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Teat'r tańca - między definicją a życiem 

Kiedy w 1973 roku Conrad Drzewiecki zakładał Polski 

Teatr Tańca - Balet Poznański Pina Bausch zmieniała 

właśnie nazwę swojego zespołu z Wuppertaler Ballet 

na Tanztheater Wuppertal. 

Sformułowana w Jptach trzydziestych przez Kurta Joossa idea tańca, który łącząc 
ruch i „nową gramatykę teatru" będzie w stanie „w sposób pełnowartościowy 
wyrazić wszystk e fazy dramatu", z powodu zawirowań historycznych i polity
cznych czekała na swoją praktyczną realizację sceniczną ponad trzydz1eśc1 lat. 
Pina Bausch,. najzdoln ejsza uczennica Joossa, znalazła się w gronie prekursorów 
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Ten nowy nurt, początkowo kojarzony z twórczością niemie

ckich choreografów: Gerharda Bohnera, Johanna Kreśnika, 

Reinhild Hoffmann, Susane Linke, od zawsze przez swoje 

bogactwo i amorfizm wymykał się precyzyjnym definicjom 

i stawiał widza każdorazowo w sytuacji odkrywcy nowej 

struktury widowiska, właściwej raczej poszczególnym działom 

czy twórcom niż nienaruszalnej syntezie. Pina Bausch realizuje 

swoje spektakle ujawniając rodzaj credo nowego gatunku. 

Wyraża się ono w stwierdzeniu „mniej zainteresowana jestem 

tym, jak ludzie się poruszają, a bardziej tym, co ich poru5za". 

Johann Kreśnik odpowiada jej: Janiec może tez być politycz

nym teatrem". Nazwiska Bausch i Kreśnik wymawiane są 

zwykle jednym tchem, krytyka nazywa ich głównymi protago

nistami teatru tańca, ich twórczości nie da się jednak sprowa

dzić do wspólnego mianownika. 

nowego gatunku, który wyrastając 
z buntu wobec akademickiego stylu ba
letu niem1eck1ego oraz skostniałej stru, 
ktury teatru dramatycznego proponuje 
radykalną zmianę estetyki, zburzenie 
kon,wencJi oraz wpisanie w o'rb1tę za
interesowań treśc1, dotąd nigdy nie ko
jarzonych tancem 

Wprawdzie - niezależnie od siebie - zbudowali podobną 

strukturę spektaklu opartą na collage'u, jednak jej zawartość 

należy do dwu różnych światów. Teatr tańca uprawiany przez 

Kreśnika, który często określa swoje spektakle mianem „teatru 

choreograficznego" przybiera formę wojny, ataku skierowanego 

przeciw wypaczeniom społecznym i politycznym. Pokazuje 

on „cierpiących na społeczeństwo" bohaterów, komentuje 

niewygodne fakty z przeszłości, przedstawia biografię .innych", 

odrzuconych, outsiderów i dziwaków. Sięgając po skrajne, 

bliskie brutalizmowi, środki wyrazu sprzeciwia się tradycyjnej 

estetyce piękna, prowokuje brzydotą, trywialnością, wulgary

zmem, elementami pop kultury. Czerpiąc pełnymi garściami 

ze schematu rewii i fotomontażu, pod pozorem rozrywki 

przemyca sztukę, będącą krytyką społeczną. Nazywany· jest 

„ostatnim Mohikaninem", „przedstawicielem prostej prawdy". 

Pina Bausch, która podobnie jak Kreśnik zaczynała karierę od 

tańca klasycznego, z każdym nowym widowiskiem oddala 

się od swoich akademickich korzeni. Czysty, absolutny taniec 

wydaje jej się - jak mówi - „coraz bardziej podejrzany", łączy 

go więc ze scenami dramatycznymi i elementami realistycznymi, 

teatralizuje sytuacje codzienne i szuka inspiracji w biografiach 

swoich tancerzy. Jej styl coraz częściej określa się jako „teatr 

ubogi w taniec". Wychodząc od gestu i ruchu codzienności 

działa przez jego powtarzalność i niemal transową rytmizację. 

Mówi: „w teatrze tańca wszystkiego doświadcza się bezpo

średnio na własnym ciele, widzom proponuje się uczestnictwo 

w tym doświadczeniu" 1 • 

Świat spektakli Piny Bausch to teatr wspomnień, który z okru

chów dawnej melodii, przemijających gestów, próbuje rekon

struować przeszłość, ocalać uczucia. Ten teatr działa jak szkło 

powiększające, które zbyt intensywnie wydobywa detale, de

formuje je i przez swoją nachalność i powtarzalność wdziera 

się do świadomości odbiorcy. 

Ukonstytuowany za sprawą Kreśnika, Bausch czy Hoffman, 

(która jako pierwsza wprowadziła do struktury spektaklu 

śpiew), niemiecki radykalny teatr tańca, głęboko nacechowany 

polityką i osobistym doświadczeniem, posłużył twórcom jako 

środek do rozrachunku z przeszłością i własną biografią. Cud regułom tańca klasycznego jako jedynej formie ruchu sceniczne-

gospodarczy i jego orędownik, deklamujący teatr słowa, zosta- go postrzeganego w kategoriach teatralnych i zyskującego 

ty zweryfikowane przez cielesność nowego teatru. aprobatę oficjalnie obowiązującej estetyki. Dzięki swoim 

W tym miejscu czas najwyższy na pytanie jak bliskie są związki doświadczeniom z lat kariery w znakomitych zespołach francu-

Istota tańca polega na tym, by wiernie wyrażał 

i przedstawiał nasze przeżycia duchowe i plastycznie 

uzmysławiał to, co jest dla nas tajemnicze. 
O ALOG O ·AŃ 1 ukian z Samosa te, I w . n· e Ulbl 'Oteka Meandra 1951 ł 

