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Szanowni Państwo, 

Są takie utwory literackie, których uniwersalne przesłanie nigdy nie przemija. 

Co więcej, to samo dzieło czytane w różnym wieku dost-arcza różnych wrażeń 

i jest inaczej odbierane. Tak jest z Malym Księciem, który już blisko 70 lat porusza 

wrażliwe struny zarówno u dzieci, jak i u dojrzałych czytelników. Dla dzieci 

Moly Książę to piękna baśń, dla dorosłych opowieść o tym, co w życiu ważne. 

Spektakl Polskiego Teatru Tańca inspirowany opowiadaniem Antoine'a de 

Saint- Exupery'ego to autorska interpretacja treści Małego Księcia, która 

z pewnością pozwoli Państwu na kolejny nowy odbiór przesłania tego dzieła. 

jestem przekonany, że nikogo z widzów spektakl nie pozostawi obojętnym. 

Dal kia w Poznaniu świadomie wspiera projekty o dużej wartości artystycznej 

i ważne dla rozwoju kultury. W ramach formuły D'Arte - Dalkia Artystycznie 

byliśmy już mecenasem kilku wydarzeń, które zyskały uznanie zarówno w środo

wiskach artystycznych Jak i wśród mieszkańców Poznania. To przede wszystkim 

dla tych ostatnich angażujemy się w tego typu projekty wierząc, że wspólne prze

żywanie 1Arydarzeń kulturalnych pozwala nam wszystkim na lepszy rozwój nas 

samych. 

jestem przekonany, że zachwycicie się Państwo zarówno sceniczną interpre

taCją Małego Księcia jak i maestrią artystów Polskiego Teatru Tańca. 

Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. 

Prezes Zarządu 
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Prapremiera spektaklu zrealizowana w ramach cyklu D'Arte - Dalkia Artystycznie 
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Opowieści przynoszą uzdrowienie 

O momentu. gdy usłyszałam p ierwszą w zyou. całkowicie mną zawładnęły - pisze współczesna 

amerykar'lsk bad czka legend Clarissa Pinkola Estes 1 - Mają wielką mo . opowieściach znajdzie

my lekarstwo, które przywróci nam każdy utracony psychiuny popęd, instynkt, energ i ę. Opowieśc i 

pobudzają. wnuszają. rodzą smutek. pytania, tęsknoty i głębokie zrozu mienie. O leczniczych mocach 

opowreśo dowodził naukowo Bruno Bettelheim -wybitny psychoanalityk, uczeń Zygmunta Freuda 

- autor pracy Cudowne i pozyteczne2, w której analizował baśnie jako elementarz uczący nas, Jak żyć 

w poczuciu własnej wartości, i ntegralności i w głębok ich, trwałych relacjach z innymi l udźmi. 

Mory Książę Antoine'a de Sa1nt-Exupery'ego nosi wszelkie znamiona gatunkowe baśni: realność miesza 

się tu z magią . zwierzęta I rośli ny stają się pełnoprawnymi bohaterami z własną wizją świata 

i bliskości, a cała n rracja jes osnuta wokół wędrówki głównego bohatera. Przestrzenią podróży jest 

Pustynia - miejsce silnie nacechowane symbolicznie, historycznie, budujące ciągi skojarzeń i metafor. 

Pustynia jako stan ducha, szansa a konfrontację z samotnością i głęboko ukrywanymi pragnien iami, 

l ęka mi i marzeniami. To także miejsce spotkań ja- Inny i potencjał oswojenia Innego/Obcego, spoirze

nia na jego ułomności z czułośc i ą i akceptacją. jak w kazdej baśni , nasz bohater spotka w podróży 

Mędrc (w Marym Księciu symbolizuje go Żmija ), tajemniczą postać, która posiad ła wielką wiedzę, 

doświadczenie i niezwykły dar zmieniania ludzkiego życia . 

