypadkiem" Pierwszym była możliwość wyjazdu za granicę w grupce tancerzy na 

występy w Europie Zachodniej. W czerwcu 1924 roku pojechali wiec jako grupa .,Państwowych Tancerzy 

Radzieckich" na występy do Niemiec i Londynu, a stamtąd do Paryża na spotkanie z Siergieiem Diagile

wem. Twórca s łynnych Baletów Rosy1skich (Ballets Ri,Jsses) zamierza! akurat powiększyć swój zespół. Kiedy 

obejrzal w Paryżu występ „ upaństwowionych tancerzy" , którzy mieli w programie dwa tańce w choreograf11 

Balancziwadzego, wiedziony wrodzonym impulsem ryzykanta i intuiCJą odkrywcy talentów, zaangażował dwu

dziestoletniego choreografa wraz z jego kolegami. 

Po przybyciu do Monte Carlo, siedziby Baletów Rosyjskich, pierwszą niespodzianką była nakazana im przez 

Diag 11ewa zmiana nazwisk na bardziej przystępne dla europejskich uszu i gardeł. W ten sposób po1awil się 

GEORGES BALANCHINE. Drugim zaskoczeniem by! szeroki zakres 1ego obowiązków 1ako tancerza, baletmi

strza i choreografa. Tak rozpocząl się niezmiernie ważny okres w życiu Balanchine'a. Znalazl się teraz w wolnym 

świecie i dużym zespole - świetnie wyszkolonym, zdyscyplinowanym i zgranym, niepodlegającym urzędniczym 

dyktatom lecz woli 1ednego człowieka . Być może 1uż wledy w wyobrażni mlodego adepta sztuki choreogra

ficzne1 zrodzila się wiz1a przyszłego, własnego zespolu. Pozna! tam bowiem ustalony przez Oiagilewa system 

pracy, zasady budowania repertuaru, doboru współpracowników i skutecznej reklamy. Nie mial jedynie owej 

umiejętności zdobywania możnych protektorów i ho1nych darczyńców. 

Balanchine wszedł teraz w krąg europejskich artystów awangardowych . Jako scenografowie współpracowali 

wówczas z Diag1lewem malarze: Georges Braque, Andre Derain, Juan Gris, Marie Laurencin , Jose Maria 

Sert, Maurice Utrillo i inni. Wspierali go swą twórczością kompozylorzy Igor Strawiński, Georges Aunc, Fran

cis Poulenc i Eric Sat1e. Pierwsze spstkanie Balanchine'a ze Strawińskim podczas pracy nad nową wersją 

choreograficzną baletu Śpiew s/owika (1925) zaowocowalo zresztą ich wieloletnią przy1ażnią i współpracą 
Miody choreograf uczestniczy! w naradach Diagilewa z tymi anystami , a przemienialy się one często w wielo

godzinne dyskus1e o różnych prze1awach sztuki współczesnej . Po latach wspomina! „U Diag1lewa nauczyłem 

się rozpoznawania tego, co wielkie i wartościowe w sztuce, nabyłem umie1ętności analizowania dzieła sztuki 

na podstawie jego prawdziwych wartości i w końcu nauczylem się być sobą, robić to , do czego skłania mnie 

mój zmysl anystyczny, slowem - być anystą". 

Dla Baletów Rosy1skich stworzył dzies ięć nowych baletów zawiera1ących wątki narracyjne. Ich różnorodność 

wymagala poszukiwania odpowiednich środków formalnych, co wzbogacało 1ego warsztat choreograf iczny. 

Unika! przy tym realistycznego obrazowania fabuly, a krytycy zarzucali 1ego ówczesnym baletom nieczytelność 

akcji i nieproporc1onalne do jej potrzeb rozbudowanie tańców, zwłaszcza kobiecych , zawsze przez Balanchi

ne' a wysoko cenionych. Prawdziwą rewelacją stala się 1ednak dopiero w 1928 roku pa1yska premiera baletu 

Strawińskiego Apollon Musagete , uznana przez kry1yków za narodziny baletu neoklasycznego. Ta choreogra

fia weszla z czasem do kanonu twórczości Balanchine' a 1 byla wielokrotnie wystawiana w rozmaitych teatrach. 

Je1 premiera umocniła też prestiż młodego choreografa w zespole. który początkowo odnosi! się nieufnie do 

metod jego pracy Na próby przychodzi! bowiem bez żadnych notatek tłumacząc. że nie umie „robić cho

reografii na papierze" Nie opowiadał treści baletu, a jedynie pokazywal od razu tancerzom cale sekwencje 

ruchowe. A gdy choreografia była już gotowa, nie pozwala! juz nic w niej poprawiać, nie słucha! też sugestii 

tancerzy. Z Balanchinem nie byto dyskus1i. Nie wywolywalo to jednak konfliktów z mistrzem, młodszym od 

wielu tancerzy, z którymi pracował. Byt on bowiem człowiekiem spokojnym, opanowanym . małomównym , 
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a przy tym pogodnym, kocl1ającym życie. Cieszy! się więc teraz urokami Lazurowego Wybrzeza, elegancją 

otoczenia i wyśm i enitą kuchnią francuską, 1ako że - będąc smakoszem - sam zalicza! gotowanie, obok maj

sterkowania, do ulubionych zajęć domowych. 

U Diagilewa pozostaf do końca, do jego śmierci w 1929 roku, 1 po rozwiązaniu Baletów Rosyjskich, podobnie 

1ak wszyscy iego koledzy. znalazl się w trudnej sytuaCJi poszukiwania nowe1 pracy. W 1930 roku był gościn 

nym choreografem Królewskiego Baletu Duńskiego w Kopenhadze. Nie odmawia! wspólpracy z londyńskim 
teatrzykiem rewiowym, uwazał bowiem, że poznawanie różnych rodzajów tanca i pode1mowanie nowych 

zadań choreograficznych poszerza jego warsztat Przy1ął na krótko stanowisko choreografa w zorganizowa

nych wfaśnie Baletach Rosyjskich Monte Carlo (Ballets Russes de Monte Carlo). Wresme skorzystał z możli

wości objęcia w Paryżu dyrekCJi nowego zespolu pn . Balety 1933 (Les Bal lets 1933) Tarn powstala m.in . jego 

pierwsza czysta transpozycia choreograficzna muzyki, niezawierająca żadnych wątków treściowych Mozar

tiana Cza1kowskiego. 

Los sprzyjał jednak mlodemu. ale doświadczonemu JUŻ choreografowi, który mógl teraz lepiej przewidywać 

skutki podejmowanych decyz1i. W Paryzu przebywa! właśnie młody pisarz amerykański Lincoln Kirstein. autor 

kilku ks i ążek o balecie. Marzył on o stworzeniu w Stanach Z1ednoczonych dużej szkoly baletowej 1 autonomicz

nego zespołu baletowego. Jego spotkanie z Balanchinem bylo zupelnie przypadkowe, ale Kirsteina od razu 

zainteresowała osoba i twórczość choreografa jako artysty, który móglby pomóc w real1zaCJi tego gigantycz

nego zadania . Propozycja zaowocowala zgodą Balanchine'a Jesienią 1933 roku opuści! on Europę , zasobny 

w nabytą tu wiedzę, pozostawia1ąc na starym kontynencie wspomnienie ostatnich niepowodzeń i rozczarowań 

oraz końcową literę „s" z francuskiej pisowni swego imienia. Odtąd nazywa! s i ę ju ż GEORGE BALANCHINE. 

Początki w Ameryce nie byly latwe. Artysta znalazł s i ę w nieznanym mu kraju, bez znajomości języka, obyczajo

wości i mentalności jego mieszkańców Przyjęto 1ednak iego dezyderat na1p1erw szkofa, potem zespół Szkola 

powstala w posiadlości 1ednego ze sponsorów w Hartford (Connecticut) . Przyjmowano do niej również mlo

dzież, która znała JUŻ zasady tańca klasycznego, nabyte w prywatnych studiach rosy1sk1ch emigrantów Dzięki 

lekCjom prowadzonym przez Balanchine'a można było zorganizować pod koniec 1934 roku pierwszy popis 

szkoly. W programie znalazło się sześć jego baletów, w tym znana i u nas Serenada do muzyki Cza1kowskiego. 

Sukces tego występu skłoni! Kirsteina 1 Balanch1ne'a do wcześnie1szego stworzenia samodzielnego zespolu 

pod nazwą The American Ballet. Zaangażowano do rnego także kilkoro bardziej doświadczonych tancerzy 

i tancerek Uczelnia zaś otrzymala oficjalną nazwę Szkola Baletu Amerykanskiego (The School of American 

Ballet) , podkreślającą 1ej ścisly związek z zespolem . Działalność szkoly miała być przystosowana do kadro

wych i repertuarowych potrzeb zespolu, a zależność tę wzmacnialo wspólne kierownictwo obu placówek 

w osobie George'a Balancll1ne'a. 

Pierwszy występ American Ballet odbył s ię w 1935 roku w nowo1orskim Adelph1 Theatre, po czym wyruszono 

do Kanady na dwutygodniowe tournee. W Nowym Jorku zaś czekala niespodziewana propozycja dyrekCJi 

słynnej Metropol itan Opera (MET) , która chciala zaangażować American Ballet jako jeJ stały zespół. Balanchi

ne'owi niezbyt odpowiadalo takie uzależnienie od opery; ale jego zespól nie mia! sralej siedziby ani warunków 

do pracy, arn też stałego zabezpieczenia finansowego. Przyjęcie propozycji rozwiązywalo zatem te problemy 

tym bardzią ze i szkoła otrzymywala dzięki temu odpowiednie pomieszczen ie w Nowym Jorku. Decyz1a 

Balanchine'a przysporzyfa mu iednak nowych kłopotów Dyrekcji MET nie podobały się tańce komponowane 

w operach przez nowego baletmistrza, odbiegafące od szablonu tradycy1nych wstawek baletowych, do któ

rych przyzwyczajeni byli rezyserzy, śpiewacy, dyrygenci i publiczność . W czasie trzyletniej pracy w Metro

politan Opera znakomity choreograf wystawił 1edynie trzy balety dla festiwalu r;nuzyki Strawi1'iskiego (1937) 

Apollona Musagete. Pocalunek wieszczki i Grę w karty. 

MET nie przedłuzyla więc kontraktu z zespołem American Ballet , co oznaczało 1ego rozwiązanie . Pozo

stala tylko szkoła, w której Balanchine nadal pracowal nad przystosowaniem techniki klasycznej do potrzeb 

wspólczesnej choreografii. Jedynym terenem jego twórczośc i staly s ię teraz z konieczności teatry muzyczne 

i rewiowe . Nie uwazał tego za uimę , za niegodne go zajęc ie. Nieraz podkreślał w rozmowach , że 1ako arty

sta musi być również dobrym fachowcem i porównyvvaf się do kucharza w wielkiej restauraCJ i, który powi

nien umieć i starać s i ę dobrze gotować różne potrawy. Razem z Kirste1nem nie ustawali jednak w dązeniu 

do reaktywowarna American Ballet. Większość jego tancerzy zaangazowala się już do niewielkiego zespolu 

Ballet Caravan. W 1941 roku dzięki znacznej dotacji jednego z urzędów amerykańskich zespól ten zostal 

powiększony i jako American Ballet Caravan wyruszy! na tournee po krajach Ameryki Połudrnowej. Balanchine 

przygotował dla niego trzy nowe balety, a wśród nich: zrea lizowane przez Polski Balet Narodowy Concerto 
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Barocco do muzyki Bacha oraz Ballet Imperial z muzyką Czajkowskiego Byly one później wielokrotnie wzna

wiane, także w wielu innych krajach 

Po powroc ie do Nowego Jorku. w 1944 roku Balanch ine otrzyma! propozycję współpracy ze znanym mu 

zespolem europejskim, któ1·y pod wodzą pułkownika de Bas1la spędził lata li wojny światowej w USA 1 pozo

stał tam na stałe Występował teraz pod nazwą Balet Rosy1ski Monte Carlo (Ballet Russe de Monte Carlo) . 

Choreograf wzbogaci! jego repertuar o nowe balety Danses Concertantes Strawinskiego, skróconą wersję 

Ra1mondy Głazunowa i Night Shadow (wznawiany później pt. La Sonnambula) do muzyki z opery Belliniego 

Lunatyczka. Ich premiery odbyly się w nowojorskim City Center, przynosząc sukces zespołowi. W 1946 roku 

Balanchine opuścił jednak Balet Rosyjski Monte Carlo 1 rok póżn iej odwiedzi! Europę, gdzie na zaproszen ie 

Opery Paryskiej zrealizował swo1e balety: Apollon Musagete , Serenada i Pocalunek wieszczki oraz stworzy! 

nową choreografię Le Pa/ais de Cristal do muzyki Symlonii C-dur Bizeta 

Tymczasem Lincoln Kirstein ponowił próby wskrzeszerna zespolu American Ballet. Juz w 1946 zespół wystę

powal ponownie, tyle że pod nazwą Ballet Society. Prezentowa! sześć nowych baletów Balanchine 'a, a wśród 

nich Cztery temperamenty Hindemitha 1 Orfeusza Straw1nskiego. Byty one dobrze przyjmowane przez publ icz

ność , zebraly liczne pochwały krytyków, a wreszcie wzbudziły zainteresowanie nowojorskich wladz miejskich, 

które zaoferowały zespołowi stalą siedzibę w City Center of Music and Drama. Wnioskowały jednak, ze powi

nien on nosić nazwę świadczącą o ścislym związku z miastem Nowy Jork. I tak, 11 października 1948 roku 

odbylo się pierwsze przedstawienie nowego zespołu !'Jew York City Ballet (NYCB) . 

Dyrektorem naczelnym NYCB został Lincoln Kirstein, a dyrektorem artystycznym George Balanchine, którego 

wspierał także później znakomity choreograf amerykanski Jerome Robbins. W programie inauguracyjnego 

występu znalazły się znane już balety Balanchine'a Concerto Barocco, Orfeusz i Symphony in C (wcześniejszy 

Le Pa/ais de Crista0 Tak po 15 latach usilnych starań Kirsteina i Ba1anch1ne'a narodził się sławny dziś na calym 

świ ecie , reprezentacyjny amerykański zespól baletowy najwyższej rangi . Stał się on fenomenem w dziejach 

sztuki tanecznej jako wzorzec dużego, autonomicznego zespolu, pozostającego przez 35 lat pod wfadzą arty

styczną jednego, niezwykle uzdol nionego czlowieka. Wyrózniał się i nadal szczyci się wlasnym stylem repertu

aru , jego inscenizaCJi i realizaCJi na na1wyższym poziomie Zawsze dysponował bowiem jednolicie wyszkoloną, 

stosownie do jego potrzeb i założeń artystycznych, kadrą starannie dobranych solistek i solistów oraz wyrów

nanym poziomem corps de ballet, którego członkowie dorównywali solistom. Miał też zapewnione optymalne 

warunki pracy i swobodnego rozwoju najpierw przez wladze miejskie Nowego Jorku, a od 1964 roku przez 

wladze państwowe, gdy przydzielono mu wraz z jego szkołą stałą siedzibę w nowojorskim Lincoln Center. 