Polskiego Teatru Tańca z doświadczeniami niemieckimi, poza 

ewidentną historyczną i nomenklaturową paralelą. Przede 

wszystkim podkreślić należy odmienność sytuacji polityczno

społecznej jaka wykreowała niemiecki teatr tańca. Czas 

społecznego buntu i przyznanie praw do indywidualnej 

tożsamości prolongowane są w Polsce o dobrych trzydzieści 

lat. Wyraźnie natomiast rysuje się wspólnota strukturalna, 

Conrad Drzewiecki podobnie jak twórcy niemieccy skupił się 

na pracy w pierwszym, od czasów Feliksa Parnella autono

micznym zespole, niezależnym od struktur operowych, 

w którym nadrzędnym celem był taniec rozumiany jako 

samodzielny środek wyrazu. Wspólne jest też zaprzeczenie 

skich, Conrad Drzewiecki mógł rozpocząć prekursorską w pol

skiej sztuce drogę „tworzenia nowej materii tańca", jak pisał 

w 1974 roku Józef Opalski, dodając: ,.trudno ją jeszcze nazwać, 

rzecz się jeszcze krystalizuje, oscyluje między teatrem, pantomi

mą i baletem - usiłuje znaleźć swoje miejsce. Drzewiecki nie

ustannie eksperymentuje, tworzy swój „balet autorski" - i kie

dy jest jednocześnie inscenizatorem, choreografem i sceno

grafem, kiedy realizuje spektakl integralny, ukazuje całą 

wszechstronność swej inwencji artystycznej"2. 

Szczególnie w pierwszych latach istnienia zespołu, w takich 

pracach jak „Adagio na smyczki i organy" (muz. Albinoni}, 

„Odwieczne pieśni" (muz. Kartowicz) czy „Pieśń o nocy" (muz. 



A teraz chcę wywodami swymi wykazać ci, 

duchowe i cielesne powinien mieć doskon 

Wprawdzie o 

dość wiele. 
Teraz dodam tylko, że musi on mieć dobrą „:rriiięć, musi by 
spostrzegawczy i bystry, a przede wszystkim musi się orien 
konieczny mu jest zmysł krytyczny dla poezji, pieśni i m 
są najlepsze, a które należy odrzucić iako bezwartości 

DIALOG O TANCU , Lukian z Samo1.ate, 11 w. n e, (Biblioteka Meand 

Szymanowski) zaznaaa się wyrażna bliskość estetyczna z post 

i inscenizacyjnego, w zdecydowany jednak sposób odeszła 

od wizji teatru autorskiego. O Polskim Teatrze Tańca mówi 

się dziś jak o swoistym forum choreograficznym, na którym 

wypowiadają się uznani mistrzowie tacy jak Birgit Cullberg 

czy Mats Ek, ale szansę konfrontacji i rozmowy z widzem 

mają także przedstawiciele młodego dynamicznego pokolenia, 

jak tancerze Polskiego Teatru Tańca skupieni wokół grupy 

„Atelier" - wyłonionej wewnątrz Teatru sceny poszukiwań 

i debiutów - oraz najciekawsze indywidualności światowego 

młodego tańca jak Toru Shimazaki, Yossi Berg, Orjan Andersson 

czy autorzy kwietniowej premiery: Virpi Pahkinen i Jacek Przy

byłowicz. Ewa Wycichowska deklaruje: „dzisiejsza sztuka 

balanchine'owską techniką, fascynacja czystością struktury i w tym teatr nie może ograniczać się do jednego rodzaju 

ruchowej i przestrzennej. Drugi człon nazwy zespołu Balet Po- myślenia. Nie mogę pracy tancerzy, których życie na scenie 

znański zdaje się dominować nad teatrem tańca, genetycznie jest tak krótkie, ograniczać do wąskiego zakresu działań. Aby 

związanym z ekspresjonizmem i dekonstruktjonistyczną swobodą. kreacja z ich strony była pełna, muszą znależć materiał, który 

Wfpracowany przez Conrada Drzewieckiego - jeszcze w okre- dotknie ich z różnych stron, nie tylko z tej widzianej przeze 

sie pracy w Operze Poznańskiej- indywidualny styl choreografi- mnie, i tę możliwość dają im inni choreografowie"3
• 

czny asymilował elementy neoklasyki, tańca współczesnego, „Myślę o Polskim Teatrze Tańca jako zespole premier, zespole 

jazzowego i tańców narodowych. Jak często deklarował jego poszukującym, powołanym do tego by wytyczać nowe szlaki 

podstawową inspiracją była muzyka, to ona „jest fascynacją, i w przestrzeni tańca i teatru ... Język tańca współczesnego 

która może przybrać kształt obrazów i znaczeń". 

Pełniąc przy wielu swoich spektaklach także rolę scenografa 

Drzewiecki buduje teatr oparty na spójności wszystkich jego 

elementów. Zasada syntezy sztuk, w której warstwy: choreogra

ficzna, dramaturgiczna, muzyczna i plastyczna wzajemnie się 

przenikają i dopełniają jest pomostem łączącym dyrekcję 

Conrada Drzewieckiego i Ewy Wycichowskiej. 

Obejmując w 1988 roku dyrekcję Polskiego Teatru Tańca Ewa 

Wycichowska pozostała wierna zapoczątkowanej przez Conra

da Drzewieckiego idei poszukiwań nowego języka ruchowego 

zmienia się i rozwija w niesamowity sposób, zachłannie absor

bując elementy z innych dziedzin sztuk. To co kilka łat temu 

postrzegaliśmy jako absolutną nowość, zapierającą dech np. 

spektakle Bejarta, dziś pokazuje się studentom na kasetach 

jako zamkniętą konwencję, która oczywiście jest możliwa do 

powtarzania w swoim oryginalnym kształcie, ale budzi raczej 

emocje historyka niż odkrywcy. Nic nie starzeje się tak szybko 

jak awangarda i trzeba być bardzo czujnym by nie stracić 

kontaktu z widzem. Nie chodzi tu o schlebianie gustom, ale 

wsłuchiwanie się w rzeczywistość'". 