Spektakl Paul lny Wycichowskiej jest próbą dojrzałej, niekiedy ostrej, bo odartej ze stereotypów 

i jed oznaczności. lektury książk i Antoine·a de Saint-Exupery'ego. Artystka wskazuje na pułapki, 

w które wpada Mały Książę , odrzucając kolejne szanse budowania przyja źn i z napotykanymi postac ia

mi. To pochopna ocena, brak współczuci a i c ie rpliwości oraz pogarda dla ludzkich słabości u n iemożli 

wiają mu budowanie związków r d uchowo-emocjonalną harmon i ę . Zastosowany przez Pa ul i n ę 

Wyc1chowską psychologiczny mechaniLm interpretacyjny buduje nową pers pektywę dla odczytania 

postaci Narratora-Pilota: Mały Książę jest istocie niedojrzałą częścią, „wewnętrznym dzieckiem" 

Pilota. Samotność na Pustyni okazuje si ę dla Narratora sza nsą na odbycie sy bolicznei podrózy 

w głąb siebie: porzucenia idealnej (a więc nierealnej) w1zj1 miłości symbolizowanej przez Różę n rzecz 

dojrzałości. Dojrzałości. po osiągnięciu której rozumiemy, że nic nie jest jednoznaczne: ludzie są 

zar azem piękni i brzydcy, niewinni i okrutni, pragnący miłości i j ednocześn ie przed nią u ciekający. 

Wizualną metaforą tych sprzecznośc i jest w spektaklu ,,figura niemożliwa" - operujący złudzeniem 

optycznym płaski rysunek, który sprawia wrażenie trófwymiarovvości, Jednak konstrukqa 1ego 

trójwymiarowego odpowiednika jest niemożliwa „. • 

1 Clarissa Pinkola Estes. Biegnąca z w1l~ami, przeł. Agnieszka Cioch, Pozn ń 201 1. 

2 Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartosciach basni. przel. Danuta Danek, Warszawa 1996. ~ 
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A POLSKI TEATR TAŃCA 
W POUSH DANCE THEATRE 

dyrektor Ewa Wyclchowska 

EJ 
~· : ~ Dalkia 

Projekt kostiumów: Adriana Cygankiewicz 





Nie wystawiając się na niebezpieczeństwo, 
nie zbudujemy niczego wartościowego 

z Pauliną Wycichowską rozmawia Agata Siwiak 

Dlaczego wzięłaś na warsztat Małego Księcia? 
Baśnie pociągały mnie od zawsze, a przenoszenie baśni do świata dorosłych, inter

pretowanie ich w dojrzały sposób, jest bardzo osobistą przygodą. Mały Książę 

przez swoją trudność, tajemniczość i niejednoznaczność jest dla mnie jako dla 

artystki bardzo kuszący. To także opowieść, która jest niezwykle inspirująca dla 

budowania świata wizualnego, a to w tańcu bardzo istotne. 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej książce? 
To książka przede wszystkim o samotności - częściowo chcianej, 

częściowo niechcianej - wobec siebie i wobec innych ludzi. Od początku 

wiedziałam, że to właśnie będzie osią opowieści, którą przekładam na taniec. 

Czy samotność może być pociągająca? 
Tak, bo choć jest to stan, którego się boimy, to może stać się punktem wyjścia dla 

ekscytującego spotkania ze sobą samym, a co za tym idzie - dla budowania relacji 

z innymi. 

Mały Książę jest samotny i nieszczęśliwy„. 
To prawda, ale to on sam porzuca kolejne napotkane osoby. Z drugiej strony 

- jest w nim rozpaczliwa potrzeba przyjaźni, niemożliwa do zrealizowania 

w sytuacji, w której nie jest on w stanie wyjść z tego zaklętego kręgu ciągłych 

ucieczek. Oczywiście, napotkani przez niego bohaterowie nie są łatwi do oswoje

nia, pokochania - mają swoje kompulsje, obsesje, które są ich schronieniem przed 

światem. Mały Książę jest jeszcze chłopcem, zbyt niedojrzałym, żeby zrozumieć 

genezę tych zachowań... Także jego miłość do Róży jest infantylna - przecież, kiedy 

próbuje zapamiętać słowa „jestem odpowiedzialny za moją Różę': obnaża tym 

samym brak tej odpowiedzialności. Przecież to nie jest kwestia pamięci - odpowie

dzialnym się jest lub nie jest. 

·-

Kim jest drugi Mały Książę? 
Dwaj Mali Książęta i Pilot to właściwie ta sama osoba. Pilot rozbija swój samolot na 

pustyni, jest upal, brakuje wody - w takiej sytuacji łatwo wejść w szczególny rodzaj 

odczuwania, nawet w stan na pograniczu jawy i snu, w którym konfrontujemy się 

z tym, co w nas głęboko ukryte, z naszą podświadomością . Mały Książę I i Mały Książe 

li to niedojrzałość i dojrzałość Pilota. Nie buduję tych postaci w opozycji białe-czarne, 

dobre-złe, one po prostu symbolizują kolejne etapy życia. 