Profil artystyczny New York City Ballet ksztaltowały przede wszystkim dziela Balanchine'a, który skomponował 

dla niego przesz ło sto baletów W przeważając ej większości byly to pozbawione wątków treściowych wizuali 

zacje taneczne dzie ł muzycznych: od Bacha, Haydna, Haendla i Mozarta, poprzez Czajkowskiego i Ravela, aż 

po Weberna . Hindemitha, Schoenber~. lves i Xenakisa, a nawet kompozytorów muzyki jazzowej 1 elektronicz

ną Szczególną pozyC]ę zajmowały wśród nich utwory Strawińskiego - zarówno jego balety fabularne - jak 

i utwory symfornczne, kameralne 1 kantaty (w sumie 28 realizaCJi baletowych) . 

Wystawia! też Balanchine własne wersje tradycyjnych baletów klasycznych lub ich fragmentów, m.in. Dziadka 

do orzechów, li akt Jeziora labędziego i Coppelię , zachowując, gwoli poszanowania tradyc ji, kluczowe frag

menty taneczne, lecz odchodząc od wszelkiej dosłownośc i scen mimicznych, rozbudowanych dekoracji i tra

dycyjnych kostiumów Unikat bowiem w zasadzie nadmiernej teatralizaCJi swych baletów J edyną dekoracją są 

w nich horyzont i światla zm1en1ające barwę wra7 ze zmianą tonaCJi w muzyce. Kostiumami iększośc i 1ego 

baletów byty z zasady jednobarwne trykoty, czasem krótkie tuniczki tancerek, a w wyjątkowych przypadkach 

tzw. paczki klasyczne lub romantyczne. 

Mimo tych uproszczeń 1nsceniz cyjnych r ał 1zacia bale ów Balanch1ne'a nastręczała (I nadal nastręcza) wiele 

trudności. Czasem jest wręcz n1emozl1wa w teatrach, które chcialyby mieć je w swym repertuarze. Wymaga 

bowiem znajomości trudnej techniki tanecznej, którą Balanchine postug1wat s ię w swojej choreograf ii. Stałym 

rezerwuarem. zasilającym kadry zespołu New York City Ballet była (1 nadal pozostaje) przynałezna doń School 

of American Ballet, pracu1ąca pod stalym nadzorem Balanch1ne'a . Dziś- podobnie jak zespołem NYCB- kieruje 

nią jego następca, 1eden z czolowych byłych solistów zespołu , wybitny tancerz dunskiego pochodzenia Peter 
Martins. 

Wlaśrne w Szkole Baletu Amerykańs kiego opracowyY11al Balanchine swój system techniki neoklasycznej. Dba

jąc o z chowanie podstawowych wartości klasycyzmu baletowego: piękna, prostoty 1 harmonii tańca . t du 

1 symetrii układów kompozycyjnych, modyt 1 kował sposób ich osiągania . Odrzuca! anachroniczne szablony 
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niektórych ćwiczeri , wprowadza! nowe ich kombinacje , oczyszczał taniec klasyczny z dawnej dworskiej mino

derii i wszelkich przejawów manieryzmu. Nieraz wyiaśnial w rozmowach, ze jego celem jest dostosowanie 

techniki do psychofizycznych cech wysokich, długonogich, obdarzonych vvrodzonym poczuciem 1ytmu tan

cerek i tancerzy amerykariskich . Wymaga! więc od ucznió wyrobienia maksymalnej sily nóg (zwlaszcza 

stóp, tej podstawy .zelaznych pointes" tancerek). preferował raczej długość niż wysokość skoku, upraszcza! 

linie rąk (port de bras) , przyspiesza! tempo niektórych ćwiczeń 1 zmien iał w nich rozkład akcentó 1<1. Za glówną 

cechę charakterystyczną tej wypracowanej w szkole i stosowane) w baletach Balanchine' a techniki uważano 

jej maksyma l izację maksymalna s1la i prędkość, szerokość gestu, dlugość skoku, itp. 

Balanchine dbat też o jakość akompaniamentu muzycznego do ćwiczeń . Odrzuca! stosowane powszechnie 

banalne, proste, rytmiczne melodyjki , zastępuiąc je fragmentami dziel muzycznych z różnych epok, nie stroniąc 

leż od jazzu. Gdy szkoła 1 zespół pracowały JUŻ we wspólnej nowojorskiej siedzibie. ich związek zacieśni! się 

do tego stopnia, że p zedmiotem szkolnych ćwiczeń były fragmenty baletów wystawianych w New York City 

Ballet. Symbioza ta spraw1ala, iż opuszczając szkolę , tancerze byli już uformowani w Balanchine'owskirn stylu . 

Jego zespół zdominowany byl zawsze przez tancerki, a w jego choreografiach przeważają kobiece tance 

solowe i duety, w których tancerze są raczej „kawalerami" (rolą mężczyzny jest s łużyć kobiecie - mawiał 

Mister B.) Zarzucano mu więc , że po okresie rehabilitacji tańca męskiego, znów powraca do XIX-wiecznego 

gwiazdorstwa primabalerin Istotnie, Balanchine'a fascynowaly kobiety lecz byla to fascynacja bardzie) este

tyczna niż erotyczna. Uważa! , że 1"11aśnie taniec odkrywa nam w pelni piękno kobiecego ciala, opiewane przez 

poetów, utrwalane w rzeźbach i na obrazach naiwiększych mistrzów. 

Cale życie wypelnila mu praca, budząca powszechny podziw dla iego ni"spożytej energii, zapału 1 wytrwało

ści. Stale tworzy! nowe choreografie, organizowal monograficzne festiwale baletów Straw i ńskiego , Czajkow

skiego i Ravela, nie odmawi ał współpracy z innymi zespołami - z American Ballet Theatre 1 Dance Theatre 

of Harlem, ale także z teatrami Broadwayu , filmem, telewizją. Dorobek artystyczny jego życia iest imponujący 

465 utworów choreograficznych (w tym 1 OO powstałych dla New York City Ballet) i 50 wstawek baletowych 

w operach. Liczne też są dowody uznania 1 szacunku dla Balanchine' a: naiwyższe odznaczenia amerykańskie , 

medale, ordery francuskie, duńskie i austriackie. Zmart 30 kwietnia 1983 roku w Nowym Jorku. w wieku 79 lat 

i pochowany został według obrządku prawostawnego na tamtejszym cmentarzu (fot NYCB Arch1ves Tanaquil 

LeClerq Collect ion) 

Irena Turska nestorka polskiej krytyki balełowej, choreolog i pedagog, 
współpracowniczka „Ruchu Muzycznego" i innych czasopism Wielo
letnia wykładowczyni historii 1 estetyki tańca • rsza sk1ej Akademii Mu
zycznej. Autorka licznych opracowań ks1ązkowych , a wśród nich: w1elo
krotme wznawianego Krótkiego zarysu histom tanca 1 baletu, popularnego 
Przewodnika baletowego, Almanachu /Jale/U polskiego 1945-1974 , ksią · 

zek W kręgu tańca i Spotkania ze sztuką lanca, dwóch monograf11 Leona 
Wójcikowskiego a takle bezcennego przekladu i ydania Praktyki i teorii 
tańca No erre·a oraz wielu esejów na lamach prasy polskie). 
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Adam Luders 

Baletmistrz duriski , realizator baletu Concerto Barocco 

w Polskim Balecie Narodowym. Byl pierwszym solistą 

New York City Ballet, a dziś jest pedagogiem związanym 

z baletem swojego kraju Urodzi! się w Kopenhadze Stu

diował w Królewskiej Duńskiej Szkole Baletowej, ksztal

cony tam według wielkich tradycji baletu klasycznego, 

zaszczepionych ongiś przez Augusta Bournonville'a. 

Uczyła go m.in. była balerina Baletów Rosyiskich i legen

darna nauczycielka tańca klasycznego Vera Volkova oraz 

wybitni soliści, a późniei pedagodzy duńskiego baletu 

Kirsten Ralov, Hans Brenaa i Stanley Williams. Szkolę 

ukończył w 1968 roku jako jeden z najbardziej utalento

wanych tancerzy swoieJ generaCJi. Jako klasyczny „dan

seur noble" w krótkim czasie objął wiele glównych partii w 

tradycyjnym repe11uarze Duńskiego Baletu Królewskiego. 

W 1973 roku wyjechat do Anglii i został pierwszym sol istą 

London Festival Ballet (obecnie English National Ballet). 

Po dwóch latach przeniósl się jednak do USA i dolączyl 

jako pierwszy solista do New York City Ballet pod dyrek

C)ą George'a Balanchine'a. Zaimowal tę pozycję przez 

koleine dziesięć lat. Balanchine wysoko ceni! przystoj

nego Duńczyka i w ostatnich latach życia stworzy! dla 

niego partie solowe w swoich baletach Kammermusik No. 

2, Hungarian Gypsy Airs, Oavidsbundlertantze, Walpurgi

snacht Ballet oraz Noah and the Flood. Luders występo

wal równiez w wielu innych choreografiach Balanch1ne'a 

i Jerome'a Robbinsa, który wystawił specjalnie dla niego 

balet In Memory of, także Peter Martins angażowal go 

do swoich choreografii. Często bywal zapraszany jako 

gość przez inne zespoły, a zwłaszcza przez Balet Opery 

Paryskiej . Pod koniec swej nowojorskie) kariery wykladal 

w School of American Ballet , co pozwolilo mu doczekać 

emerytury w New York City Ballet. 

W 1995 roku powróci! do Danii jako pedagog i baletmistrz 

Duńskiego Baletu Królewskiego. Byt także latem 1997 roku 

dyrektorem artystycznym konkursu Young Ballet Stars. Od 

1998 roku pracuie w duńskim Balecie Petera Schaufussa 

w Holstebro. Jest tam pedagogiem, ale często też wystę

puje na scenie. Schaufuss obsadzi! go w kilku swoich 

przedstawieniach , m.in. w roli ty1uloweJ baletu H.C. Ander

sen. Glównym zajęciem artysty stato s ię jednak ostatnio 

nauczanie i realizacja baletów Balanchine'a w zespolach 

i szkołach zagranicznych. Rob1I 10 m.in. w Permskim 

Teatrze Opery 1 Baletu (1996), ale także w moskiewskim 

Teatrze Bolszoj, gdzie powadzJI zajęcia pedagogiczne 

1 zreal izował w 2004 roku Concerto Barocco jako część 

speCJalnego przedstawienia z okaz11 100. rocznicy uro

dzin George'a Balanchine'a. Zna dobrze klasyczny duń

ski repertuar baletovvy Augusta Bournonville'a i realizował 

trzeci akt J go Napoli ze Szkolą Baletową w Permie (2008) . 

Stale jest równiez pedagogiem Królewskie) Duńskie) 

Szkoty Baletowe). gdzie stawia! swoje pierwsze kroki jako 

tancerz. (pch, fot. E. Krasucka) 
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From the Choreographer 

The only preparat ion possible for tl1is ballet is a knowledge of its music, for Concerto Barocco has no "subject 

matter" beyond the score to which it is danced and the parti cular dancers who execute it. Set to Bach's Concerto 

in O minor for Two Violins, the ballet tnes to 1nterest he audience only by its dancing, its treatment of the music . 

1ust as Baroque art and arch1tecture 1nterested people not because of their sub1ects but because of the decora

tive treatment that embellished those subjects. 

Bach's great concerto can stand alone. Some people then wonder, why arrange a balie to such music? Why not 

arrange ballets to music that is more dependent , music that dancing can „11 11 out"? The answer is that bad music 

often inspires bad dancing , bad choreography. lt 1s not an accident that the dance masterp1eces of Saint-Leon, 

Petipa. and Fokine all have scores that are also masterworks. Cappella, The Sleeping Beauty, and Petrouchka, 

with their scores by Delibes, Tcha1kovsky, and Stravinsky, suggested to each one of these choreographers an 

advance 1n the development of ballet. 

Choosing pieces of music for dancing 1s a matter for the ind1v1dual choreog rapher. A choreographer disin

terested in c lass1cal dancing will not care to use scores by Bach and Mozart except for theatncal sensat1onal 

reasons; he will select music mare to his immediate purpose. But if the dance designer sees in the develop

ment of classical dancing a counterpart in the development of music and has studied them both, he will denve 

cont1nual inspiration from great scores. He will lso e carelul as he acts on this 1nsp1r lion, not to interpret t11e 

music beyond 1ts proper limits. not to stretch the music to accommodat a literar)'I idea for 1nstance . li the score 

is a truly great one, su1table for dancing , he will not have need of such devices and can present his 1mpress ion 

in terms of pure dance. 

George Balanchine 
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Od choreograf a 

Jedyną możliwością przygotowania się do odbioru tego baletu 1est z najomość jego muzyk i, bo Concerto 

Barocco nie ma żadne1 .,treści" poza muzyką, do które11est tańczony, oraz poza wykonującymi go tancerzami. 

Zrealizowany do muzyki Koncertu na dwoje skrzypiec d-mofl Bacha, balet stara się zainteresować widza sa

mym tańcem, jest przetworzeniem muzyki, podobnie jak sztuka i architektura barokowa i nteresowały ludzi nie 

ze względu na swoją tematykę, ale z powodu dekoracy1nego przetworzenia, które up1ększato temat. 

Wielki koncert Bacha broni s ię sam przez się. Może więc ktoś zapytać , po co aranżować balet do takiet muzy

ki? Czemu nie wystawiać baletów do muzyki bardziej zależnej. k tórą taniec moze „dopefnić"? Odpowiedż jest 

prosta staba muzyka często inspiru1e ~arny taniec, ztą choreog rafię. To nie przypadek, że wszystkie arcydz1ela 

taneczne Saint-Leona, Petipy i Fokina mają partytury, które także są arcydziełami . Coppelia, Śpiąca królewna 

1 Pietruszka, z muzyką Delibesa, Cza1kowskiego i Strawińskiego, zasugerowaly każdemu z ich choreografów 

1akiś element postępu w rozwo1u baletu . 

Wybór utworów muzycznych do tańca jest sprawą indywidualną każdego choreografa. Ten, którego nie intere

suje taniec klasyczny nie zechce skorzystać z muzyki Bacha czy Mozarta, chyba że pragnie wzbudzić teatralną 

sensaCJę ; wybierze raczej muzykę bardziej zgodną z jego bezpośrednim celem. Jeże li jednak choreograf do

strzega w procesie tworzen ia tańca klasycznego odpowiednik komponowania muzyki, i studiuje je oba. postara 

si ę racze1 czerpać inspi rację z wielkich partytur. Dz1alając pod wptywem takich inspiraC]i będzie tez uważa! , by 

in t erpretując muzykę nie wykraczać poza jej wlaśc 1we granice . nie manipulować n i ą dostosowując na przykład 

do pomyslu hterackiego. Jeś l i muzyka jest naprawdę wielka, odpowied nia dla t ańca, to nie będzie musiat 

stosować żadnych sztuczek i moze przedstawić swoje wrazenia 1edynie za pośredn ictwem czystego tańca. 

[ Przekład Joanna Dutkiewicz] 

Tańczmy Bacha 33 



This ork began as an e erc1se by George Balanchine lor the School of American Ballet and was performed by 

American Ballet Caravan on its !1istoric tour of South Amer1ca and later entered the repertory of the Ballet Russe 

de Monte Carlo. On October 11, 1948. Ccincerto Barocco was one of three ballets on the program at New York 

City Ballet's first performance. In 1951 Balanchine permanentiy eliminated the earl. costumes and dressed the 

dancers in prac ice clothes, probably the first appearance of what has come to be regarded as a s1gnature 

Balanchine costume for contemporary works. 