. 
Hiszpania 

Rację bytu duchowego Polskiego Teatru Tańca wyznacza mo- kształcenia tancerzy, wreszcie działalność edukacyjna i terapeu-

tyw drogi i poszukiwań. Od 30 lat Teatr mając swoje studio tyczna scalają dążenia Teatru w jedność, w której podstawo-

w Poznaniu, promuje sztukę tańca na wielkich i małych sce- wą wartością staje się dialog z widzem. O współczesnym 

nach, docierając często do publiczności, dla której spektakle obliczu Polskiego Teatru Tańca krystalizowanym przez oso-

poznańskich artystów są pierwszym kontaktem z teatrem bowość Ewy Wycichowskiej krytyk miesięcznika „Teatr" pisze: 

ruchu. Naturalną konsekwencją tych założeń stała się działa- „Jej spektakle dopracowane są w najdrobniejszym szczególe, 

lność społeczno-edukacyjna. Od 1 O lat Polski Teatr Tańca jest z niezwykłą dbałością o detal. Każdy jej projekt jest poszuki-

organizatorem największych w Europie Warsztatów Tańca 

Współczesnego, na których szczególną opieką otaczane są 

kursy terapii tańcem. Przekraczanie granic gatunkowych, wy

zwalania się z przypisanych tradycją środków wyrazu, skła

nianie się ku interdyscyplinarności, poszukiwanie doskonałości 

technicznej i wyrazowej w przestrzeni technik wschodnich: 

tai chi, aikido i tai jitsu, włączonych na stałe do systemu 

waniem nowych form wyrazu dla istotnych tematów, czerpa

nych ze żródła szeroko pojętej kultury, jest refleksją nad czło

wiekiem i formą jego istnienia. Ruch ciała, rytm jakiemu jest 

ono poddane - wszystko to wyraża ducha epoki ( ... ) Co naj

ważniejsze w Teatrze Wycichowskiej taniec nie jest nigdy 

pustą formą, zawsze podporządkowany jest jakiejś myśli, jest 

nieustannym procesem odkrywania nowych przestrzeni, jest 

-..-. 



nia, standardy. Jej twórczość jest teatrem w całym tego słowa 

znaczeniu, a tancerze są równocześnie aktorami"5. 

Jubileusz to prawo do wspomnień, jednym z najbardziej 

satysfakcjonujących jest nagroda Fringe First otrzymana 

w 1992 roku na Festiwalu w Edynburgu . Porównywano tam 

Polski Teatr Tańca do zespołu występującej na tym samym 

festiwalu„. Piny Bausch. 

Wytyczone przez ponad trzy dziesięciolecia szlaki teatru tańca 

mają wiele bocznych dróg, czasem nawet ślepych uliczek, 

a o tym jakim językiem posłuży się teatr tańca XXI wieku 

zadecyduje już nowe pokolenie, którego liderami zdają się 

być: Charlotte Vanden Eydne, uczennica słynącej z minimalizmu 

ruchowego Anny Teresy de Keersmaeker, kreująca perfekćyjne 

zespołowe spektakle Sasha Waltz, której praca „noBody" zosta

ła ogłoszona najbardziej fascynującym wydarzeniem ubiegło

rocznego festiwalu w Awinionie, czy laureatka największej 

chyba ilości nagród za solo dance theater - Virpi Pahkinen. 

W ich twórczości ogniskują współczesne fascynacje tańcem 

butoh i etnicznymi rytmami afro dance, gestyka hinduskiego 

Bharata Natyam i cechy physical theatre rodem z DVB Lloyda 

Newsona. Indywidualności rozwijają na podstawie znanych 

technik własne style, często korzenie odkrywane są wyłącznie 

po to by się od nich uwolnić lub przynajmniej je przetransporto

wać. Ważnym akcentem staje się też zasada improwizacji, 

dzięki której każdy ma szansę wnieść do spektaklu swój osobi

sty akcent, bazując na perfekcyjnym technicznym opanowaniu 

idiomu. Teatr tańca, zrodzony w XX wieku nowy gatunek 

sztuki jest szczególnie predystynowaną formą dla intencjona

lności w ruchu, gdzie „treść" jest upostaciowana przez taniec, 

a ciąg zdarzeń nie przedstawia, ale interpretuje rzeczywistość. 

Otwartość i dynamika, synkretyzm i skłonność do zacierania 

granic gatunkowych, transgresywność w przestrzeni sztuki 

i filozofii, a więc swoista genologiczna rewolucja wróżą 

teatrowi tańca żywot dłuższy niż jakiejkolwiek sformalizowanej 

i widza nie jest oczywiście zwolniona od odpowiedzialności. 

„Wszystko wskazuje na to, że obejmująca taniec, słowo, muzy

kę i malarstwo - choreografia będzie dominującą formą sztuki 

XXI wieku . Będzie sztuką ciała i umysłu, funkcjonującą 

w aktywnym społeczeństwie"6 . 

Jagoda Ignaczak 

1. „Czlowiek. który tańay", W)Wiad Romana Pawłowskiego z Piną Bausch, 
Gazeta Wyboraa, 16.11.1998 

2. Józef Opalski, Student, 30.10.1974. 
l .Pod-p(ąd do tródła", rozmowa Izabeli Przyłuskiej z Ewą Wycichowską, 

Gazeta Malarzy i Poetów, 5/2001. 
4 .• Nie dam się sklasycyzowae', rozmowa Jadwigi lgnaaak z Ewą Wycichowską, IKS VV2003 
S." „Taniec ~mierd z Festiwalem Io Formie naszych aasów", Bartos.z FrącioWiak. Tealr 7-812002. 
6. Rene Schmidt, szwajcarsl(] teoretyk tańca . 

Pierwszy raz w życiu zobaczyłem tancerkę w prawdzi

wych baletkach„ . w pozytywce. Tańczyła „zatrzymany 

ruch" do muzyki Czajkowskiego. 

Otwierałem i zamykałem pozytywkę, bo ciekawy byłem, 

co tancerka robi, gdy nie tańczy? Ale zawsze tańczyła 

ten sam ruch. Zatrzymany. 

Bo taniec, to zapisany ruch w powietrzu, jak słowo 

na papierze, barwa na obrazie, czy nuta w partyturze. 

Tamta pozytywka zginęła już gdzieś„„ Ale ruch tancerki 

pamiętam„ . jak wiersz. 