Ajednak ta opowieść demitologizuje dzieciństwo jako „czas beztroski 
i radości" - taka wizja jest Ci bliska? 
Tak.„ Dzieciństwo to przecież też zniewolenie - dzieci marzą, żeby wreszcie dorosnąć 

i móc decydować o sobie. Dorośli chcą zagwarantować dzieciom bezpieczeństwo, 

chronią je nieraz bardzo opresyjnie, zamykają pod kloszem. Tymczasem dorosłość 

niesie wiele niebezpiecznych relacF nie wystawiając się na to niebezpieczeństwo, nie 

zbudujemy niczego wartościowego. 

Która z napotkanych postaci jest szczególnie ważna w Twoim spektaklu? 
Żmija - jest najdojrzalsza ze wszystkich. Wie, że wszystko ma swoje miejsce i czas, że 

każdy cykl życia musi się wypełnić, żebyśmy mogli iść dalej. To niezwykle piękna 

bohaterka, która ma duży szacunek do innych - pamiętajmy, że Małemu Księciu daje 

wybór, czy chce dalej podróżować, czy chce wrócić na swoją planetę. To wybór 

między dojrzałością i niedojrzałością, akceptacją rzeczywistości taką, jaka jest 

i budowaniem iluzji świata idealnego. 

Projekt scenografii: Piotr Tetłak 



Biogramy twórców 
Paulina Wycichowska Absolwentka Państwowe1 Szkoły Baletowej w Poznaniu 1 London 
Contemporary Dance School. gdzie st d•owala taniec współczesny na Wyd7•ale Praktyki Tańca 
Pedagogiki 1 Choreografii Była stypendystką Bri tish Council. dancPWfB na Festiwalu 
Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego JmPul~ Tanz w 1edn u, M1nisterstwJ 

Kul ury i Dziedzictwa arooowego (obserwator Konkursu Choreograf1unego Bagnolet 
Paryzu) oraz Marszałka 01ewództwa ielkopolskiego. jest la reatkq nagrody M asra 

Poznania dld Młodych Twórców La choreografię Stop non stop, wzięła udział w m1ędl';narodo 
wym projekc;e Pointe to oint zorganizowanym przez ASEF Asia - Europe Foundation podczas. 
którego współpracowała z Benem Cabrerą - fi11p1 risk1m anystą m1ędzynarodo e1 si wy 
Od roku 1998 ZWtązana z Polskim Teatrem Tańca 1ako solistka oraz choreografka Jest równie z 
pedagogiem tańca współczesnego (w róLnych techn kach, m. in. opartych na Graham 
1 Cunnlnghamie) 1 choreologii praktycznej. Prowadzi kursy w ramach M1ędzynarooo•.o,ych 

Warsztatów Tarica Współczesnego. wspó<pracuJe równiez z wieloma ośrodkami Polsce. 
realizując warsztaty tańca w'ipółczesnego, terapii ciała i choreolog11 praktycznej na wszystkicl1 
poziomach zaa vansowania. Jilko t.ancerkd współpracowała z takim choreografami, Jak: Oh~d 
Naharin, Oqan Ande1 sson. Jens Ostberg. Dominique Ba ueL Joe Alter, Jossi Berg. V rp1 
Pakkinen, lstvan juh s Putto, Jacek P1 zybylowicz, Ewa Wyc;chowska, Wayne McGregor, Sue 
Mclennan. Hen 1 Ogu1ke. 
Swoje prace choreograficzne realizowała w Polsce, W1elk1ej Brytanii 1 1emczech Do jej 
najważnieJszych choreografii należ.ą Ad hoc dla Teatru Wrelkiego w l dzi i olsk•ego Teatru 
Tańca (2011 ), U progu niebo (2011) 1 7 słów o z1em1 (2009) dla Teatr·1 Logos w Lodzi (?01 J. Catch 
the Sliece dla Goerlltz Theater (2010). Alexonderp/011 dla FundaCJI Kultury (2009). of(F) love (2009). 
O zone (2008), Bearus vir, qui ... (2008). Czas E~ (2007), XY Road (2006), Don ing Hz w reżyserii 
Marcina Libera Tańca (2002), Z c1enlo (200 l ). Stop non stop (200 l J. w Urodte do dla Polskiego 
Teatru Tar\ca (1999), 
w 2011 roku 01rzymala stypendium M•rnsterstwa Kult ry 1 Dziedzictwa Narodowego M!Oda 
Polskil, przeznaczone dla lodych iwórców z rómych dz1edL1n ztuk1, leg1tymuj<jcych się 

wyb1 nymi osiągni ciami, będące wyrazem umarna dlil dorychCLdSOV'.ych os.ągnlęć artystycz
nych 