1. Vivace 
The curtain rises The music begins. There are eight girls on slage. Dancing vanously as one group, as two 

groups, and 1n duets. the girls correspond to the music the orcl1es1ra plays but not in any strict or litera! sense; 

they do not mirror tr1e music rather they move in accordance vvith lts length the space between 1ts beginning 

and end being filled by a dance picture of the rnus1c Just as the portrait Is different from the news photograph , 

so the dance picture tnes to tell something independent of an exact. bar-by-bar, rhythm-by-rhythm, mirror im

age of the music. As the two viol1ns take up their parts 1n the music two solrnsts enter. Sing ły together and 

with the corps de ballet. they become a part of the clance orchestration. They support each other as the music 

of one violin entwines the other; they depict and develop dance tt1emes that recur with the repet1rion and de

velopment of themes 1n the arcl1estra. 

2. Largo ma non tanto 
Now the Soloist leave the stage The orchestra sounds the touch1ng. lyrical rnelody. One of the soloisls returns, 

accompanied by a male partner. who lifts her softly and slowly. turns her as the corps de ballet bend low before 

her. and leads her 1n and out of a maze formed by the corps. The music is tender, but it possesses a 'l'arm 

nobil iry and strengtl1 that the ballenna's partner allows her to 1m11ate as 1ts development proceeds. When the 
music gathers to ard a full statement and the tlleme repeals aga1n and again. clirnbing with each repelilion 

to cllmaclic rest the ballerina's partner !tlts her •/thout pause high over his l1ead over and over again, to the 

accumulaung sound Toward the end or themo ement th1:: boy slides the girl Io~ across the floor in three dar

rng movernenls -nie ballenna nses each ltme 1n an open pose that reflects the strength underly1ng the I ric1sm 

ol the theme. 

3. Allegro 
The music is now qu1ckly rhythm1c. All ten dancers seern to respond to 11 spontaneously makmg the beat 

of t11e music with sort ligl1t jumps, cnsp arm gestures, and syncopated group1ngs. As the 1oyous musrc ends 

all Jhe dancers kneel 
(wg / after : George Balanchlile & Francis Mason 101 Stories of the Great Ba/Jetsj 
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Balet narodzi! się jako ćwiczenie przygotowane przez George'a Balanchine'a dla Szkoty Baletu Ameryi<ań

sk1ego i zostal pokazany przez American Ballet Caravan podczas jego historycznego tournee po Amtiryce 

Poludniowej, a pożniej wszedl do repertuaru zespolu Ballet Russe de Monte Ca1·10 11 pażdziern lkd 1948 

roku Concerto Barocco byio 1ednym z trzech baletów w programie pierwszego vvystępu zespo1u New York 

Cit Ballet. W 1951 roku Balanchine ostatecznie 'l'JYelim1nowal wcześniej sze kostiumy i ubral tancerzy w s roje 

ćwiczebne, jak wyglądali prawdopodobnie na samym początku, co przyjęto jako wzor kostiumu Balanchine

·owskiego dla dziel wspólczesnych. 

1. Vivace 
Podnosi się kurtyna. Rozbrzmiewa muzyka. Na scenie iest osiem dziewCLąt. Tańczą na róme sposoby 

" grupie. dwóch grupach oraz w duetach. wspólgrając z muzyką wykonywaną prLez orkiestrę ale nie w jakimś 

sc1słym czy dosłownym sensie, nie odzwie rctodlają mu,:yki, raczej poruszają się w jei granicacl1. a przaslrzeń 
pomiędzy początkiem 1 !,;_oncem utworu wype!nia taneczny obraz muzyki. Tak 1ak portret r ó:żni się od fotografii 

pfasową tak obra.. taneczny stara s ią,!_u przet<:azać coś więcej ni.~ dokładnie - takt z t klem, rytm w rytmem 

- lus117ane odbicie muzyki. Kiedy dwoje skrzypiec podejmuje swoje partie. pojawi ją s1 dwie solislk1 Poje

dynct.o, razem lub z zespolem ~tają się częścią tanecznej orkiestracji. Wsp1Prają się wztij- mnie. gdy mu ka 
jednych skrzypiec splata się z drugimi: interpretują i rozw11a1ą tematy tanec."ne powtąrza1ąc je wra;~ z po\l'lló

rzernam1 i rozwijan iem tematów przez orkiestrę . 

2. Largo ma non tanto 
Solistki .cni kają ze sceny. 01 kiestra gra teraz wzrusza1ącą lirycznq melodię. Jedna 7 solistek powraca - part

nerem 1-.tóry delikatnie 1 powoli unosi Ją 1 obraca . gdy corps de ballet nisko się przed nią kłarna. a potem 

wprowadza 1 wyprowadza 1ą z labiryntu tworzonego przez zespół. Mu1.yka Jest s btelna air., ma w sobie 

Ct(·pł4 szlache!nosć 1 silę . ~'.tó rą partner pozv.1a lo lancerce naśladować w miarę rolWrpnia się ut :oru Kiedy 

muzyka zm1.:rz:1 ku pe lem 1 wy a~owi a tema jest poi arzany 1az PL ra..... „ f:&.:dą P"wt rf.. s ws~,111a1ąc się 

ku kulm1nacyjne1 pauzie solista ldecydowantd un s par nerkę wysoko nad głowe. raz za razern zgodnie 

,:. narasta1ącym dżwiękiem . Pod ko uec teJ częsci chlopal< przesuwa dziewczynę nisko po podłodze trzem 

ocJ ~aznymr ruchami. Tancerka ZB kazdyrn razem powsta1e w otwartef pozie odzw1tirc1edla1ące i s1Ję jaką pod
szyly jest llry..:m tematu 

3. Allegro 
Ter81 muzyka iest s;:ybka rytmiczna. C ł dz iesiątka tancerel' zdait: ..ię reago. "8Ć na nią spontc1n1cz111e, zcun- 

cza1ąc rylrn m1ękhtm• lekkimi pods .okdml zywym1 ruchllmi rął< i synkopowaniem g u Gd radosna mttz ka 

dobiega końctJ wszystkie tancerkr Hęi<Ają [Przekład : Joanna Dutkiewicz] 
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(Premiera polska / Pollsh Premiere) 

Balet w Jednym akcie , Ballet 1n one act 
Prapremiera ' World Prem1ere 
Scapino Ballet. Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam, 1510212006 
Premiera polska I Pollsh Prem1ere· 
Polski Balet Narodowy. Teatr Wielki. Warszawa. 25J06i 2010 

ChOreografla I ChOreography by EO WUBBE 
Muzyka I Music by JOHANN SEBASTIAN BACH 

Zieleń 

Chór I Chorus Herr, unser Herrscher. .. z Pasji wedlug św. Jana I from Johannes Passion BWV 245 
Scenografia 1 św1atta I Set Designer and Ughts EO WUBBE 
Kostiumy I Costumes PAMELA HOMOET 
Przygotowanie chóru I Chorus Master BOGDAN GOLA 
Asystentki choreografa I Choreographer's Assfstants 
MARLIES ACHTHOVEN. CAROLINE IURA 

Tańczą I Dancers 

Bartosz Anczykowski, Paweł Koncewoj. Adam Kozal. 
Sebastian Solecki, Jacek Tyskl, Kurusz Wojeńskl , Bartosz Zyśk 
lub I or 
Eduard Bablldze, Piotr Bednarczyk, Michał Chróśc.lelewskl, 
Raphael Rautureau, Remigiusz Smoliński, Oskar Swłtała, 
Łukasz Tużnlk, Michał lutnik. Vladimir Yaroshenko 

oraz / and 

Chór Opery Narodowej I Chorus of the Połlsh National Opera 
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Katarzyna Gardzina 

Dyrektor zespolu Scapino Ballet z Rotterdamu należy do 

najbardziej cenionych i wszechstronnych choreografów 

holenderskich. Debiutował we wczesnych latach osiem

dziesiątych, wspołpracując gościnnie z różnymi zespołami 

tańca współczesnego w Holandii. Jego pierwsze prace 

pojawialy się najczęściej w programach Intro-Dans w Arn

hem, Werkcentrum Dans w Rotterdamie, Nederlands Dans 

Theater i NOT Junior w Hadze, a od 1987 roku już regular

nie w repenuarze Scapino Ballet, z któ1ym wkrótce związał 

się kontraktem choreografa-rezydenta. Z roku na rok przy

bywało jego prac w dorobku tego zespołu, obok chore

ografii Nilsa Christe , Hansa van Manena i Jana Linkensa. 

W 1990 roku ogromny sukces obniósł jego balet Rameau. 

Łącząc w nim ideę klasycznej harmonii z emocjonalno

ścią i silą tańca współczesnego nie tylko zrywał z kon

wencjonalną este yką baletu, ale też wytyczał nowy kie

runek poszukiwań artystycznych, a wkrótce także nowy 

wizerunek zespołu , z którego znany jest on do dziś. Nic 

więc dziwnego, ze po przejęciu przez Eda Wubbe dyrekcji 

Scapino Ballet w 1992 roku, zespól pod jego przywódz

twem zaczął budować nowy, awangardowy repertuar. Już 

w tym samym roku sensaqę wzbudziła jego choreografia 

Kathleen. Recenzentka „Dance Magazine" napisala, że 

mogłaby ją og lądać wciąż i wciąz na nowo. 

W 1993 roku jego spektakl zatytułowany Perfect Skin 

został obwołany „opus magnum" choreografa. Skompo

nowany by! na dużą grupę tancerzy, którzy z matematy

czną dokładnością odzwierciedlali monumentalną muzykę 

Johanna Sebastiana Bacha. Dzieła kantora od św Toma

sza zajęły zresztą wyjątkowe miejsce w całe j twórczości 

choreografa, staly s ię także osnową muzyczną takich 

baletów, jak: Sister Fury (2004), Paramount (2005), The 
Green (2006) i inne. 

W choreografii The Green Wubbe nadał pozostał na pozio

mie baletowej abstrakq1 , ale leszcze dalej odszedl od 

klasycznej harmonii ruchu. Wyraz muzyki ma dla twórcy 

pierwszorzędne znaczenie, to on buduje choreografię i nadaje jej znaczenie. O wyborze chóru wstępnego 

z Pasji wg św Jana Ed Wubbe mówi! „Ta muzyka ma na mnie taki sam wpływ, jak przebywanie w katedrze. 

Wręcz oszalamiający, co oczywiste, lecz w nieproporcjonalnej do mnie skali. Sprawia. że człowiek czuje się mały 

i nic nieznaczący Wzbudza uczucie strachu i trwogi. W The Green wykorzystuję muzykę. aby wyrazić ludzką 

slabość i znikomość w obliczu wszechogarniającej sily'' Tak jak wybór muzyki odZwierciedla przesianie, jakie 

ma dla widzów choreograf, tak pomysl rozegrania całego baletu na sztucznej trawie w dużej mierze warunkuje 

i zmienia ruch , który jest materią dzieła. Choreograf podkreśla problem specyficznego „ś lizgania s ię" tancerzy 

po teJ powierzchni , tak innej od podłog i sali baletowej. 

Jeden z solistów pracujących z choreografem nad The Green mówił , że metoda tworzenia stosowana przez 

Eda Wubbe w równym stopniu angażuje w proces twórczy także tancerzy „Ed zawsze pozostawia nam wolną 

rękę, jeśli chodzi o nasz wklad artystyczny. Dużą za letą pracy z tym samym choreografem któryś raz z rzędu jest 

to, ze można ksztaltować nowe ruchy, które będą spójne z jego Językiem tańca" Do dziś choreograf stworzył 

dla swego zespołu ponad trzydzieści baletów, w tym siedem pełnospektaklowych. Oprócz Perfect Skin, były to 

nowa wersja Kathleen (1994), Romeo & Jul/a (1995), Nico (1997). The Schliemann Pieces (1998), Ts1a1kovski Pl. 

(2002) i ORFEO SHOWS/Operation Orfeo (2003) . Do równie ciekawych należą tez jego mniejsze formy, jak Plot 

(2001) do muzyki Dmitrija Szostakowicza, Out of China (2002) i Quartet (2007) do muzyki Suzanne Oberbeck. 

Na tym nie wyczerpuje się pomyslowość i nowatorstwo Eda Wubbe. W 1999 roku po raz pierwszy zapropo

nował on nową, wyjątkową formę przedstawienia tanecznego - wystawiany odtąd co roku spektakl TWOOLS. 

Jest to zawsze 75 minut nieprzerwanego tańca. powstającego w wyniku pracy zbiorowej. Różni choreografowie 

należący do zespołu oraz zaproszeni artyści tworzą krótkie choreografie, które następują jedna po drugiej i są 

lączone w całość wlaśnie przez dyrektora Scapino Ballet. Powstało JUŻ dotąd kilkanaście takich przedstawień 

o formule artystycznej niespotykanej bodaj w innych zespołach tańca współczesnego . lnspirac1ą tych zbiorów 

miniatur choreograficznych bywa motyw, hasło, wspomnienie lub nawet żart, wokół którego narasta masa zna

czeń i interpretacji przełożonych na język tańca . I to jednak nie kończy listy twórczych poszukiwań Eda Wubbe, 

który poza czysto taneczną wypowiedzią stara się dążyć do pożądanej od wieków syntezy sztuk, czasem w dość 

zaskakujących zestawieniach. Choreograf wspólpracu1e z przedstawicielami różnych innych dziedzin sztuki: 

projektantami, kompozytorami, architektami, grafikami komputerowymi, DJ-ami i VJ-ami. Przyktadem takiego 

wspótdziałania jest Manyfacts (2001) , multimedialne dzielo stworzone we współpracy z firmą architektoniczną 

MVRDV oraz grafikami komputerowymi Wieland & Gouwens, które przedstawia zlożoną wiz1ę miasta przyszlości . 

Począwszy od 2004 roku Ed Wubbe sprawuje również funkcję dyrektora artystycznego lnternationaler Wettbe

werb Fur Choreographen w Hanowerze, konkursu festiwalowego dla choreografów Współpracował także przy 

kilku produkqach filmowych Single Manoeuvres (w reżyserii Jellie Dekker, 1999), Enclosed (w reżyserii Marijke 

Jongbloed, 2000), Lost i Embracing Time (w reżyserii Willema van de Sande Bakhuyzen, 2001 i 2005). Ta ostatnia 

realizac1a inspirowana była Pieśniami '1fidrownego czeladnika Gustava Mahlera. 

Ed Wubbe jest dzieckiem swojej epoki czerp iącej swobodnie pełnymi garściami tak z dorobku minionych wie

ków, jak i z tworzonej na naszych oczach popkultury. Tak jest w twórczości dyrektora Scapino Ballet , którego 

równie często co muzyka klasyczna, inspirują ikony kultury zachodniej . Przykłady znaleźć można choćby w bale

tach Tsjaikovski Pl., ORFEO SHOWS/Operat/on Orfeo 1 Paramount, w których choreograf posługuje się ruchem 

absolutnie abstrakcyjnym, ale pozwala na Jego ko1arzenie z elementami ukrytej narracji i motywem przewodnim, 

czasem sugerowanym przez tytu ł dzieła . 