Wiesław Kornasa 
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filoz otem 

Paulina Wycichowska Andrzej Adamczak Sławomir Bendrat ,, 

mnie nie boję się mam wiele pociąga mnie 
-u~vzwań losu .fascynujących myśl egzystenc:ialna 

tajemnic 

, 

prezenterem tv 

Mariola Hendrykowska Karina Adamczak-Kasprzak Karol Cysewski Roman Gorlov Konrad Stefański Daniel Stryjecki Agnieszka Błacha Tomasz Moskal 

nic nie umknie mnie jw:; nic mam dystans nie martwię się mam romantyczną nie mam nic dziwi mnie nie dam się 
mojemu bacznemu nie zdziwi niezbędny byle czym naturę do ukrycia ten &'u.•iat już zaskoczyć 

spojrzeniu pr::J' negocjacjach 

wszystkim 
czymś nowym, 

Przede 
jest 

nie wiesz 
lecz jest 

prawdopodobnie, że 
spuścizną przekazaną 

naszych ojców 

taniec nie 
nam przez 
praojców .. 

Ci, którzy znają jego powstanie od pierwszych początków, pouczą nas, że taniec zjawił się równocześnie 
z tą chwilą, w której po.wstał wszechświat i że źródłem tańca jest odwieczna miłość, Eros. A ruchy 

gwiazd, stanovyisko pianet wobec gwiazd stałych, prawidłowy bieg · ciał niebieskich i ład, harmonia, 
czy to wszystko nie jest odblaskiem kosmicznego pratańca? 
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Bogusław Kierc 
NO TO NOTUJ. 

TAŃCZ! 
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Bardzo możliwe - gdyby nie sprzeciw rodziców - byłbym 
tancerzem. Dwa razy się sprzeciwili. Drugi raz, kiedy chciałem 
zostać franciszkaninem. Te dwa fakty są ze sobą związane. 
A więc wyjaśniam. Nie chcieli wiotkiego chłopca oddać do 
szkoły baletowej, bo zapewne bali się, że bardziej zwiotczeję 
ku uciesze miłośników subtelnej giętkości. No dobrze, tańczy
łem sobie w „kółku tanecznym" w podstawówce i w Ogródku 
Jordanowskim. Ale kolo piętnastego roku życia zachciało mi 
się do klasztoru. Do franciszkanów. Nie, żebym miał specjalne 
nabożeństwo do świętego Franciszka - wtedy niewiele 
o nim wiedziałem. Podobali mi się franciszkanie. W Oświęci
miu. 
I można zbyć obie anegdotki, uśmiechnąć się z politowaniem 
do ich bohatera, ale - mimo to, że wiem coś tam o transforma
cji komórek i tkanek - odczuwam niejaką tożsamość duszy 
tamtego chłopca z moją duszą. I choć byłoby poważniej(?) 
odnieść się do znaczącej okoliczności, że mój pierwszy szkic 
literacki (ogłoszony w „Poezji" 6/1966) zatytułowałem 

„Słuchanie ruchu" - wolę wrócić do tego wstydliwego czasu, 

kiedy wywiódł mnie ze mnie, kiedy uwiódł mnie taniec. 
Ale jeszcze o tym niedoszłym franciszkaninie. Pisałem podanie 
w nocy, przekonany, że wszyscy domownicy śpią. I spali. 
Kiedy już niemal kończyłem - przebudził się ojciec. Zaskoczony 
tym moim pisaniem w środku nocy, zapytał o powód. 
Przyznałem się. Wytłumaczył mi spokojnie, że jeśli zechcę, 
mogę zostać mnichem - po maturze. Dla mnie było to za 
długie czekanie i niepotrzebny udział w perypetiach życia 
licealnego (to co, że w Liceum Plastycznym?). Czułem się 
jednak przyłapany na gorącym uczynku, jakbym zrobił coś 
niewłaściwego. Dziwne. Wiem, że podobnie czułbym się, 
gdyby mnie ktoś przyłapał na samotnym tańczeniu. 
Otóż pragnieniu tańca i przyodziania się w mnisi habit 
właściwa była podobna (albo ta sama) intymność. Powiem 
coś, co dzisiaj widzę jasno a wtedy intensywnie przeczuwałem: 
mnich tańczy już przez to, że jest mnichem. Radykalniej: 
mnich jest tańcem! 
Wiem, że tańczyłem od początku, wierzę, że z tańca się 
począłem i w taniec się obrócę. 

Zaraz powiem, co w tańcach jest 
Oto taniec daje 

najbardziej godne pochwały: 
ciłonkom ciała naszego siłę 

i gibkośC. 
pozór wydaie się to sprzeczne i wygląda tak, Jakby 

ktoś pokazywał równocześnie na sobie 
wytrzyma ł ość H~raklesa i delikatność Afrodyty Witold Izdebski 