Szymon Brzóska - Urodził się w 1981 roku w Poznaniu. Absolwent poznańskiej 
Akadem11 Muzyczne) w 2005 roku ukońuył s1Ud1d w klasie kompozyq1 Mirosława Bukowskie· 
go. Naukę KOntynuowilł u LUca Van Hove w Konserwatorium Muzycznym w Antwerp11 
(2005 2007) W 20 6 zd był nagrodę na Konkursie dla Mlodych Kompozytorów Music@o1entu
re w Antwerp11. w '.1008 rokv m1alo m1e1sce prawykonanie 1ego konce1tu na fo rtepian, smyczki 
perkusię Hommage a Schnittke podczas 42. Festiwalu P1ar 1styk1 Polskie) w Słupsku 
jest autorem muzyki film wej or z teatralnej Sutra z udzialem Mnichów ze Świątyni Szaol in 
(rezysena i choreogr fia Sidl Larb1 Cherkaou1. scenografia: Antony Gormley), które1 premiera 
odbyła si ę w maJu 200 w londyńskim teatrze Sadler's Wells, została pokazana nd naiwaznie_ 
szyrh światowych festiwalach (mm. w AVJgnon. Barce! nie. er linie Sydney raz Nowym Jorku) 
Skomponowal rówrnet ściezkę dźwiękową do francuskiego filmu Le brwi des gens autour 
w reLyser1· Diasteme, którego prapremiera odbyła się podczas Fesnwalu w A111gnon w 2008 

Orbo Novo. spektakl z JdzialPm tance>rzy z Cedar l.<lke Company w Nowym J rku. to kolejny 
owoc współpracy kompozytora z choreografem - Sld1m Larb1m Cherkaou1m (premiera odbyła 
się podczas festiwalu Jacob·s Pillow w Stanach Ziednoczonycn w 1pcu ·.009 roku) Kole1ne 
s pektakl~ L muLyką Buósk1 to; I will we współpracy z cho reografką i tancerką Małgocza14 
Dzreri:on (premiera w Londynie w czerwcu 2009 ro k1i), Duna - d\ret 51d1ego Larbi Cherkaou1'e
go ze światowej sławy tancerką ~menco Marią Pages (premiera w paZdL1ern1ku 2009 roku 
w Singapurze). (5! row w Lhoreograf11 Joosta l/rouenraetsa (premiera wTllburgu w październiku 
201 O roku), LolJytmlh w choreografii S1d1ego Larbi l herkaou1ego (spektakl 7amów1ony przez Het 

a1ionale Ba•łet w Amsterdamie). f\apisana na orkiestre muzyka Br lóski został.i wykonana 
przez Holland Symfonia pod cJyrekqą juqena . lempela oraz p1an1stk Barb<1rę Dr ązkowską 
Autorski proiekt kompozytor d - zespół Krnematlc ~ zadebiutował 1 1 grudni 201 O roku na 
szczecrńskrch 13 Muzach koncertem, na który skladala się muzyka Szymona Brióski do 
spektakli Orbo Novo, Sutro. (S)NOWoraz Dunos. Grupa skvp a muzyków na stale 1 półprdcują 

cych z kompozytorem W przygotowaniu rasa koncertowa zespołu w Pol~e i La granicą. 

Agata Siwiak - Urodzona w 1974 roku w Poznaniu. Kuratorka projektów 

teatralnych i interdyscyplinarnych, autorka speCJalizaqi Programowanie 
i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatra/n eh, którą prowadzi na 

poznańskiej teatrologii od trzech lat. Absolwentka ku ltu roznawstwa na Wydzia· 

le Nauk Społecznych UA . Rozprawę dokto rską napisała na Wydmie Fi lologii 

Polskiej i Klasycznej po kierunkiem prof Dobrochny Ratajczakowej . Jest 

a utorką programu performatywnego Europejskiego Kongresu Kultury 

( Wrocław 2011 J najistotniejszego wydarzenia ku lturalnego Po lskiej Prezyden· 

cj i w Unii E ropeJskiej . W latach 2008-201 O zaa ngażowana w Festiwal Dialogu 

Czterech Kul tur w lodzi, którego była dyrektorką artystyczną (wraz z Grzego· 

r·zem Niziołk iem ) Wcześn iej związa na przede wszystkim z jedną z głównych 

polskich scen - Starym Teatrem w Krakowie, gdzie była dyrektorką festiwa lu 

baz@rt o raz prowadziła impresariat i projekty międzynarodowe. 