Być może tu kryje się sekret popularności propozycji anystycznych Eda Wubbe. Wszyscy, a zwłaszcza młodzi 

widzowie, doskonale odnajdują się w tej popkulturowej mieszance operującej czytelnymi dla nich skojarzeniami. 

W wielu iego ct1oreograf1ach wewnętrzne nap i ęc ie dramatyczne tworzone jest dzięki zderzaniu przeciwieństw 

(różnych języków tańca), co prowadzi do powstania i ntrygu1ącej mnogości warstw znaczenimvych. Temu pomy

s łowi Wubbe jest wierny od swego sensacyinego debiutu baletem Rameau. Muzyka, aniec, scenografia, światła 

i dramaturgia wspótgra1ą i lączą się w iego produkcjach, tworząc nową , współczesną całość . Przy spektaklach 

tworzonych dla Scapino Ballet pracuje zwykle z gronem tych samych współpracowników (np z pro1ektantką 

kostiumów Pamelą Homoet), a jednak dz i ęki otwartości choreografa na propozyqe z ich strony kolejne insceni

zacje są zawsze świeze i niepowtarzalne. Co kluczowe, nie zapominając o klasycznych korzeniach, Ed Wubbe 

wciąz eksperymentu1e i wzbogaca własny, rozpoznawalny ruch 1 gest. Tym właśnie zdobyl świata e uznanie 

- wyjątkowym stylem, frapującym połączeniem klasycznej techniki z odważną swobodą tańca współczesnego . 

Wszechstronność, poszukująca postawa wobec materii tańca i twórcza aktywność zapewnily mu poważne mi8)

sce wśród na1ciekawszych i najbardziej znanych choreografów europejskich. (fot. Archiwum artysty) 

Katarzyna Gardzina 
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!n many dances created by E1j Wubbe. the v.;orld is seidom as beautiful as it seerns. Witil his classical lyrical 

dance language, he starts by throwing sand in the spectators eyes . But gradualiy wr1nkles appear 1n the smo

oth surface and razor-silarp movernents produce unrest and tension, In The Green. a piece for 7 rnale c.iancers 

on a bright green expanse of artificial grass. rneasur1ng 1 O by 8 illetres , Ed Wubbe compares the intim1dating 

rnagnitude of Bach 's Johannes Passion with man 's insignificance. He selected tile opening chorus Herr, unser 
Herrsr:her ot Bacil 's Johannes Passion 1n wilich a single sentence is sung repeatedly. Wubbe 's The Green 
1s dri en by the struggle of seven dancers with the rnajesty of the music. He uses \ile music 1n The Green to 

express human vulnerab1!ity and 1nsignif1cance 1n tile face of all-encompasslng power. Man, who constantiy 

strwes to keep going 1n an unpred1ctable world , who constantiy leels Ile is being watched. cont1nuously glan

ces over his shoulcler and acts out of lear. 

Quotations reviews: "Monumental music, the opening chorus lrorn Bach·s SI John Passion. 11ngs out. and I felt 

unease How wili the clloreograph)' stanc! up to such overvvhelrn1ng music? But I need not have worned. Ed 

\/Vubbe 1-1as shown before ilow he rel1shes suoil a challenge. and has created a poweńul werk that is more than 

a rnatch to the music. The Green, set for se en male dancers bormws rt lilie from the green 1syntht:Jt ic) turf on 

whicll all the action takes place. The movement is consequenlly mare earthy and earth-bound. though Wubbe 

also rai ses the stakes as ile atternpts to match tile elevating character of the music by getting his dancers to fly 

1n their dancing . They hurl tilernselves at each other. are caugilt. are suppmted in a stance as 1f trying to soar 

to heaven. and 1urnp rn to the air. c:1rms out stretclled llke birds. In !act throughout we are wrt11ess to an a111mal-

1st1c 1nst1nct. d1wing the dancers on. both rn their 1ndividual action& and interactians. Ttie sense of' cornrn un1ty 

of 111terdepender1ce between tl 1eso cmatures is at l imes quit touching ['Dance Eumpe J, "lnd1v1dual dancers 

break [ree of the superleti ely orchestrated group dynamie to tl-ie music ot r!err. unser Herrscher frorn Baci1's 

Jotlannes Passion . Controlled !Jy his enwonmenc ll1e pO\'lerlessness or lhe ind1vrdual 1s beautifully expressed 

as !he cJancers slide across t11e syntl1et1c tur1 on their knees, arrns ralsed as thougil to a higl1er power. Wubbe 

cons1slently suoct:1eds 111 e1ud1ng pa!hos. p1ttinq il1e v1branry of dell dynamie illOvernent phrases against the 

1llustrat1vely trern l1ling hands and qu1veri ng shoulders ol the naked torsos [' Trouw ], W1th a robust piece 

of choreography lor men Wubbe proves tilat a form1dable piece of music like Herr. unser herrscher from 

Bach's Johannes Pass1on . 1s the rdeal accornpan1ment to conternporary dance" [' De Volkskrant J 

Scapino Ballet 
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W wielu kompozycjach lanecznycl1 slworzonych przez Eda Wubbe świat nie jest tak piękny. jak $ i ę wydaje 

Swoim lirycznym językiem tańca klasycznego na)plervv sypie on widzom p1askie1T1 po oczach Stopniowo 

na gladkiej powierzchni po1aw1ają się zagniecenia, a oslre 1ak brzytwa ruchy wzbudzają niepokój i napięcii;.. 

W balecie T/1e Green dla 7 tancerzy na jasnozlelone1 przestrzeni sztuczne] trawy o wyrniaracl1 1 O na 8 metrów, 

Ed Wubbe konfrontuje onieśrn1ela1ącą wielkość Pasp wg św Jana Bacha ze znikomością cz!OW1eka Wybral 

cl1ór Her~ unser Herrsd1er. otwrera1ący Pasję św Jana . gdzie powtarzane jest wciąż to sa illo zdanie. The Green 
Wubbego ukazu1e wyslte~, siedmiu tancer.cy mierzących się z ma1estatem muzyki Ciloreograf uzywa muzyki 

w The Green do wyraze11ia bezbrannośri I znikomości ludzkiel w obliczu wszechogarrna1ące1 mocy. Czlow1ek. 

k!Ory wciąz us1lu)e lrwać w nlepr ... ewidywalnyrn świecie , w ustawicznym poczuciu. że iest obserwowany, stale 

oqląda się za siebie 1 dl.lala powodowany lękiem . 

Fragmenty recenzji ,Poczułem nrepoka1 gdy rozlegle się monumentalna muzyka chór otw1era1ący Pasję 
wg sw J na Bacl1a Jak choreografia poradzi sobie z tak obezwladniającą muzyką? Niepotrzebnie s1ą mar
twi tern Ed WLJbbe już wcześniej pokazał . jak kocha takie wyzwa111a . i stworzy! prz01mu1ące dz1elo, które nie 
1.1StępuJ& mllZyce Balet Th~ Green stworzonv dla siedmiu tancerzy. swó1 tytul bierze od zielonej (sztuczne)) 

darrn, no k.lórej r02gryWa się akcja Dzięki 111e1 ruch 1est bardziP.f pierwotny i przyziemny. ctioć Wubbe podnosi 

wymagania próbując zrównać srę ze wzriloslośc1ą mu-.ykr I kaząc tanceRorn ifuwać podcza!> lanca R2u

ca1ą się na siebie są lapani podtrzymywani w pozycJ1 . Jakby wznosili się ku niebu, skaczą w powietrze 1a~ 

ptaki z rozc1ągnrętymi ramionamr Niemal pr4ez ;aly czas jesteśmy świadkami an1ma11s1ycmego lnslynktu , 
który napędZa tancerzy zarowno w indywidualnych rucłlach , jak 1 interakqacł1 Poc.2Uc:1e wspólnoty ,'fl8Jem

ne1 zareznosc1 między tymi stworzeniami 1est chw1tarn1 wręcz wzruszające [ . .Dance Europe ] .Poiedynczy 

tane,;erzc uwalnin1ą się z doskonale zakomponowanej dynamiki grupowe1 do muzyki Herr, unser Herrscher 
l Bac.J1owskJe1 Pasji wg sw. Jana Kontrolowana przez otoczenie, bezs1lnosc 1ednostk1 ludzkiej --osta1e pięknie 

wyrazon~ ślizgiem tancerzy po sztucznej darni na kolanact1 z rękami wznips1onymi do góry, 1a~by do wyzsze1 

slly Wubbe konsekwentnie unika pa losu zestawiając zywosć zwinnych, dynamicznych liaz rc1cnu z sugestyw 

nie trzęsąC'ymr si„ dlor'!ml 1 d'zącyni1 ramionami nagich lorsOv." [ Trow/'] · .Murną choreogral1ą dla mężczyzn 
Wubbe d0wod71 ze wielka muzyka pokro1u Herr unser Herrscoer z BachO\'llskreJ PasJi wg św Jana to idealny 

akompaniamt:nt dla tanca wspólczesnego' [.De Volkskrant"J 
[Przeklad Joanna Dutk1ew1cz] 
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n 
and 
{Premiera polska I Pohsh Prem1ereJ 

W światłocieniu 

Balet w jednym akcie Ballet 1n one act 
Praprermerat World Premiere Het Nationale Ballet. Het Munek1heater. Amsterdam. 15 06 2000 
Premiera polska Pohsh Prem!ere· Polski Balet Narodowy Teatr Wielki Warszawa. 25/06/2010 

Choreografia , Choreography by KRZYSZTOF PASTOR 
Muzyka I Music by JOHANN SEBASTIAN BACH 
Arta z Wariac11 Goldbergowsk1ch I Air from Goldberg Vanat1ons, BWV 968 
Ili Suita orkiestrowa D-dur I Third Orchestra/ Su;te In D Maior, BWV 1068 
Scenografia I Set and Gostume Designer TATYANA VAN WALSUM 
św1at1a I Ughts BERT DALHUYSEN 
Asystent choreografa / Choreographer's Assistant STEVEN ETIENNE 

Tańczą I Dancers 

Ana I Air 1 
Natalia Wojciechowska I Marla Żuk I Dominika Krysztoforska 
Maksim WoJtłul I Egor Menshlkov I Vladimir Yaroahenko I Sergey Popov 

Aria , Air 2 
Dominika Krysztoforska I Ana Klpahldze I Barbara Bartnik 
Sergey Baslaev I Wo)clech Ślęzak I Sergey Popov 
Dagmara Oryl I Karolina Jupowlcz I Emilia Stachurska 
Egor Menshlkov I Adam Kozal I Carlos Martin Perez I Mlchal Tużnlk 

Gawot / Gavotte 
Aleksandra Llaszenko I Agnieszka Pletyra I Anna Hop 
Bartosz Zyśk I Bartosz Anczykowskl I Jacek Tyski 

oraz I and 
Małgorzata Aftowlcz, Lubow Chmielewska. Magdalena Ciechowicz, 
Marta Czerniawska, Joanna Drabik, Tehelet Har-Yam, .Anna Lorenc, Anita Mikołajczyk, 
Swietłana Owslanklna, Aleksandra Pawlina, Izabela Szyllńska 
Edward Bablldze, Robert Bondara, Paweł Koncewoj, Raphale Rautureau, Remigiusz Smoliński, 
Sebastian Solecki, Oskar Świtała, lukasz Tuinlk. Kurusz Wo)eńskl, Jarosław Zaniewicz 

fortepian Piano 
Maciej GrtYbowskl 
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Paweł Chynowski 

Choreograf i inscenizator, dyrektor Polskiego Baletu 

Narodowego 1 choreograf-rezydent Het Nationale Bal

let w Amsterdamie. Jego nowe prace od dwudziestu lat 

pojawiają s ię regularnie w repertuarze Holenderskiego 

Baletu Narodowego . Wykonywane byty także przez znane 

zespoły baletowe w Belg ii, Izraelu , Niemczech, Polsce, 

Szwecji , Turcj i, Wielkiej Brytanii i we Wloszech, na Litwie, 

Łotwie i Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych, Kana

dzie, Hongkongu , Australii i Nowej Zelandii. Pojawiały się 

w programach prestiżowych festiwali w Amsterdamie, 

Hadze i Edynburgu. 

Jest wychowankiem Państwowe] Szkoły Baletowej w ro

dzinnym Gdańsku . Kończąc ją kreował jUZ rolę Królewi

cza w Królewnie Śnieżce Witolda Borkowskiego na scenie 

Opery Bałtyckiej . Zaangażował s ię Jednak do Polskiego 

Teatru Tańca pod dyrekcją Conrada Drze 1eckiego (1975), 

gdzie w krótkim czasie okazał s ię jedną z czołowych mlo

dych indyv.;idualnośc 1 artystycznych i podniesiony zostal 

do rangi sol isty. Tańczy! we wszystkich baletach Drze

wieckiego; byl m.in . sol i stą w jego srynnym Krzesanym 
Kilara i Chlopcem w pamiętnej choreografii /// Symfonii 
„ Pieśni o nocy" Szymanowskiego; obiąt też glówne par

tie w Nocy rozjaśnionej Sandora Tótha i Listach intymnych 
Pavla śmoka „Praca z Conradem Drzewieckim była waż
nym okresem w moim życiu . Dla osiemnastolatka spotka

nie z tak wielką indywidualnością artystyczną i zupełnie 

i nną formą tańc stanowilo przygodę 1 wyzwanie Czułem 

się nawet durnny, że tańczę "tym zespole" 

W poszuki aniu nowych doś i dczeń , po czlerech latach 

przen iósł się do Teatru Wielkiego w ŁodZJ. Z Jąl tam pozy

cię pierwszego solisty baletu i Objąl glówne partie Alberta 

w Gise//e, Księcia w Dziadku do orzechów, Waclaw 

w Fontannie Bachczysara1u , Królewicza w Królewnie 
Śniezce i inne. W lutym 1982 roku wyjechał z kraiu do Nie

miec, by podjąć na krótko pracę w zespole baletowym 

Theater Hof. Po roku podązyt dalej do Francj i i zostal 

solistą Le Ballet de l'Opera w Lyonie pod dyrekcją Gray'a 

Veredona. Pozostał tam przez dwa sezony, występując 

m.in. w kilku baletach Veredona, Kurta Joossa i Hansa van Manena. „Dopiero wtedy zrozum1alem, że tan

cerz jest w stanie tego samego wieczoru bardzo dobrze interpretować różne techniki tańca : balety klasyczne 

modern, czy każde inne Wówczas było to dla mnie szokujące , bo w Polsce nie było to takie oczywiste. Poza 

tym w Lyonie prawdziwym odkryciem byl dla mnie Maison d la Danse, którym seriami odbywaly się spekta

kle baletowe i teatru tańca. Te przedstawienia dzia łały mocno na moją wyob raźnię i uświadamiały m1 bogactwo 

mozl1wości sztuki tanecznej" 

Zainspirowany bujnym zyciem festiwalowym lyońsk iego ośrodka baletowego. żądny dalszych inspiracji dla 

swych zaintereso ań cho reograf i ą, postanowił przen ieść się ostateczn ie do Holand ii , emanujące j na całą 

Europę niezwykłą kreatywnością w dziedzinie baletu współczesnego. W 1985 roku dołączył do słyn nego Het 

Nationale Ballet w Amsterdamie i pozostał tam przez następne dzies ięć lat Spełni ły s ię iego zawodowe marze

nia: „Holandia była miejscem, gdzie należało się znal eżć Kyl ian i Nederł nds Dans Theatre oraz Holenderski 

Balet Narodowy z trzem choreografami, Rudim van Dantzigiem, Hansem van Manenem, Toerem an Schay

kiem; to było jak sen" Występował w dużych, repertuarowych przedstawieniach van Dan 1ga, Fredericka Ash

tona, Petera Wrighta 1 w neoklasycznych baletach George'a Balanchine'a. Tańczy! choreografie van Manena 

i van Schayka; praco al z Maguy Marin, Carolyn Carlson i Niną Wiener, z Nilsem Christie , Nacho Dualo, Janem 

Linkensem i Eduardem Lockiem . Śled zi! premiery innych holenderskich zespołów tańca współczesnego 
Nederlands Dans Theater w Hadze, Scapino Ballet i Werkcentrum Dans w Rotterdamie, Intro-Danse w Arnhem, 

Obserwował doroczne prezentacie taneczne Holland Festival, Holland Dance Festival 1 Dutch Days of Dance. 