TANCERKA 

Na 

~ 
~ 
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o 

Świt był dżdżysty, choć lekko pomarańczowy odblaskami za
gubionego słońca. Szedłem pustą plażą rozkoszując się zapa
chem morza, słoną bryzą i widokiem pochylonych sosen spo
glądających z wysokiego klifu. Nie ma nic pyszniejszego nad 
taki spacer, który wydaje się nie mieć ani początku, ani końca; 
jest doskonałą formą przechadzki dookoła świata. Więc sze
dłem i szedłem nie podejrzewając, że cokolwiek może się 
wydarzyć, że może nadejść południe, że plaża napełni się 
kolorowymi parasolami, wrzaskiem bachorów i plamami obfi
cie nakładanych olejków i emulsji. Niosłem najgłębsze przeko
nanie, że to miejsce bezpieczne, teren prywatny, obcym wstęp 
wzbroniony i w ogóle nie wychylać się, nie dokarmiać, 
a wszelkie będzie karane. I tak ani się oddalając, ani przybliża
jąc, szurałem bosymi stopami po mokrym piasku w niedości 
głym przekonaniu, że znam miarę wszechrzeczy. I wtem na 
horyzoncie pojawił się mały czarny punkt, który najpewniej 
był człowiekiem, ale człowiekiem niedopuszczalnym. W miarę 
jak się do niego zbliżałem, waliła się na głowę cała koncepcja 
kosmosu, rozsypywała się eleacka teoria ruchu i sumowały 
się wszystkie błędy, jakie zawierał sylogizm tego poranka. 
Wszelako nie miało obejść się betzadośćuczynienia, co rato
wało świat od całkowitej zagłady ze szczególnym uwzględnie
niem elementarnej sprawiedliwości opierającej się na funda
mentalnym? coś za coś? 
Kiedy dystans pomiędzy nami nie był już większy niż ten, 
który dzieli Akropol od Propyleji mogłem dostrzec, że jest to 
ćwicząca tancerka. W czarnej sukience i długimi rozpuszcza-
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nymi włosami kreśliła zdumiewające figury. Dobrzy bogowie 
musieli maczać w tym palce albo upuścili ten obraz z wysokie
go stołu, przy którym do świtu ucztowali w towarzystwie 
bachantek. W miarę, jak się zbliżałem dostrzegałem coraz 
więcej szczegółów, począwszy od harmonii ruchów, przez 
kształt dłoni, opalonych ramion, pięknie rzeźbioną szyję, choć 
zdradzającą, źe zbliża się do wieku, w którym urok dziewczęco
ści mogą przechować jedynie dusze wybrane. Wreszcie zoba
czyłem jej szare oczy, nasycone najdoskonalszym grafitem 
morza, które co raz dosięgało jej stóp lekko odbijających się 
od piasku. Miałem wrażenie, że nie zwraca na mnie najmniej
szej uwagi, że słyszy rytm bębnów i tańczy taniec ofiarny. Ale 
jej bóg był niewidzialny, podobnie jak przygotowane do 
ścięcia dziewice, płonące niewidocznym ogniem stosy, musku
larni bębniarze, których nasmarowane oliwą ciała błyszczały 
w niewidocznym słońcu. 
A kiedy zbliżyłem się do niej na wyciągnięcie ręki przekonany, 
że wkrótce ją minę i przegnam wspomnienie, ona podbiegła 
i wzięła mnie za ręce. Zatańczyliśmy. Teraz i ja słyszałem mu
zykę. Gorący rytm bębnów i melodię fletni. Spod stóp uciekał 
nam piasek, rozstępowało się morze. Kiedy pot występował 
mi na czoło, ona wirując ocierała go rąbkiem swojej sukienki. 
To była chwila, moment skradziony przypadkowi. Więcej niż 
miłość. 
I od tamtej chwili nie spaceruję już po plażach, nie układam 
i nie czytam sylogizmów, nawet nie patrzę na morze. Tylko 
tańczę. Nie mam czasu na pisanie. 

Premiery 1973-2003 

Cudowny Mandaryn 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Bela Banok 
scen. Conrad Drzewiecki 
Sonata na dwa fortepiany i peilwsję 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Bela Banok 
scen. Conrad Drzewiecki 
Divertimento 
char. Conrad Drzewiecki 
muz. Bela Banok 
scen. Conrad Drzewiecki 
premiera: 12.09.1973 r. 

Pawana na śmierć Infantki 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Maurice Ravel 
scen. Zofia Wierchowia 
Adagio na smyczki i organy 
choc Conrad Drzewiecki 
muz. Tommaso Albinoni 
scen. Conrad Drzewiecki 
Wariacje 4:4 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Franciszek Woźniak 
scen. Krzysztof Pankiewia 
premiera: 03.10.1973 r. 

Adagietto z V Symfonii 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Gustav Mahler 
scen. Conrad Drzewiecki 
Odwieczne pieśni 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Mieayslaw Kartowia 
scen. Krzysztof Pankiewia 
premiera: 18.10.1973 r. 

Epitafium dla Don Juana 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Edward Rudnik 
scen. Władyslaw Figura 
premiera: 20.01.1974 r. 

Adagietto z V Symfonii (wersja li) 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Gustav Mahler 
scen. Conrad Drzewiec~ 
Les Biches 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Francis Poulenc 
scen. Wladyslaw Wigura 
premiera: 27.04.1974 r. 

WIECZÓR P0l5Ki I 
Modus Vivendi 
char. Conrad Drzewiecki 
muz. Norben M. Kulnik 
scen. Krzysztof Pankiewia 
Odwieczne pieśni 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. M1eayslaw Kartowicz 
scen. Krzysztof Pan~ewia 
Przypowieść sarmacka 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Stanisław Moniuszko 
scen. Krzysztof Pankiewia 
premiera: 25.02.1975 r. 

Wariacje 4:4 
(wznowienie w nowej wersji 
scenografianej) 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Franciszek Wolniak 
scen. Krzysztof Pankiewia 
Medea 
chor. Teresa Kujawa 
muz. Juliusz Łuciuk 
scen. Zofia Wierchowicz 
la Mer 
chor. Thomas Schilling 

muz. Claude Debussy 
scen. Zofia Wierchowicz 
premiera: 26.10.1975 r. 

WIECZÓR POŁSKI li 
lmproptu fantasie - S nokturnów 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Fryderyk Chopin 
scen. Conrad Drzewiec~. Antoni Zydroń 
Stabat Mater 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Krzysztof Penderecki 
scen. Antoni Zydroń 
premiera: 12.06.1976 r. 

Elegia heroiczna 
chor. Pavel Smok 
muz. Karel Odstracil 
scen. Miroslaw Walter 
Listy intymne 
chor. Pavel Smok 
muz. Leon Janacek 
scen. Miroslaw Walter 
Kryminałki Nedbałki 
chor. Pavel Smok 
muz. Oskar Nedbal 
scen. Miroslaw Walter 
premiera: 22.12.1976 r. 

WIECZÓR POŁSKI Ili 
Ili Symfonia „Pieśń o nocy" 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Karol Szymanowski 
scen. Jan Bernaś 
Mars i flora 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Karol Kurpińs~ 
scen. Jan Berna~ 
Krzesany 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Wojciech Kilar 
scen. Jan Bernaś i Conrad Drzewiecki 
premiera: 16.10.1977 r. 

Suita h-moll 
chor. Sandor Toth 
muz. Jan Sebastian Bach 
scen. Conrad Drzewiecki 
Sonata na kobietę i mężczyznę 
chor. Imre Eck 
muz. Zoltan Kodaly 
scen. Conrad Drzewiecki 
Noc rozjaśniona 
chor. Sandor Toth 
muz. Arnold Schonberg 
scen. Conrad Drzewiecki 
premiera: 28.05.1978 r. 

Dramatic story 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Kazimierz Serocki 
scen. Krzysztof Pan~ewia 
Karamita 
chor. Igor Urosevic 
muz. Ljubomir Brandjo-lica 
scen. Krzysztof Pankiewia 
premiera: 17.06.1979 r. 