Piotr Tetlak - Urodził się w Rzeszowie w 1973 roku . Architekt wnętrz, 
rzeźbia rz. scenograf, autor widowisk plenerowych i działań w izualnych. Kierow

nik Katedry Scenografii. a także Pracowni Zjawisk Teatralnych . Zaprojektował 

i zainsce nizował ponad 20 różnych widowisk dla teatrów i innych instytucji 

ku ltury oraz przygotował 19 pokazów i wystaw z udziałem swoich obiektów o 

różnych wydarzeń kultu ralnych, m. in . do finalów Wielkiej Orkiestry Św1ątecz· 
nej Pomocy w Pozna nru (od 2000) Pełn i opiekę artystyczną nad para dą Świę e

go Mamna w Poznaniu . Lider i scenograf Teatru Asoqacja 2006. Odznaczony 

przez m inistra Bogdana Zdrojewskiego odznaką hono rową Zasłużony dla 
Kultury Polskie)- Założyciel Fundacji Aso iacja 2006. 

Adriana Cygankiewicz · Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa 

Akadem ii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku projektowania kost iumów 

i scenografii. jako autorka kostiumów wspólpracował m. in. z Ewą Wycichow

ską (Wiosna-Effatha, Komed Sextet), J ckiem Przybyłow iczem (Naszy;nik gołębicy, 

Barocco. Jesień - Nuembir), Susane jaresand (En face), Pau li ną Wycichowską 

(o/(F)lave, Ad Hoc) i Takako Matsudą (Tysiąc a/arów) jest ta kże sol istką Polskiego 

Teatru Tańca, z który związała się po ukończeniu Państwowej Szkoły Saleto· 

wej w Poznaniu. 

Daniel Stryjecki - Solista Polskiego Teatru Ta rica, artysta zafascynowany 

związkam i sztuki video i tańca współczesnego. W 2009 roku debiutował jako 

choreograf w Atelier Polskiego Teatru Tańca spektaklem OSM-IV 301.81„ 
w którym video i tan iec były równorzędnymi partnerami, zaś w spektaklu 

Alexanderplatz wprowadził techn ikę video mapingu . Autor multimedialnych 

projektów OanceBax, Photo40ance i zaprezentowanej na Festiwalu Ma lta, Akcji 
in vitra. Zajmuje się również produkcją komercyjnych reklam. 
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W procesie pracy Paulina Wycichowska poprosiła tancerzy. aby w drodze na 

- 1 

- '. 

próby zapisywali na kartkach przelatujące przez głowę myśli. Ćwiczenie to miało na celu uświadomienie stanu, 
w którym będąc wśród ludzi, ma się poczucie izolacji. zanurzenia we własnym świec ie. 

-

W spektaklu wykorzystano wiersz Walta W itmana w przekładzi e Andrzeja Szuby To ty jesteś 

tą nową istotą, która ma się ku mnie/ oraz fragmenty Małego Księcia Antoine e Saint-Exu pery 

w przekładzie Jana Szwykowskiego i Innego świata Gustawa Herli nga-Grudz ińs kiego. Utwór 

„Vesperi" Szymona Brzóski w wykona niu Mosaic String Quartet (Nowy Jork) 

Podziękowania dla wszystkich realizatorów, dyrekcj i, zespołu Polskiego Teatru Tańca, 

a przede wszystkim dla tancerzy za ich twórczy wkład i zaangażowanie w kreację 

przedstawienia. Specjalne podziękowania dla Pawła Gogołka i firmy More Than One 

Production, bez których nie powstałby ten spektakl. 

Paulina Wycichowska 

YtY Realiz cja projektu odbywa się w ramach Stypendium Minis ra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „ Młoda Polska" dla Pauliny Wyc1chowskiej. 
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POLSKI TEATR TA'ŃCA 
POUSH DANCE THEATRE 
dyrektor Ewa Wycichowska 

POLSKI TEATR TAŃCA 
ul. Kozia 4, 61-835 Poznań 

INSTYT1JCJA KULTURY 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 
WIEU<OPOLSKIEGO 

tel : 061 852 42 42/41 fax: 061 853 23 70 
teatr@ptt-poznan.pl 