Trudno o lepszą szkolę kreatywnośc i dla przyszłego choreografa . 

„Twórczość choreografi czna pociągala mnie od samegD początku. Już podczas pobytu w Lyonie zaczynalem 

coś próbować , ale nie mialem odwagi prosić o udział kolegów tancerzy, więc w rezultacie komponowalem 

choreografię dlaa siebie samego. W Holandii chciałem uczestni zyć w warsztatach choreograficznych zaraz 

w pierwszym sezonie. ale ponieważ bylo bardzo wielu chętnych kolegów, więc zaproponowano mi, bym pocze

kał Zadebiutowałem rok później " Swoją pierwszą choreografię kameralną zatańczył sam, zaproszony na mię

dzynarodową galę baletową w Łodzi (1987). Po przygotowaniu kilku niewielkich prac do programów warsz

tatowych Holenderskiego Baletu Narodowego, wystawi! tam balet Shostakovich-Chamber Symphon (1992), 

włączony już do glównego repertuaru zespołu. Odtąd poświęci! się pracy twórczej, realizując każdego roku 

kilka nowych baletów w Amsterdamie i innych krajach W tamtym okresie powstała także jego pierwsza pol

ska choreografia Ili Symfonia Henryka M1kolaja Góreckiego, zrealizowana z baletem Teatru Wielkiego - Opery 

Narodowej (1994) i przyjęta wówczas jako znaczące wydarzenie w balecie warszawskim. Spektaku larnym suk

cesem młodego twórcy okazała się jednak Złota Nagroda Choreograficzna, przyznana mu 1995 roku przez 

jury Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Helsinkach za duet Detail IV do muzyki Zoltana Kodaly'a. 

Po zakończeniu kariery tancerza, w 1997 roku iązał się jako choreograf z zespołem Washington Ballet, 

z którym zrealizowal cztery balety Piano Concerto Gershwina, Stop /fi do muzyki Andrzeja Panufnika, Passing 
By (Bach, Crumb, Kodaly) 1 Sonatę Brahmsa. W 1999 roku zajął natomiast podobną pozycję w Het Nationale 

Ballet i odtąd każdego roku tworzył tarn,,powe balety. Jego prace Do Not Go Gentle ... (2000) 1 Kurt Weill (2001) 

zostały uznane za wydarzenia artystyczne sezonów 1 jako takie były prezentowane w ramach festiwalu Holen

derskie Dni Tańca W efekcie anysta został wyróżniony Nagrodą Choreograficzną holenderskiej Dansersfonds 

(2000), a jego prowokujący multimedialny spektakl Kurt Weill był nominowany w trzech kategoriach do mię

dzynarodowej nagrody „Benois de la Danse" w moskiewskim Teatrze Bolszoj (2001). Ukoronowaniem pozycji 

artysty w Holandi i staro się powierzenie mu w styczniu 2003 roku prest iżowej funkcji choreografa-rezydenta Het 

Nationale Bal let, którą piastuje do dzisiaj wspólnie z legendarnym twórcą holenderskim Hansem van Manenem 

Pytany niedawno w wywiadzie R naty Popkowicz-Tajchert o swoich mistrzó , mówił: „Ogromnie i mponowała 

mi zawsze twórczość George'a Balanchine'a, jego kompozycje choreograficzne były prawdziwym przelomem 

w rozwoju sztuki baletowej. Odrzucił tabulę , a jego pracach ciało tancerza odgrywało pierwszoplanową 

rolę , mano alo emoCJami I pięknem ruchu Cenię jego wyjątko ą muzykalność i upartą skłonność do kon

frontowania się z wybitnymi kompozytorami. Batanct1ine s orzyt ródzaj pomostu między baletem klasycznym 

i baletem współczesnym pokaz I jak wykorzystać technikę klasyczną w nowoczesnych formach Dlatego 

pozostaje on dla mnie ważnym punktem odniesienia dla całego współczesnego baletu . Wysoko cenię takze 

Hansa van Manena i Williama Forsythe'a, rn·1 których zresztą Balanchine także rn ra l v1ełki wplyw Mógłbym 

"'fmlen ić 1 innych jeszcze choreografów, którzy w sposób niezwykle twórczy operują techniką klas11czną" 

Szczyci s ię dziś dorobkiem choreograficznym li czącym juz prawie 50 reatizaCJL Są wśród nich krótsze formy 

b letowe. 1ak: cZ1ery kolejne Details , Do Not Go Gentle. , In Light and Shadow, Tao , Si despues de morii Voice, 

Crossing Paths , Suite for Two , Visions at Ousk Mo ing Rooms i nainowsze Oumbarton Dances. Zre lizo ar 

oryg inalne wersje choreograficzne Ognistego ptaka St rawińskiego , Carmen B1zetaiSzczedrina , Snu nocy letniej 
Mendelssohna, Symfonii fantastycznej Berlioza i Szel1erezady Rim kiego-Korsakowa. Stworzy! też pelne rozma-
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chu, autorskie balety pelnospektaklowe Kurta Weilla i Don Giovanniego w Amsterdamie, Srebrny szal i Niebez

pieczne związki w Rydze, Acid City w Wilnie, Tristana w Sztokholmie, Romea i Julię w Edynburgu. Ostatnio znów 

powróci! do Amsterdamu, gdzie zrealizowal kolejny swój duzy balet Nijinsky- Dance~ Clown, Gad, oparty na 
zyciu i legendzie Wacława Niży1'lskiego . 

Jak pracuje nad swoimi baletami? „Najpierw jest pomysl choreograficzny, czasem muzyka, a potem materia!. 

Kroki opracowuję z tancerzami w sali baletowej . Mo1e stosunki z artystami są bardzo, bardzo ważne. Gdy 

bylem młodszy, chciałem być przez nich kochany, ale teraz mam świadomość, że czasem konflikt artystyczny 

nie 1est taki zły. Mo· e być bardzo owocny. Próby to zawsze walka różnych ego, ponieważ tancerze to ludzie 

o różnych charakterach. W Holenderskim Balecie Narodowym trzeba naprawdę tancerzy przekonać, zmotywo

wać. Być może dlatego 1est to tak twórczy zespól. Lubię pracować z ludźmi kreatywnymi , którzy wnoszą dużo 

umiejętności , ale też element konfrontaCJi. Uważam to za bardzo. bardzo istotne. Bywa1ą momenty trudne, 

nawet denerwu1ące, ale wiem, że to 1est dobre" 

Komponu1ąc choreografie, sięga! do muzyki Monteverdiego, Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Berlioza , Mendels

sohna, Chopina, Wagnera, Verdiego, Brucknera, Brahmsa i Rimskiego-Korsakowa; do Bartóka, Crumba, Ger

shwina, Kodaly'a, Maderny, Poulenca, Prokofiewa, Ravela, Strawińskiego, Szczednna. Sznitkego, Szostakowi

cza, Weilla i innych kompozytorów XX wieku; także do polskich Henryka Mikołaja Góreckiego. Witolda Luto

slawskiego i Andrze1a Panufnika. Korzysta! z wzorców literackich Szekspira i Moliera, Choderlosa de Laclos, 

Prospera Merimee. Josepha Bed iera i Jeana Cocteau; z tekstów Dylena Thomasa, Bertolda Brechta 1 Wacława 

Niżyńskiego . Większość jego baletów była 1ednak owocem własnych fascynaCJi i koncepcji dramaturgicznych, 

wtasnego rozumienia wspólczesnych przetworzeń tańca klasycznego i bardzo osobistej 1nterpretaCji muzyki. 

Gros jego choreografii powstało dla Het Nationale Ballet w Amsterdamie. Ale tworzył również lub realizowal 

swoje holenderskie balety dla zespołów w innych kra1ach Byty wśród nich Washington Bal let, Królewski Balet 

Szwedzki, Scottish Ballet, Balet Izraelski, Balet Opery Drezdeńskiej, Królewski Balet Flamandzki , Donau Ballet, 

Narodowy Balet Litwy, Narodowy Balet Łotwy, Balet Teatru Opery w Ankarze, Narodowy Balet Węgierski, Austra

lian Ballet, West Australian Ballet, Royal New Zealand Ballet i Hong Kong Ballet. Komponowal kameralne formy 

choreograficzne specjalnie dla znanych solistów baletu , w tym także dla czołowej gwiazdy moskiewskiego 

Baletu Bolszo1. Svetlany Zakharove1. dla której zrealizowal w 2007 roku duet finałowy ze swojego Tristana oraz 

popisowe solo z komicznego baletu Voice. 

O stylu choreograficznym Krzysztofa Pastora pisala Maggie Foyer z brytyjskiego „Dance Europe" „Jest owocem 

różnorodnego doświadczenia . Jego choreografia opiera się na zasobie baletowym w sposób na wskroś współ

czesny, a jednocześnie innowacyjny, z pelnym wykorzystaniem potencjału tancerzy. Skala jego twórczości obej

muje nawet niemal zapomniane kroki , jak gargouillade, czyli pas de chat z dodatkowymi ozdobnikami. Wyko

rzysta! to ze wspanialym efektem w Don Giovannim ... Lubi utwory narracy1ne, ale zawsze szuka nowego podej

ścia. Jego zdan iem - ważne jest oddziatywanie emoc1onalne. Gdy zaczyna/em opracowywać swoje pierwsze 

choreografie w Holandii, odbierane to by/o jakbym przybyl z innej planety, bo robi/em rzeczy dość emocjonalne 

w czasach, kiedy taniec by/ bardzo abstrakcyjny Znane jest twierdzenie Hansa van Manena, że taniec to tylko 

tamec. Myślę jednak, że teraz to się zmieni/o . Nawet w jego baletach bez fabuty czuje się podtekst emoCjonalny 

Si despues de morie. do muzyki Mauricia Sotelo ma w sobie sugestię andaluzy1skie1 namiętności, a inspirowany 

Bachem, klasycznie zbudowany utwór In Light and Shadow wyczarowu1e świat baroku. Ostry monochroma

tyczny charakter baletu Crossing Paths pelen jest napięcia wydestylowane1 namiętności, a Moving Rooms to 

dzieło agresywnie nerwowe. Każdy 1ego utwór ma odrębny charakter, tworząc atmosferę wy1ątkowości" 

Jego prace choreograficzne pojawialy się w festiwalowych programach Holland Festival, Dutch Days of Dance, 

Holland Dance Festival i Edinburgh Festival. Byly pokazywane przez Het Nationale Ballet podczas tournee po 

Holandii, FranCJ1, Kanadzie i Wielkie1 Brytanii, zaś Australian Ballet przywiózl 1ego Symfonię fantastyczną na 

swo1e prest1zowe występy gościnne do Paryża (2008). Zasiada! w iury międzY[iarodowych konkursów cho

reograficznych w Groningen i Kopenhadze, Konkursu Eurov izj i dla Młodych Tancerzy w Warszawie i Między

narodowego Konkursu Baletowego w Nowym Jorku - wszędzie jako polski choreograf, choć reprezentant 

Holenderskiego Baletu Narodowego. 

Tymczasem w Polsce właściwie Lapomniano o Krzysztofie Pastorze, chociaż przez minione 15 lat jego nie

obecnośc i twórcze1 w kraju nie po1aw11 się właśc iw ie żaden nowy, Lnaczący polski talent choreograficzny 

Rzadko też docie rały do nas echa raso e jego zagranicznych sukcesów. „Moja praca za granicą nie była 

raczej dostrzegana w kraju . Szczerze mówiąc nieco cierpiałem z tego powodu, choć pracowałem w tak wielu 

fantastycznych miejscach. Wydawało mi s ię , że zniknąłem z Polski na za sze. Nie mówię tu o czy1ejś winie, 

los po prostu tak się potoczy!. Przyjmu1ąc jednak zaproszenia z innych krajów, często zadawałem sobie pyta

nie d laczego nie mam żadnych propozycj i z Pol ki. W końcu okazało się , że warto było czekać - znaleź li się 

ludzie. którzy tu na mnie czekali" . 
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Sprowadzenie wybitnego choreografa do kra1u i powierzenie mu dyrekcji baletu Opery Narodowej rozważali 

już wcześniejsi dyrektorzy Teatru Wielkiego. Podejmowali nawet w te1 sprawie sondażowe rozmowy, ale nie 

mieli odwagi przyjąć i wesprzeć podstawowego postulatu Krzysztofa Pastora. Pracując od lat na Zachodzie 

w warunkach autonomii sztuki baletowej, a przynajmniej ie1 niezależności artystycznej w lonie teatru operowego, 

uzależnia ! swoją decyzję od zmian organizacy1nych w Teatrze Wielkim, chcial uniezależnien ia baletu od Opery 

Narodowe1 Jako oddzielenia Polskiego Baletu Narodowego. Tę reformatorską ideę podjąl dopiero i poparł byty 

minister kultury Waldemar Dąbrowski, kierujący ponownie Teatrem Wielkim od 2008 roku. Zaproszony do War

szawy, by zrealizować swojego Tristana , Pastor ot rzymał wreszcie takie gwaranCJe i zdecydował się przy1ąć 

dyrekCję Polskiego Baletu Narodowego, wyodrębnionego wkrótce w strukturze organi acy1ne1 Teatru Wielkiego 

decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego z 29 kwietnia 2009 roku. 