Krople deszczu 
chor. Kaoru lshii 
muz. Tomasz Sikors~ 
scen. Tetsuhiko Maeda 
Sekunda 
chor. Kaoru lshii 
muz. J. Takahashi 
scen. Tetsuhiko Maeda 
Spirala ciszy 
chor. Kaoru lshii 
muz. Maki lshii 
scen. Tetsuhiko Maeda 
premiera: 11.04.1980 r. 

Dzieciństwo Jezusa 
char. Conrad Drzewiecki 
muz. Hedor Berlioz 
scen. Krzysztof Pankiewia 
premiera: 17.12.1980 r. 

Partita b-moll 
char. Conrad Drzewiecki 
muz. Georg P. Thelemann 
scen. Krzysztof Pankiewia 
Sonata cis-moll 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Ludwig van Beethoven 
scen. Krzysztof Pankiewia 
Kwintet C-dur 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Franciszek Schuben 
scen. Krzysztof Pan~ewia 
premiera: 21.02.1981 r. 

Nocturna 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Fryderyk Chopin 
scen. Antoni Zydroń 
Yesterday 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. The Beatles 
scen. Conrad Drzewiec~ 
premiera: 03.03.1982 r. 

Sonata Kreutzerowska 
chor. Pavel Smok 
muz. Leon Janacek 
scen. Conrad Drzewiecki 
Panna i śmiert 
chor. Pavel Smok 
muz. Karel Odstrcil 
scen. Conrad Drzewiecki 
Nagłe zastępstwo 
chor. Pavel Smok 
muz. Franz von Suppe 
scen. Conrad Drzewiecki 
premiera: 15.12.1982 r. 

Ad Matrem - Psalm 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Henryk M. Górecki 
scen. Krzysztof Pankiewia 
Etiuda b-moll 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Karol Szymanowski 
scen. Conrad Drzewiecki 
Cztery tanga 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Jerzy Milian 
scen. Krzysztof Pankiewia 
premiera: 29.10.1983 r. 

Popołudnie fauna 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Claude Debussy 
scen. Marek Heliasz 
Lep na muchy 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Zygmunt Konieany 
scen. Marek Heliasz 
premiera: 23.03.1985 r. 

Ostatnia niedziela 
(w wieaorze ponadto: Psalm, Popoludnie 
Fauna, Lep na muchy) 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Józef Skrzek 
scen. Conrad Drzewiecki 
premiera: 27.05.1985 r. 

Wir 
chor. Miroslaw Różański 
muz. Pink Floyd 
scen. Ireneusz Domagała 
premiera: 19.03.1986 r 

Legenda 
chor. Conrad Drzewiec~ 
muz. Henryk Wieniawski 
scen. Conrad Drzewiecki 
Wodnica 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Eugeniusz Knapik 
scen. Conrad Drzewiecki 
Dziwożony 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Pawel Perkowski 
scen. Conrad Drzewiecki 
premiera: 25.10.1986 r. 

Party 
chor. Miroslaw Różalski 
muz. Krzesimir Dębski 
scen. Ireneusz Domagała 
premiera: 24.04.1987 r. 

Ballada 
chor. Anna Sokolow 
muz. Aleksander Skriabin 
scen. Ireneusz Domagała 
Rooms 
chor. Anna Sokolow 
muz. K. Hopkins 
scen. Ireneusz Domagała 
premiera: 4.10.1987 r. 

W cieniu 
chor. Mirosław Różalski 
muz. J. S. Bach, A. Vivaldi, W. Ki-.r. lBaird 
scen. Ireneusz Domagała 
premiera: 23.04.1988 r. 

KONCERT OP.1 (POŁSKI) 
Larghetto 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Fryderyk Chopin 
scen. i kostiumy: Krzysztof Pankiewia 
Introdukcja na światło i tancerzy 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Barbara Zawadzka 
kost. Ryszard Kaja 
Capriccio na choreografa 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Krzysztof Penderecki 
kost. Ryszard Kaja 
Wariacje szkolne 
chor. Ruslan Curujew 
muz. K. Ścierański, M. Surzym 
kost. Ryszard Kaja 
Trzy utwory w dawnym stylu 
chor. Wadaw Gaworayk 
muz. Henryk Górecki 
kost. Ryszard Kaja 
Mazurek 
chor. Irena Ślusarek 
muz. Karol Szymonowski 
kost. Ryszard Kaja 
Ballada g-moll 
chor. Emil Wesolows~ 
muz. F. Chopin 
kost. Ryszard Kaja 
Fantazja na Harnasia 
choc Ewa Wycichowska 
muz. Wojciech Kilar 
kost. Ryszard Kaja, Ewa Kwiatkowska 
Preludium a tre 
chor. Przemys-.w Śhwa 
muz. Ludomir Różycki 
kost. Ryszard Kaja 
Nocturn 
chor. Jerzy Birayński 
muz. Marek Choloniewski, K. Knittel 
kost. Ryszard Kaja 
Scherzo alla campania 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Roman Maciejewski 
kost. Ryszard Kaja 



muz. Roman Maciejewski kost.Zofia de lnes carmen 
kost. Ryszard Kaja premiera: 2.06.1990 r. chor. Jerzy Makarowski 
Mała etiuda muz. G. Brzet, R. Szaedńn, H. Villa-Lobos 
chor. Ewa Wycichowska Skrzypek Opętany scen. i kost. Wladyslaw Wigura 
muz. Grażyna Bacewia chor. Ewa Wyacho"'ka premiera: 22.11 .1993 r. 
kost. Ryszard Kaja muz. Macrej Malecki 
Walc cis-moll scen. i kost. Ryszard Kaja Romeo i Julia 
chor. Michał fokin premiera: 4.04.1991 r. chor. Birgrt Cullberg 
muz. Fryderyk Chopin muz. Sergiusz Prokofiew 
kost. Ryszard Kaja Bachianas Brasileiras kost. Eva Schaefer 
Reminiscenza chor. Ewa Wycichowska Pół dnia Północy 
chor. Ewa Wycichowska muz. Heitor Villa-Lobos chor. Mats Ek 
muz. Fryderyk Chopin kost. Joanna Kędziorek muz. zespól J.P. Nystroms 
kost. Ryszard Kaja premiera: 4.12.1991 r. scen. 1 kost. Karin Ek 
Finale alla Pollacca premiera: 29.04.1994 r. 
chor. Ewa Wycichowska Sługa dwóch panów 
muz. Fryderyk Chopin chor. Gray Veredon Sha • ba del' mana 
kost. Ryszard Kaja muz. Antonio Vivaldi chor. Ewelina Sojecka 
premiera: 3.12 .1988 r. scen. i kost. Knstof Fredńkson muz. Marek Chołoniewski 