Zadeklarowal wówczas „Polski Balet Narodowy jest największym zespołem baletowym w Polsce, pełnym 

świetnych tancerzy polskich i zagranicznych, którzy gwarantują wysoki poziom przedstawień. Powinien on 

odzwierciedlać charakter, energię i aspiracie polskiego społeczeństwa. Dlatego troszcząc się o naszą tradycję, 

obok pielęgnowania baletów klasycznych, zamierzam budować atrakcyjny i zróżnicowany repertuar. w którym 

zna1dą się znaczące osiągnięcia polskiej i międzynarodowej sztuki baletowej XX i XXI wieku. Będę również 

zapraszał do współpracy artystów, którzy decydują o wspólczesnym obliczu 1 przyszłości baletu w Polsce 

i na świecie. Uczynię co w mo1ej mocy, aby pojawienie się Polskiego Baletu Narodowego, obok czolowych 

zespolów artystycznych naszego kraju. nie bylo jedynie powierzchowną zmianą szyldu. Pragnę, aby był to 

zespól młody, dynamiczny i kreatywny, by 1ego międzynarodowy sklad wzbogacał 1 inspirowal kulturę polską, 

gwarantu1ąc jednocześnie nasz unikalny charakter narodowy" 

Od tego momentu zrealizowal j uż z Polskim Baletem Narodowym trzy swoje wcześniejsze balety Wagnerow

skiego Tristana. Kurta Weilla z muzyką tytułowego kompozytora oraz In Light and Shadow do muzyki Bacha. Nie 

zam1e1La jednak wypelniać repertuaru wyłącznie wtasnymi baletami . przeciwnie - zaplanował 1uż wiele gościn

nych realizac1i choreograficznych . Jako dyrektor, podjął natomiast zdecydowane kroki w kierunku reformy 

baletu warszawskiego. Wytyczył program rozwoju artystycznego zespołu na najbliższe sezony i zintensyf ikował 

jego codzienną pracę, także pod okiem zapraszanych pedagogów i baletmistrzów zagranicznych. Wprowadził 

doroczne warsztaty dla młodych polskich choreografów Zapoczątkowal zmiany organizacy1ne i weryfikację 

artystyczną zespołu. Podjął starania o wprowadzenie systemu transformaCJi zawodowe1 dla polskich tancerzy 

baletowych zbliżających się do końca kariery. Zacieśnia zaniechaną w ostatnich latach współpracę z warszaw

ską szkołą baletową i stale wzbogaca skład osobowy zespołu o nowych tancerzy polskich i zagranicznych. 

Zainicjował także wrześniowy festiwal Dni Sztuki Tańca w Teatrze Wielkim, aby poszerzyć ofertę artystyczną dla 

warszawskiej publiczności baletowej . 

Czy wierzy w efekty swojego zaangażowania na rzecz Polskiego Baletu Narodowego, skoro balet nie jest u nas 

tak popularny jak w Holandii, zwtaszcza wśród młodych widzów? W wywiadzie dla ,.Two1e1 Muzy" przypominał 

„Są kra1e, gdzie taniec wypelnia i porywa widownię . Tak bywa w Ameryce, w Holandii , Francji, Rosji, Wielkiej 

Brytanii . Generalnie, wielu mlodych lu~i uważa jednak, że balet jest sztuką nudną Jeśli więc przy pierwszym 

zetknięciu z baletem coś ich nie porwie - będą być może straceni dla tej sztuki na zawsze .. . Taniec artystyczny 

musi budzić glębokie, autentyczne przeżycia, prowokować 1 zachwycać , poruszać, dawać do myślenia , pokazy

wać ludzkie namiętności. Balet musi być sztuką żywą Powinien oczywiście z szacunkiem patrzeć w przeszlość, 

ale też śmiało wkraczać w przyszlość. Prowokować nie dla samej prowokaCJi, ale dla intelektualnego fermentu" 

I dodawał przy inne1 okazji „Wierzę , że uda się nam wiele osiągnąć . W końcu tak znaczący w Europie i tak 

ambitny kra1 jak Polska, z jej wielkim potencjałem artystycznym i dorobkiem kulturalnym, stać chyba na to, aby 

zapewnić właściwe warunki funkcjonowania swojemu Baletowi Narodowemu. Oddałem się w tej sprawie do 

dyspozyCJi. I nie chodzi o to. ze jestem pracoholikiem, to po prostu moja ogromna pasja" . 

W uznaniu dotychczasowych wysiłków na rzecz „baletowe1 rewoluCJi" Krzysztof Pastor znalazl się w 2009 roku 

wśród Polaków godnych podziwu w rankingu ekskluzywnego magazynu „Malernan" Otrzymał też Statuetkę 

Terpsychory'2010, przyznaną mu przez Związek Artystów Scen Polskich za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

sztuki baletowej. (fot. Ł. Murgrabia) 

Pawel Chynowski - te trolog, krytyk, historyk I librecista baletowy. Byly publicysta „Życia Warsza1\•( „Ruchu Muzycz
nego" i korespondent fachowych miesięczników zagranicznych. Za łożyciel i redaktor p1erwsiego w Polsce magazynu bale
towego Janiec" (197 4-94) lniciator 1 organizator wielu akcj i popularyzujących sztukę ba letową. W latach 1992-2009 
ki erownik l lłeracki i redaktor programów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Obecnie pe łnomocnik dyrektora teatru ds. 
programowo-organizacyjnych Polskiego Baletu Narodowego. 
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Krzysztof Pastor 's ballet does not tell any story lt is a pure choreographic emanation of the spirit of the Baro

que and Bach's superb Orchestra! Suite No. 3 in D MaJor, preceded l1ere by the beautiful Aria from The Gold

berg Variations . Movements of the work are Air 1, Overture. Air 2, Gavotte, Bourn~e . and Gigue. The only hint as 

to the ballet's interpretation is its title. /n Light and Shadow, a reference to the brilliant play of light and shadow 

in great Baroque paintings. Pastor "reads " Bach 's music with the help of dance and animates the dancers 

in his neoclassical style, while Bert Dalhuysen paints the choreography with light, highlighting the beauty of the 

dance in space and the colours of the costumes by Tatyana van Walsum . 

Pastor"s choreography was designed in 2000 for Het Nationale Ballet and quickly became an 1nternational suc

cess. The Dutch national ballet company presented the production for the first time at the Holland Festival 

in Amsterdam. followed by numerous performances on tour in The Netherlands, France, and Canada. In sub

sequent years Krzysztof Pastor staged the work with the Royal Swedish Ballet (2003). with the Scottish Ballet for 

the Edinburgh International Festival (2006) , at the Opera and Ballet Theatre in Ankara (2007). and with the Hong 

Kong Ballet (2010) . The Scottish Ballet has presented the production with great success in London and other 

cities around Britain. 

In England it is considered „the most evocative work that Krzysztof Pastor has created in recent years " The 

programme for the Scottish Ballet premiere reads: „lnspired by a range of Baroque dances and pa1nters inclu

ding Vermeer, Rembrandt and La Tour the ballet focuses on the interplay of light and shadow as uber-contem

porary lines are juxtaposed with the rich and celebratory music of Bacl1. Beginning with a delicate. reflective 

duet to the Aria from Bach's Goldberg Variations . the ballet opens out into a rich tapestry of e~plosive solos. 

duets and ensemble work to Bach's Third Orchestra/ Suite , described by Krzysztof Pastor h1mself as a suite 

of dances inspired by the spirit of the Baroque period, and as deta1led as Michelangelo's S1stlne Chapel Fre

sco where ornate features contras! wl th light c:md shadow" 

The press wrote about the ballet: „ rzysztof Pastor's collage ot bliihe tli rlations and elegant dal l1ance„. 

a dazzl1ng array of witty inventions thai celebrate Bach's musical patternings and elan .. „ Baroque courtliness 

is spiked with a 1oi de-vivre · ["The Herald"], 'A dynamie confusion !hat gi es the piece a refresh1ng sense 

of timelessness [''Critical Dance"] , ' The paracie of skills and skirts {men too) flying with natural elegance·· 

["The Guardian ) "In Light and Shddow, Krzysztof Pastor's gorgeous interpretat1on of JS Bach's Goldberg 

Variations and Suite No 3 in D we are given a pot pourri of neo-classlcal loveliness. This is a dehghtful vehicle 

of any company ... · ["Dance Europe '] 
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Balet Krzysztofa Pastora nie opowiada żadnej historii. Jest czystą emanacją choreograficzną ducha baroku 

oraz genialnej Bachowskiej li/ Suity orkiestrowej O-dur, poprzedzonej tu piękną Arią z Wariacji Goldbergow

skich. Części utworu to : Aria 1, Uwertura, Aria 2, Gawot. Bourree i Gigue. Jedyną wskazówką do interpretacji 

tego baletu jest jego tytuł In Light and Shadow (w świetle i cieniu . czy raczej W światlocieniu). nawiązujący 

do mistrzowskiej gry świat1a i cienia w wielkim malarstwie barokowym Pastor "czyta" tańcem muzykę Bacha 

i animuje tancerzy w swym neoklasycznym stylu. a Bert Dalhuysen maluje światłem jego choreografię , wydo

bywając piękno tańca w przestrzeni oraz barwy kostiumów Tatyany van Walsum. 

Choreografia Pastora powstała w 2000 ro\<u dla Het Nationale Ballet i szybko odniosła międzynarodowy 

sukces. Holenderski Balet Narodowy pokazywał Ją premierowo w ramach Holland Festival w Amsterdamie, 

a potem także podczas swoich tournee po kraju , we Francji i Kanadzie. W następnych latach Krzysztof Pastor 

realizowal tę pracę również z Królewskim Baletem Szwedzkim (2003), ze Scottish Ballet dla Edinburgh Inter

national Festival (2006), w Teatrze 0\'.l""ry i Baletu w Ankarze (2007) oraz z zespołem Hong Kong Ballet (201 O). 

Balet Szkocki pokazywał go także z powodzeniem w Londynie i innych miastach Wielkiej Brytanii. 

W Anglii uważa się, że jest to „najbardziej nastrojowa z prac. jakie Krzysztof Pastor stworzył w ostatnich 

latach·. W programie premiery w Scottish Ballet czytamy: „Inspirowany szeregiem barokowych tańców i mala

rzy, takich Jak Vermeer. Rembrandt i La Tour, balet skupia się na wzajemnym oddziaływaniu światła i cienia 

jako zdecydowanie współczesnych liniach, zestawionych z bogatą i uroczystą muzyką Bacha. Począwszy 

od delikatnego, refleksyjnego duetu do muzyki Arii z Bachowskich Wariacji Goldbergowskich, otwiera się na 

bogaty kalejdoskop żywiołowych partii solowych , duetów i pracy zespołowej przy //I Suicie orkiestrowej Bacha, 

przedstawionych przez Krzysztofa Pastora Jako suita tar\ców inspirowanych duchem czasów baroku i z taką 

różnorodnością detali jak fresk Michala Aniola w Kaplicy Sykstyńskiej , gdzie bogactwo wizerunku kontrastuje 

ze światłem i c1en1em". 

Prasa pisała o tym balecie: „Collage rzysztofa Pastora pełen jest beztroskich zalotów i gustownych igra

szek , to olśniewający ciąg błyskotli'.'JYCh pomysłów, które celebrują wzorce muzyczne i żywiołowość Bacha. „. 

wytworność baroku połączona l radością życia " [ .The Herald']; „To dynamiczne zamieszanie. które sprawia 

przyjemne wrażenie ponadczasowości" [. Critical Dance"] : ,Parada umie1ętności 1 spódnic (u mężczyzn także) 

fruwających z naturalną elegancją [ The Guardian"] : ,,In Light and Shadow Krzysztofa Pastora jest wspaniałą 

int er pretacją Wanacj/ GoldbergowsA1ch i /// Suity O-dur J S Bacha, podaną nam jako potpourri z neoklasycz

nym wdziękiem. Jest to urocze pole do popisu dla każdego zespołu ... " [„Dance Europe"]. (pch) 
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MODESTAS PITRENAS 

Dyrygent litewski Dyrektor artystyczny Litewskiej Opery 

Narodowej i Orkiestry Symfonicznej w Kownie, dyrygent 

Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfoniczn9J. Ukończy! 

dyrygenturę w Litewskiej Akademii Muzycznej. Studiowal 

tez Universitat Mozarteum w Salzburgu, slynnej szkole 

muzycznej 1 sztuk plastycznych, gdzie zdobyl wyksztal

cenle w zakresie dyrygentury chóralnej 1 operowej pod 

kierun iem prof. Waltera Hagen-Grolla i Karla Kampera. 

Ukończył również dwa kieru nki na Litewskiej Akademii 

Muzycznej: dyrygenturę chóralną oraz dyrygenturę sym

foniczną i operową u prof. Juozasa Domarkasa. w latach 

2002-04 kont nuował naukę na studiach uzupełniają

cych Lite skie1 Akademii Muzycznej i zdobyl tytuł licen

cjata w zakresie muzyki. Uczest niczył też w seminariach 

I kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych 

dyrygentów, takich jak Esa-Pekka Salonen (Szwecja). 

Jorma Panula (Finlandia), Helmut Rilli ng (Niemcy). 

W 2003 roku zdobył pierwsze miejsce, złoty medal oraz 

nagrodę specjalną orkiestry Filharmonii Sląskiej w VII Mię
dzynarodowym Konkursie Dyrygentów 1m. Grzegorza Fitel

berga w Katowicach Od 2006 roku wyklada na wydziale 

dyrygentury Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralną 

W ostatnich latach dyrygowal wieloma koncertami symfo

nicznymi m.in. . Gustava Mahlera, Piotra Czajkowskiego, 

Richarda Straussa, Witolda Lutoslawskiego, Siergieja Pro

kofiewa, Alłreda Sznitke i innych kompozytorów. Współ

pracowal z orkiestrą Litewskiej Opery NarodoJ:r'ej, Miejską 
Orkiestrą Symfoniczną w Kownie i Litewską Narodową 

Orkiestrą Symfoniczną oraz orkiestrą Litewskiego Naro-

do ego Teatru Opery i Baletu. Dyrygowal m.in.: Carmen 

Bizeta, Napo1em milosnym Donizettiego, Malym Księciem 

Portman. Mi/ością i innymi demonami Eótvósa, Requiem 

Verdiego, Salome R. Straussa, Walkirią i Holendrem tula

czem Wagnera, Wertherem Masseneta, Damą pikową 

Czajkowskiego, Aidą Verdiego oraz baletami: Czerwoną 

Giselle Ejfmana, Grekiem Zorbą Theodarak1sa 11nnymi. Był 

też zapraszany do uczestnictwa w licznych projektach w 

Niemczech z udziałem Mlodz ieżowej Orkiestry Symfonicz

nej i Kameralnej Nadrenii Pólnocnej-Westfal11. W ramach 

róznych tras koncertowych z tymi zespolami odwiedzi! 

wiele krajów europejskich oraz Stany Zjednoczone i Chiny. 

Wspólpracuje ze znanymi solistami i sol1stkam1 woka

listami, takimi jak Matti Salminen, Jaakko Ryhanen, 

Aleksandrs Antonenko, Virgilijus Noreika, Edgaras Mon

tvidas, Egils Sllins . Ain Anger, Vladimiras Prudnikovas, 

Ekaterina Scherbachenko, skrzypkami i skrzypaczkami, 

w1olonczeilstami, pianistami oraz z oboistą Francesco di 

Rosą Ma na swoim koncie ponad 1 O płyt z muzyką chó

ralną i orki estrową 

W 2009 roku zostal zaproszony do udzialu w koncerc ie 

światowej slawy sopranistki Violety Urmany w Litewskiej 

Filharmo111i Narodowej. W 2010 roku przygotuje premierę 

li Trittico Pucciniego w Łotewskiej Operze Narodowej 

(w Rydze), Czarodzie1skiego fletu Mozarta w Oper Kbln 

1 wznowienie li Trittico w Deutsche Oper am Rhein (Dus

seldorf). Przygotowan ie muzyczne wieczoru baletowego 

Tańczmy Bacha jest debiutem artysty w Teatrze Wielkim. 