premiera: 6.03.1992 r. kost. Ryszard Kaja 
Faust goes rock Fantazja na Harnasia 
chor. Ewa Wycichowska Inni chor. Ewa Wycichowska 
muz. The Shade chor. Ewa Wycichowska muz. Anur Malawski, Wojciech Kilar 
kost. Ewa Bloom-Kwiatkomka muz. Matthias Horndasch kost. Rymrd Kaja 
premiera: 14.01.1989 r. kost. Joanna Kędziorek (wznowienie) 

premiera: 24.04.1992 r. (Niemcy) Już się zmierzcha 
N iżyńskiemu - une soiree 15.06.1992 r. (Poznań) chor. Ewa Wycichowska 
Pietruszka muz. Henryk M. Górecki 
chor. Andrzej Glegolski Sekundy samotności kost. Ryszard Kaja 
muz. Igor Strawiński legend of Hel! premiera: 05.10.1994 r. 
scen. i kostiumy: Bożena Smolec-Blaszayk chor. Barbara Gołaska 
le spectre de la rose muz. Mann-Yee-lam Michał Anioł 
chor. Wadaw Gaworayk kost. Władysław Wigura chor. Ivan Bataille 
muz. Karol M. Weber Angels and Victories muz. collage 
kost. Ryszard Kata chor. David Earle scen. i kost. Ryszard Kaja 
S'amor non e ... muz. Valeńe Ross premiera: 25.02 .1995 r. 
char. Gustaw Klauzner kost. Władysław Wigura 
muz. Jerzy Satanowski Moumes lncontri 
kost. Gustaw Klauzner chor. Ewa Wycichowska chor. Barbara Golaska 
Arfekin muz. Osvaldo Golijov muz. Zbigniew Kczub 
chor. Ewa Wycichowska kost. Władysław Wigura scen. Barbara Golaska 
muz. Rober Schumann premiera: 19.05.1992 r. premiera: 23.04.1995 r. 
kost. Ryszard Kaja 
Samotnośt Fauna Pas de trois Kilara Exodus Polskie 
chor. Ewa Wycichowska Koncert e-moll chor. Ewa Wycichowska 
muz. Norbert Kulnik chor. Barbara Golaska muz. Wojciech Kilar 
kost. Ryszard Kaja muz. F. Chopin scen. i kost. Jerzy Kalina 
premiera: 4.05.1989 r. scen. Barbara Golaska premiera : 6.05 .199S r. 

Album z tego świata 
Gry chor. Ewa Wycichowska Jezioro łabędzie - Bal u Rotbarta 
chor. Emil Wesołowski muz. Krzesimir Dębski chor. E. Wycichowska, M. Petipa, L Iwanow 
muz. Claude Debussy kost. Jola Zalecka muz. Piotr Czajkowski 
kost. Irena Biegańska Oetal 3 scen. i kost. Ryszard Kata 
premiera: 17 .11 .1989 r. chor. Krzysztof Pastor premiera: 24.06.1995 r. 

muz. Andrzej Panufnik 
Dziadek do orzechów kost. John Ono Dziecko słońca 
chor. Liliana Kcwalska premiera: 19.11 .1992 r. chor. Ewa Wyochowska 
muz. Piotr Czajkowski muz. Marek Biliński 
scen. i kost. Barbara Wolniewia Misterium Słońca scen. 1 kost. Barbara Kędzrerska 
premiera: 6.01.1990 r. chor. Ewa Wycichowska premiera: 23.11 .1995 r. 

muz. Alberto Ginastera 
Tańce połowieckie scen. i kost. Barbara Kędzierska Niebezpieczne związki 
chor. Henryk Konwi ński Misterium Ziemi chor. Ewa Wycichowska 
muz. Aleksander Borodin chor. Ewa Wycichowska muz. J. S. Bach, Eric Salie 
scen. i kost . Barbara Kędzierska muz. Alberto Ginastera kost. Zofia de lnes 
premiera: 15.02 .1990 r. scen. i kost. Barbara Kędzierska Ole con ole y ole 

Vivre chor. Barbara Kasprowia 
Mozart a piacere chor. Barbara Golaska muz. Albeniz, Sanluca r, Granados 
Mozartiana muz. K. Szymanowski kost. Zofia de lnes 
chor. Emil Wesołowski kost. Barbara Golaska premiera: 29.04.1996 r. 
muz. Piotr Czajkowsi premiera: 21.05.1993 r. (Drezno) 
kost. Irena B iegańska 12.06.1993 r. (Poznań) Cui de sac 
Msza koronacyjna chor. Stanisław Wiśn iemki 
chor. Waldemar Wo11<-Karaaewski ~więto wiosny muz. H. M. Górecki 
muz. W. A. Mozart chor. Ewa Wycichowska kost. Stan isław Wiśniewski 

scen. 1 kost. Waldemar Wolk-Karaaewski muz. Igor Strawiński Planet In Play 
Symfonia Koncertująca Es-dur scen. i kostiumy: Ryszard Kaja chor. Hrmiko Minato 
chor. Ewa Wycichowska premiera: 1.10.1993 r. muz. N·Zig in Pine Efect 
muz. w. A. Mozart kost. Himiko Mrnato 

Na krawędzi nocy 
chor. Toru Shimazaki 
muz. Stephan MICus 
kost. Toru Shrmazaki 
Nemo saltat sobrius 
chor. b~an Andersson 
muz. Einsturzende Neubauten 
kost. brjan Andersson 
prapremiera: 07.07.1996 r. (Warszawa) 
Album z tego świata (wznowienie) 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Krzesimir Dębski 
kost. Jola Zalecka 
premiera: 10.11 .1996 r. (Poznań) 

Daina 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. T. Szel igowski/Z. Łowzył 
scen. i kost. Wo1crech Pawliauk 
Misterium Ziemi (wznowienie) 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Alberto Ginastera 
scen. i kost. Barbara Kędzrerska 
premiera: 3.03.1 g97 r. 