(fot Archiwum artysty) 
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MACIEJ GRlYBOWSKI 
Pianista. 1992 - zdobył Nagrodę Glówną 1 Nagrodę Specjalną na I Konkursie 
Muzyki XX wieku dla Młodych Wykonawców zorganizowanym w Warszawie przez 
PTMW 1992-2005 - członek zespołu NONSTROM, z którym w 1998 roku zdobył 
Nagrodę Spec1alną w IV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Dusseldor
lie. 2005 - miał miejsce jego debiut w USA (Nowy Jork , Long Island}. 2006 -
wzią l udzial w trzech koncertach reci al, koncert kameralny, koncert z orkiest rą) 

na bezprecedensowym Festiwalu Muzyki Pawła Szymańskiego , rejestrowanym 
na DVD. 2008 - debiutowa! w Wielkiej Brytanii na fest1v alu Sounds New w Can
terbury, występując obok Arditti Ouartet, London Sinfonietta czy Ensemble lnter
conterporain; występując w towarzystwie takich gwiazd jak lvo Pogorelich czy 
Grigorij Sokolow brał udzial w kolejnej edycji warszawskiego Festiwalu „Chopin 
i jego Europa" (wykonał li Koncert. fortepianoW'j Andrzeja C7ajkowskiego). 2009-
mial miejsce jego debiut londyński (I Koncert Dmitrija Szostakowicza w St John's 

Smith Square) ; w czerwcu wystąpi! w lodzi obok gwiazd światowej pianistyki na festiwalu mistrzowskich recitali „Piotr Ander
szewski i przyjaciele", Jako gość specjalny występuje jako pianista i dyrygent w spektaklu stolecznego Teatru Narodowego 
Marat/Sade Petera Weissa w reżyserii Mai Kleczewskiej. Laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza przyznanej calemu 
teatralnemu zespolowi za tę kreaCJę. 2010 - planowane jest jego wykonanie Koncertu Maciejewskiego podczas kolejnej 
edycji fest iwalu „Chopin i jego Europa" (z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita) Czte
rokrotnie nominowany do Paszportu „Polityki" Swoje dziela dedykowali mu Pawel Mykietyn i Pawel Szymański. 
Bohdan Pociej p1sal „Jego interpretac1e Bacha, Berga, Schónberga, Szymańskiego, Mykietyna są genialne! W odczytywaniu 
Bacha dzisiaj z pewnością nie ma sobie równych I (.. Jakiez to ożywcze i ekscytujące obcować z tak wielką sztuką interpre
tacji kongenialnejl " 
Nagrania artysty: 2004 - debiutancka autorska plyta z utworami Bacha, Berga. Myk1etyna, Schónberga i Szymańskiego (Uni
versal Music Polska) ; nominacja do „Fryderyka"; 2006 - druga solowa plyta z dzielami Pawła Szymańskiego (EMI Classics); 
nominacja do „Fryderyka" (fot P Piotrowski) 

MAŁGORZATA SARBAK 
Klawesynistka. W 2004 roku ukończyla z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 

11T1 . Frydery a Chopina w Warszawie w klasie klawesynu prof. Leszka Kęd rac

kiego i prof. Wladyslawa Klos iewicza. W 2001 roku wyjechala na stypendium do 
Bostonu, by s t udiować w New England Conservatory. Jako stypendystka rządu 

francuskiego studiowala podyplomowa w Conservatoire National de Region 
de Pari s. Brata udzial w kursach mistrzowskich tak wybitnych pedagogów, jak 
Hubert Dreyfus, Bob van Asperen, Jos van lmmerseel , Ketil Haugsand, Jacques 
Ogg, Menno van Delft , Robert Hill i zespól The Parley of lnstruments Jako solistka 
występowala z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej. 
Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej i Chopin Academ1a Orch stra pod batutą m.in „ 
Jean-Jacquesa Kantorowa, M1chala Dworzyńskiego, Jana Jakuba Bokuna, Sta
nislawa Krawczyńskiego oraz Jana Staniendy. Wykonuje zarówno dziela baroku, 
jak i muzykę XX wieku (m.in. Concert champetre Francisa Poulenca, Concerto 

na klawesyn i pięć instrumentów Manuela de Falli i Partitę Ili Pawia Szymańskiego) . Dokonala nagrań archiwalnych dla Pol
skiego Radia. Repr zentowała Polskę w międzynarodowym konkursie EBU „New Talent" w Bratyslawie (2005) . W 2008 roku 
zestala zaproszona do wspólpracy z Sinfonią Varsov1ą , z którą koncertowała i nagrywata na wielu festiwalach. Występowala 

również z Orkiestrą Kameralną Vrat1slavia, Orkiestrą Kameralną Enrique Mazzolli i The Parley Festiwal Orchestra . Brała udział 
w festiwalach: Gdańska Wiosna (2005). Pianistyki Polskiej w Słupsku (2006), Letnim Festiwalu „Toruń - Muzyka i architektura" 
(2007), Folie Joumee (Nantes. Bilbao, Tokio, 2009), Dniach Muzyki Organowo-Klawesynowej w Krakowie (2009). Wspól
nie z wtosko-niemiecką sop ranis t ką Valentiną Pennino tworzy duet Lucrezia Duo. Od 2006 roku prowadzi klasę klawesynu 
w Zespole Państwowych Szkól Muzycznych nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, g'dzie pelni także funkcję asystenta kie
rownika sekcji klawesynu.organow i muzyki dawnej Ukończyła podyplomowe studia menedzerskie na wydziale zarządzania 
Uniwersyt .tu Warszawskiego. (lot. M Badurzyńsk1) 
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STANISŁAW TOMANEK 
Skrzypek. Urodzi! się w Lublinie, gdzie ukończy! Liceum Muzyczne w klasie prof. 
Oscara Ruppla. Naukę gry na skrzypcach kontynuowal u prof. Ireny Dubiskiej 
w warszawskiej Akademii Muzycznej , którą ukończył w 1979 roku z wyróżnieniem. 

Jako koncertmistrz i solista grai w wielu orkiestrach kameralnych w kraju, m.in. 
w Capella Arcis Varsoviensis oraz sezonowo za granicą, w orkiestrach w Walencji 
i Norderney. W latach 80-tych by! koncertmistrzem i jednocześnie kierownikiem 
artystycznym zespolu Kame ra l i śc i Polskiego Radia i Telew1zj1 Grał w zespołach 
kameralnych: „Camerata Vistula" i Trio im. I. J. Paderewski go. Jako koncertmistrz 
niemieckiego zespołu „Alfred House Tango Orchestra" pięciokrot nie wyjeżdża! na 
tournee po Japonii. Od 1979 roku jako solista 1est regularnie zapraszany do Filhar
monii Narodowej na prowadzone przez Jadwigę Mackiewicz koncerty dla dzieci. 
Od ki lkunastu lat wspólpracuje ze stolecznym Teatrem Wielkim. Za tytulową rolę 
w Skrzypku na dachu w reżyser ii Jerzego Gruzy (1993) otrzyma! znakomite recen

zje. W 1984 roku zostal konce11mistrzem Orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a od trzech lat piastuje jednocześnie 
funkcję koncertmistrza Orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej. (fot. Archiwum artysty) 

ŁU KASZ BŁASZCZYK 
Skrzypek. Ukończy! z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w lodzi i Konserwato
rium Muzyczne w Enschede, kształcąc się u takich pedagogów, jak: Zakhar Bron, 
Alexander Kramarov i Iwona Wojciechowska Laureat licznych nagród zdobytych 
w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych i kameralnych, 
m.in .. Konkursu Europejskiej Unii Radiowej w Lubljanie oraz XI Międzynarodo
wego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, gdzie 
zdobyl również ki lka nagród specjalnych. Jako solista i kameralista koncertuje 
w calej Europie. Występował z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami, m .in„ 
z Jackiem Kaspszykiem, Jerzym Maksymiukiem, Grzegorzem Nowakiem, Karo
lem Stryją, Antonim Witem i Tadeuszem Wojciechowskim. Koncertu je z więk

szością polskich orkiestr filharmonicznych oraz Narodową Orkiestrą Symfo
ni czną Polskiego Radia w Katowicach i Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. 
Dokonuje także nagrań dla Polskiego Radia w Warszawie i lodzi . Uczestn iczył 

w prawykonaniach licznych kompozycji wspólczesnych np. Concertina darmstadckiego na skrzypce, fortepian i orkiestrę 
Zdzislawa Szostaka. Wielu kompozytorów dedykowalo mu swo1e utwory. Za dzialalność artystyczną uhonorowany został 

Nagrodą Polskiej Akademii Nauk, Brązowym Krzyżem Zaslugi, Nagrodą Prezydenta Miasta l odzi. W 1999 roku uczestniczy! 
w wielkim światowym tournee Krystiana Zimermana jako jeden z koncertmistrzów Polish Fest ival Orchestra. Obecnie prowa
dzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej w Łodzi. (fot. Archiwum artysty) 

... 
BOGDAN GOLA 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog . Debiutowa! w Operze Śląskiej w Bytomiu (1977-
82) . Potem kierowa! chórami Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespolu 
Pieśni i Tańca „Śląsk" , Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru 
Wielkiego w Warszawie. Jest twórcą Zespolu Muzyki Dawnej All Antico (1976-86) , 
specja l izującego się w wykonawstwie muzyki dawnej, a także Chóru Polifonicz
nego Sacri Concentus, działającego w latach 1993-98 przy Warszawskim Towarzy
stwie Muzycznym. Z tym ostatnim zrealizowal cykl nagrań archiwalnych dla TVP2 
pt. „Brzmienie sacrum - polska muzyka sakral na". Kierowany przez niego w latach 
1984-9 i ponownie od 1998 roku Chór Opery Narodowej zdobył sobie trwate uzna
nie krytyki i publiczności w kraju i z.a granicą Dz ięki wzbogaceniu repertuaru chóru 
o liczne dziela oratoryjne i symfoniczne, zespól odnosi znaczące sukcesy nie tylko 
na scenie operowej, lecz także na estradach koncertowych. Poziom artystyczny 
chóru dokumentu1ą liczne nagrania fonograliczne 1 telewizyjne zr alizowane przez 
wytwórnie: EMI, Polskie Nagrania, CD ACCORD. Scl1wann Koch International, Stu

dio Berlin Classic, CPO, a takle lVP. ZDF, 3SAT. ARTE i Polskie Radio Bogdan Gola wspólpracuje regularnie z zespolam1 
chóralnymi i fi lharmonicznymi w kraju . W swoich pro ramach koncertowych dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnym. Często 

sięga po stare i zapomniane p rtytury muzyki polskiej. Równolegle z pracą artystyczną prowadzi d.Zialalność pedagogiczną , 

którą rozpocząl w 1979 roku w Akademii Muzycznej im Karola Szym nowskiego w Katowicacl 1 Od 1986 roku iest pracowni
kiem naukowym Akademii Muzycznei. dziś Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1998-2004 
by! prodziekan m wydz1alu edukacji tej uczelni, obecnie kieruje katedrą dyrygentury chóralne1. W 2001 roku otrzyma! tytut 
naukowy profesora sztuk muzycznych . ureat Srebrnego Medalu Zasluzony Kulturze „Gloria Artis" (lot J Multarzyńsk1 ) 
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MAGDALENA TESŁAWSKA 
Autorka kosllumó teatralnych, filmowych i telewizy1nych, projektantka mody, 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w LodZJ . Stworzyła kostiumy d o blisko 
30 filmów fabularnych, wśród których są m in Chopin. Pragnienie mi/ości, Na 
srebrnym globie, Ogniem i mieczem, Quo vadis, Potop i Pan Tadeusz . vVspólpra
cowała z artystami tet miary, co Jerzy Antczak, Wojciech Has , Jerzy Hoffman, Kry
styna Janda. Jerzy Kawalerowicz. Jan Rybkowski. Andrzej Wa1da, Jerzy Wójcik 
i Andrzej Zulawski. Pracowała dla ielu scen dramatycznych i operowych oraz dla 
Teatru Telew1z1i; wspóltworzyla filmy dla dzieci. Dla Opery Narodowej projektowala 
kostiumy (wspólnie z Pawiem Grabarczykiem) do Strasznego dworu w 1nsceniza
Cji Andrze1a Żuławskiego oraz do pięciu realizacji Mariusza Treliriskiego: Madame 
Butterfly (takze w Waszyngtonie , Sankt Petersburgu i Tel Awiwie), Króla Rogera 
Otella , Damy pikowe j ( także w Berlinie) i do Andrei Chenier (także Poznaniu 
i Waszyngtonie) oraz do wieczoru baletowego Szymanowski i taniec (/// Symfonia 
„Pieśń o nocy' , Srabar Mate~ Hamasie) Jej kostiumy do D1ablów z Loudun Pen

dereckiego pojawily się w premierze otwierające1 nowy gmach opery w Krakowie (2008). Wielką pasją artystki jest również 
pro1ektowanie mody Do swoich su cesów w te j dZJedzinie zalicza kolekqę autorską pokazaną w Lyonie i kolekcję polską na 
międzynarodowym pokazie Rouen Trzykrotna laureatka nagrody fi lmo ej „Orly" , k t ó rą otrzymywała wraz z Pawiem Gra
barczykiem. Zostata tez uhonorowana Nagrodą Festiwalu Filmowego w Gdyni za kostiumy do hlmu Jerzego Wó1c1ka Wrota 
Europy. (fot. J Nasierowska) 

PAMELA HOMOET 
Projektantka kostiumów, scenog raf. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Rotterdamie, gdzie stu diowała w latach 1967-72. Po ukori czeniu studiów przez 
dwa lata projektowala kostiumy cl la róznych teatrów 1 stowarzyszeń tanecznych 
w Hadze 1 Rotterdamie, m .1n. dla Teatru Toneelgroep, ln trodans, Noorder Compa
grne oraz Haagse Comed1e. Następnie artystka pracowała dla Teatru Ro w Rotter
damie, będąc jednocześnie n ieza leżną projektantką przy realizaqi różnego rodzaju 
przedstaw i eń teatralnych . W 1994 roku Pamela Homoet zostala szefową pracowni 
kostiumów Scapino Ballet. Od tamtej pory przygotowywała projekty wielu dekora
cj i oraz niemal wszystkich kost iumów do baletów Eda Wubbe. Stvvorzyla ponadto 
kostiumy do Levelline Bianki van Dillen, GnjJ Elshouta 1 Handelera, oraz Holdlast 
Andre Gingrasa. Wspólpracowala z Hansem Wapem, przygotowując dekoraCJe 
m in. do spektakli The Schliemann P1eces i Peńect Skin (fot. Arch iwum artystki) 