Transss ... Nieprawdziwe zdarzenie 
progresywne 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. l. van Beethoven/Z. Łowzył 
scen. Wojciech Pawliauk 
kost. Jola Zalecka 
premiera: 11 .06.1997 r. 

Przebudzenia 
chor. Stanisław Wiśn iewski 
muz. Krzysztof Kornel 
scen. i kost. Robert Frąckowiak 
premiera: 25.04.1998 r. 

Pieśń Roksany 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Karol Szymanowski 
scen. i kost. Conrad Drzewiecki 
~miert Izoldy 
chor. Conrad Drzewiecki 
muz. Richard Wagner 
scen. i kost. Conrad Drzewiecki 
+- Skończonośt 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. M. Nyman/l. Ferrari 
scen. Małgorzata Szaeśniak 
kost. Agnieszka Kaayńska 
premiera: 29.06.1998 r. 

Going Steady 
chor. Jens Ostberg 
muz. William Bruson 
kost. Jens Ostberg 
W drodze do„. 
chor. Paulina Wycichowska 
muz. Dańusz Michalak 
scen. i kost. Paulina Wycichowska 
Pięciu Szkotów i jeden jeleń 
chor. brjan Andersson 
muz. collage tradycyjnej muzyki szkockiej 
i elektronianej 
scen. i kost. brjan Andersson 
premiera: 29.04.199g r. 

Pustynie miłości 
chor. Dominique Bagouet 
muz. W. A. Mozart, Tristan Murail 
kost. Martrza Gligo 
premiera: 25.10.1999 r. 

Tango z Lady M. 
chor. Ewa Wydchowska 
muz. Leszek Mozdżer, Astor Piazzolla 
kost. Mana Balcerek 
premiera: 28.01 .2000 r. 

Dziady drezdeńskie 
Współpraca z Teatrem Polskim w Poznaniu 
chor. Ewa Wycichowska 
Reżyseńa : MacieJ Prus 
muz. Jacek Ostaszewski 
scen. i kost. Boris Kudlicka 
premiera: 2B.10.2000r. 

Hammering 
chor. Joe Alter 
muz. Kevin Volans 
scen. 1 kost. Agentja IDEM 
Stop non stop 
chor. Paulina Wycichowska 
muz. Europa String Chorr, Steve Re!Ch, 
Buta Raga 
kost. Agencja IDEM 
premiera: 10.11 .02.2001 r. 

Othello 
chor. Mańe Brolin Tarn 
muz. H. Munch, H. M. Górecki 
scen. Hans Olof Tani 
kost. Hanne Nielsen, Lona Engelbredt 
premiera: 5.05.2001 r. 

Z Clenia 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. B. K. Przybylski 
kost. Ewa Wycich°"'ka 
premiera: 25.11 .2001 r. 

Walk@ karnawału z postem 
chor. Ewa Wycichowska 
muz. Zbigniew Łowzył, 
Krzysztof Nowikow 
scen. Bohdan Cieślak 
kost. Ewa Łowzył 
premiera: 25.01 .2002 r. 

Cisza drżących dłoni 
chor. Virpi Pahkinen 
muz. Roger Ludvigsen 
kost. Helene Thorsell 
reż. świarta : Enk Wiedesheim-Paul 
Wo-man w pomidorach 
chor. Yossi Berg 
muz. collage 
kost. Dalia Lider 
premiera: 23.03.2002 r. 

SEI 
chor. Anna Kclek 
muz. Leahkastin, Mań Boine 
kost. Adńana Cygankiewia 
premiera: 27.06.2002 r. 

Dancing Hz 
pomysl i rez. Marcin Liber 
choc Paulina Wycichowska 
muz. Envee 
kost. Viola Śp1echow1a - Odziezowe Pole 
premiera: 29.06.2003 r. 

Gra I Czas 
chor. Iwona Pasińska 
muz. Andrzej Karpiński - REPORTAZ 
scen. Izabela Gustowska 
premiera: 21 .11 .2002 r. 

Szparagijem 
chor. Andrzej Adamaak 
muz. A. Vivaldi, P. Lopez Vidal, J. Brel, 
Ch. Nawarro '· 
scen. Mańusz Szmytkowski 

Serce nie sługa 
chor. Anna Kclek 
muz. Yann Tiersen (Amelia) 
kost. Adńana Cygankiewia 
premiera: 23 .11.2002 r. 

Zeflrum 
chor. Virpr Pahlónen 
muz. Jim O'Leary 
kost. Virpi Pahkinen 

P(r)uderfa 
chor. Andrzej Morawiec 
muz. Aleksandra Bilińska 
kost. liona 8inarsch 
scen. Grzegorz Pol i ciński 
Naszyjnik gołębicy 
chor. Jacek Przybyłowia 
kost. Jacek Przybyłowia 
i Adńana Cygankrewia 
muz. collage (tradycyjna muzyka arabska) 
premiera: 27 .04.2003 r. 

Czy więc taniec nie jednoczy w sobie wszystkiego, co najlepsze? 

Wszakze taniec podnosi nas n• duchu, krzepi nasze ciało, daje radość tym, którzy na niego 

patrzą, uczy wielu dawnych rzeczy i wśród dźwięków aulosów, zgiełku bębenków 1 śpiewu 

zgodnych glosów czaruje oczy 1 uszy A Jeśli szukasz rozkoszy, którą daje piękny głos, to gdzre, 

jak nie w tańcu, mozesz ją znależć a zarazem gdzie bogatszy ctió .r pięknych glosów7 Jeśli zaś 

wolisz wysokie, przell1kl1we dźwięki" aulosu i syringi to w tańcu nasluchasz Się ich do syta 

Pom "Jam 1uz to, ze często bywa n re w teatrze wpływa uszlachetniająco na nasze obyczaje, skoro 

s ę widzi, że teatr potępia to, co jest zie, że łzy wyciska na widok skrzywdzonych i w ogóle 

budZI i kształci zmysl moralny widzów 

D. ALOG;o TANCU LUkiłln i Samosate r li w , n . e (Bib\101ek:·a Meand-ra, 1951) 



Patronat medialny: 

IY~~t~ 

• 1 Plakat nagrodzony zlotym medalem 

• • 

• • 

na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyl<u 2002 
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