TATYANA VAN WALSUM 
Kostiumolog i scenograf, pochodzi z Anglii. Stud1owala kost1umolog1ę w londyr\
sk1e1 Wimbledon School of Art U kończyła rówrnez kurs projektowania w Motley 
Theatre. Pracę dl teatru, baletu, opery 1 filmu lączy z projektowaniem i aranżaCJą 
wystaw muzealnych Od 1996 roku posiada wlasne studio w Amsterdamie, gdzie 
obecnie mieszka Jest au torką scenografi i 1 kostiumów do licznych spektakli bale
towych Krzysztofa Pastora. Zaprojektowała m.in kostiumy do Tnstana (Królewski 
Balet Szwedzki. 2006) , Voice (Het Nationale Bal let , 2004) , scenografi ę i kostiumy 
do In l..Jght and Shadow (2000). Do Not Go Gen/le ... (2000) 1 Crossing Paths (2006) 
d la Het Nationale Ballet ; In Ught and Shadow (2006) oraz Romea i Julri (2008) 
iystawionych przez Scottish Ballet. Jej projekt scenografii i kostiumów do Sym

phor11e fantasuque (The Auslrahan Ballet) nagrodzono The Green Room Award. 
Przez wiele lat wspólpracowala również z thoreografem Martinem Mullerem. Ich 
pierwszymi wspólnymi projektami byty przedslawierna A women can take you 
oraz Heidi zrealizowane dla Niderlandzkiego Teatru Tańca w Hadze . Artystka pra

cowata także rzy przygotowan m dla Stuttgart Ballet spektaklu R.AM (1997) którego "2nowienie przez Góteborg Ballet 
w 2000 roku okrzyknięto najlepsz produkcją baletową roku , czy Le Jour meme stworzonym dla Bal let de Lyon (1995) . za 
które olrzymala nagrodę Benois de le Dance dla najlepszej scenog1afii baletowej Byla równie.z autorką kostiumów do baletów 
Petera Schaufussa La Sylphide (1998) , wystawianej w med1otańs kie1 La Scali . Hamleta (1998) zrealizowanego z Królewskim 
Baletem Duńskim I Trylogii Czajkowskiego prezentowane1 podczas tournee po Darni przez utworzony spec1ajnie na tę okazję 
przez choreografa zespól. Z ró n m powodzeniem pracowała dla teatru dramatycznego. Przygotm"la!a scenografię 1 kostiumy 
do sztuk teatralnych takich jak Aars Peterverhelsta oraz Pelikan Strindberga (2006) i Grave Sarah Kane w rezysern Oliviera 
Provily (201 O). współpracowała z teatrem muzycmym „Orkater" Dla scen operowych pro1ektowata oprawę scenog raficzną 

m in. do Cos1 fan tutte Mozarta (inscen1zacia Nigela Warringtona nagrodzona Reumert Pris za najlepszą produkcJę operową 
roku) Carmen Bizeta i Cyganeni Pucciniego . (fot. Archiwum ar1ystk1) 
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TOMASZ MIERZWA 
Reżyser świate ł. U koriczył wydział techniki świetlnej na Pol itechnice Warszawskiej 
Po studiach pracowal w firmie za1muiące1 się oświetleniem scenicznym , gdzie mia! 
okazję poznać nowoczesne ro iązania stosowane w technice oswietleniowej Od 
2003 roku pracuje na stanowisku specjalisty do spraw oświetlenia w Teatrze Wiel
kim - Operze Narodowej Wspólpracowal m in z Heinrichem Brunkern przy spek
laklu Potępienie Fausta Hectora Berlioza w rezyseri1 Ach1ma Freyera, z Felice Ross 
przy premierach Damy pikowej Piotra Czajkowskiego, Andrei Chenier Umberta 
Giordano (oba spektakle w reżyserii Manusza Tre l ińskiego) , Ubu Rex Krzysztofa 
Pendereckiego 1 Wozz.ecka Albana Berga (oba spektakle w reżyserii Krzysztola 
Warlikowskiego), z Ellen Ruge przy spektaklu baletowym Carmen I Coś jakby 
(w choreografii Matsa Eka), z Olafem Winterem przy Sparrakus1eArama Chaczaturiana 
(w choreograf11 Emila Wesołowskiego) Był również realizatorem św;ate l w spekta
klach La Boheme Giacoma Pucciniego rezyserowanej przez Mariusza Trelińskiego, 
Zabobon, czyli K1akowiacy i Górale Karola Kurp1ńs k1ego w reżyserii Janusza Józefo· 
w1cza, a takze w spektaklu baletowym Kurt We/// Krzysztofa Pastora (fot. M Igielski) 

BERT DALHUYSEN 
Autor projekcJi i rezyser sw1atel. Studiował w Akademii Fotografii i Fototechni k 
w Hadze. któ rą ukończy ! w 1978 roku. Początkowo pracował rako wolny strzelec, 
zajrnu 1ąc się fotografią i oś ietleniem teatralnym. W 1982 roku zostal dyrektorem 
zarządzającym studia tot'ograf1 i i projektowania Visualdes1gn Annde w Amsterdamie. 
W 1986 roku podją l sta lą pracę w dziale oświetlenia Het Muz1ektheater, naj ęk
szego i na1nowocześnie1szego teatru w Amsterdamie. Ostatecznie jednak objął 
funkcję szefa artystycmego oswiettenia 1 stałego projektanta świateł Het Nationale 
Ballet. Nadal pracuje 1ednak takze jako niezależny reżyser świate l dla baletu, opery 
i teatru Wspólpracu1e z wieloma teatrami i zespołam i w Holandii oraz w innych 
kra1ach Projektowa! swiatla do prac takich choreog rafów. jak Hans van Manen, 
Krzysztof Pastor, Jan Fabre, David Dawson, Nicolo Fonte, Wayne Eagl1ng, Ashley 
Page, X1n Peng Wang, ltzik Galtl l, Kr isztina de Chatel, Ted Brandsen W warszaw
skim Teatrze Wielkim był autorem projektu św1atel do pierwszego baletu Krzysztofa 
Pastora (1994) - Trzeciej symfonii do muzyki Henryka M. Góreckiego. Z polskim 

choreografem wspólpracowal później kilkakrotnie, takze przy 1ego niedawnych produkq1ch Romeo i Julia w Scotlisch Ballet 
(2008) oraz Moving Rooms (2008) i Szeherezada (2009) w Het Nationale Ballet w Amsterdamie, do której zaprojektował równiez 
projekcie wideo. Sukces amsterdamsk1e1 produkcji Kurta Wet/la Pastora w 2001 roku z udzial.em Dalhuysena jako współtwórcy 
koncepq1 wtZualnej, pro1ektanta świat el i autora projekcji powtórzy! się podczas warszawskiej premiery w 2009 roku. (fot. Archi

wum artysty) 

ROBE~KUPISZ 
Styl ista fryzur. Studiował pedagogikę ukończy l też Akademię Sztuk Pięknych . Zaia
scynowany t ańcem Związał się z World Latin Format1on Champ1onsh1ps, a pożnie j 
otworzy! własną szkolę tańca , gdzie prze dz iesięć lat trenowal najlepszych, na skalę 
międzynarodową, tancerzy. Następnie przeprowadzi! się do Londynu, gdzie studio
wał stylizację fryzjerską w Toni & Guy Academy. Po powrocie do Polski z powodze
niem zająl się stylizacią fryzur. Ma wpływ na zmianę wyg lądu wielu św1atowe1 s ławy 
celebrytów. Regularnie wspólpracu1e z międzynarodowymi magazynami mody, 
takimi jak: ,.Vogue", „Chic" , „L'Officiei" , „Eiie" , „Madame". „Marie Claire" , „Cosmo
politan" , .,G o" oraz ',1eloma innymi. Pracuje równiez dla największych teatrów 
operowych w Operze Narodowej zaprojektowal peruki m in do Wozzecka Berga, 
Andrei Chenier Giordana (wystawionego przez Płacida Domingo w Waszyngtonie) 
I Traviar; Verdiego. Wspólpracowal również z Opera National de Paris przy Ifigenii na 
Taurydzie Glucka i Sprawie Makropu/oulos Jana~ka . (fot. Archiwum artysty) 
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MARLIES ACHTHOVEN 
Asystentka choreografa, tancerka. Pochodzi z Holandii. Absolwentka Narodowej 
Akademii Baletowej w Amsterdamie , którą ukończyła w 1997 roku Związana ze 
stale oszukującym nowych form tanecznych zespołem Scapino Ballet w Rotter
damie , z ktorym występowała do 2008 roku, a współpracowała p rzez wszystkie 
lata swojej kariery tanecznej. Wykonj\'lala partie solowe w takich oryginalnych 
baletach współczesnych, jak· Rosary Eda Wu bbe (2004), Four for Nothing Amandy 
Miller (2004), Paramount Eda Wubbe (2005), Geekspeak Stephena Shropshire 
(2006), Drowning Lesson Jaakko Toivonena (2006) , Hold Fast Andre Gingrasa 
(2007), Les Gens du coin Christophe Garcia (2007) 1 A Porte fermee Lorca Perela 
(2008). Ze Scapino Ballet występowała podczas licznych tournee zagranicznyct1 
m.in .. w Indonez ji , Francji, Niemczech, Portugal 11 , Stanach Zjednoczonych oraz 
we Włoszech i Francji. Od 2008 ro ku iest asystentką cti oreografa Eda Wubbe, 
obecnego dyrektora Scapino Ballet. Pracowała z rnm wielu zespołach i szkołach 

baletowych w Holandii, Stanach Ziednoczonych, Kanadzie, Anglii. a leraz także 
w Polsce. (fot. Archiwum artystki) 

CAROLINE IURA 
Asystentka choreografa. tancerka. Urodziła się w Los Angeles. Uczennica Iriny 
Kosmovskiej, tancerki Ballet Russe de Monte Carlo. Jako szesnastolatka tańczyła 

w Washington Balle t Rok późn iej wyjechała do Europy, gdzie została zaanga
żowana do Het Nationale Ballet W roku 1986 mianowano ją pierwszą solistką 

tego zespołu. Wykonywała najwazniejsze partie repertuaru klasycznego Odettę/ 

Odylię w Jeziorze labędzim, Księżn i czkę Aurorę w Śpiącej królewnie, Giselle, 
Klarę w Dziadku do orzechów , Kopciuszka, Paquitę , Tytanię w Śnie nocy let
niej oraz Kitri w Don Kichocie. Współpracowała również z wieloma choreogra
fami współczesnymi, takimi jak: Hans van Manen, Toer van Schayk, Rudi van 
Dantzig, Wayne Eaglrng, Jan Linkens, Ted Brandsen, Krzysztof Pastor i Redha. 
Występując w repertuarze Balanchine'owskim zyskała uznanie jako Balerina 
w Temacie z wariacjami, solistka w Ballet Imperial, Tchaikovsky - Pas de deux, 
Brahms-Schoenberg - Quartet, Symphony in C i w Czterech temperamentach. 
Wielokrotnie nagradzana, jest ni.in. zdobywczynią Srebrnego Medalu na Między

narodowym Konkursie Baletowym we Francji (1981) oraz l aureatką Nagrody Przyjac iół Holenderskiego Baletu Narodowego 
(1982). Ma równiez na swoim koncie Nagrodę im. Alexandry Radius (1990) i przyznaną przez Dancers Funds Foundation 
Nagrodę „Oeuvre" (1997). Kar i e rę tancerki zakończyła w 2002 roku. Obecnie zajm uje stanowisko gościnnego pedagoga 
m.in .. w Holenderskim Balecie Narodowym, Scapino Ballet i English National Bal let. (fot. Arch iwum artystki) 
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STEVEN ETIENNE 
Asystent choreografa, solista Het Nationale Ballet w Amsterdamie. Australijczyk 
urodzony w Melbourne, gdzie ukończył słynną Australian Ballet Sctroo l. Począt

kowo występował w Australian Bal let Wkrótce przeniósł się do Europy i zaanga
zował w szwedzkim zespole SkAnes Dance Theatre. W 1996 roku dołączył do 
Het Nationale Ballet w Amsterdamie w 2000 roku został koryfejem zespołu, dwa 
lata póź ni ej otrzymał tytu l grand sujet, a od 2006 roku jest sol istą zespołu. Wystę

puje w całym repertuarze Het Nationale Ballet zarówno w baletach klasycznych, 
jak i współczesnych Pracował z wieloma znanymi choreografami, w tym także 

z Krzysztofem Pastorem . W Warszawie asystowal naszem u choreografowi p rzy 
realizacj i baletów Kurt Weill i In Light and Shadow w Teatrze Wielkim oraz prowadził 

codzienne lekcje klasyczne z Polskim Baletem Narodowym. (fot A. Ster ling) 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Baletmistrzowie-korepetytorzy: Anita Kuskowska, Kalina Schubert, Renata Smukała, Walery Mazepczyk 

Asystent dyrygenta: Iwona Sowińska 
Asystenci scenografów: Wacław Tadeusz Ostrowski (dekoracje), Tijana Tyski (kostiumy) 

Akompaniatorzy baletu: Renata Gniatkowska, Jerzy Jarawka, Marcin Mazurek 
Dyrygent chóru: Mirosław Janowski 
Pianiści-korepetytorzy chóru: Ewa Goc, Wioletta Łukaszewska 
Inspektorzy baletu: Jolanta Andraka (koordynator), Barbara Żelazny, Witold Kiwacz 
Inspicjenci: Katarzyna Fortuna, Andrzej Wojtkowiak 

Dyrektor techniczny: Janusz Chojecki 
Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów: Mariusz Kamiński 
Kierownictwo obslugi sceny: Robert Karasiński, Andrzej Wróblewski 
Realizacja świateł: Zachariasz Kot, Tomasz Mierzwa 
Dźwięk: Iwona Saczuk, Adam Ciesielski 

Opieka producencka: Izabela Just, Konrad Szpindler, Katarzyna Szybińska 
Opieka impresaryjna: Maria Gudaniec 
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RESTAURANT & CAFE 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do restauracji Nowa la Boheme 
przy Placu Teatralnym w Warszawie. 

Nasz kucharz przygotuje dla Państwa wyjątkowe potrawy 
i zadba o niezapomniany smak serwowanych dań. 

Na Państwa życzenie przygotujemy menu specjalne, które 
uświetni biznesowe spotkanie czy rodzinną uroczystość. 

Najwyższa jakość potraw i doskonały serwis, to wizytówka 
restauracji Nowa la Boheme. 

Restauracja Nowa La Boheme 
Plac Teatralny 1, Warszawa, tel: +48 22 692 06 81 
www.laboheme.com.pl 



Warszawa, Moliera 2 



www.ams.cQm.pl 

przeboje zawsze młode 

Jako lider w branży r klamy zewnętrzn ej sta ramy s1 ł czyć 

wielkie możliwości ze szlachetnymi celami. Regularnie inspirujemy 

i realizujemy programy z zakr su połeczn j O powiedzialno

ści Biznesu. Dzi kujemy za przyznane nam wyróznienia i zapew

niamy, że będziemy ws pi e r a ć pols ą kulturę . 

• M ecenas Kultury 2006 
• Tytuł Business Superbrand 2007 

• Sponsor Roku Arts & Business 2007 

ams :P. 
mozhwo c 



Partnerzy premiery: 

WARTA 

Patroni premiery 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji S.A. 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Sponsor i wykonawca plakatów i afiszów 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Opracowanie programu Jacek Marczyński, Katarzyna Gardzina 
Konsultacja Paweł Chynowski 
Projek1 graficzny Adam Żebrowski I Jacek Wąsik 
Plakat na okladce Adam Żebrowski I zdjęcie Ewa Krasucka 
Współpraca redakcyjna Małgorzata Mokrzysz 
Zdjęcia z prób do spek1aklu Ewa Krasucka 
Portrety tancerzy Justyna Mielniczuk 

n/ { ~wa 
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Zdjęci a CORBIS (11 ), Het Nationale Ballet (12). Scapino Ballet (14) , NYCB Archives Tanaquił LeClerq Coltection (26), Forum 
Wydawca TUiR Warta S.A. dla Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 201 O 
Druk Spot Color 

Cena 15 zł 
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