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In the classical dance repertoire „Swan Lake" is considered to be t he ballet of al l time, 
even though the Moscow premiere of the perfo rmance in 1877 has not been enthusiastica lly 
received by the aud ience. Only St. Petersburg production of „ Swan Lake", choreographed 
by Mar ius Petipa and Lev Jvanov, developed a great interest in the perfo1·mance, which 
continues constant ly till today . The splendid choreography combined w it h the music of 
Tchaikovsky are considered the perfect union of both these arts. 
The t ra ditiona l version of „Swan Lake" is stili a strnng inspiration fot· choreographers 
who decide to stage t hi s ballet. Ou r p1·emi ere p1·epared by Kenneth Greve, Director of 
Finnish Nati ona l Ballet, a lso re fers to th e heritage of Petipa and lvanov. Using the 
technique of class ical dance, the cho1·eographer has constructed the study of a woman 
swan: et hereal ueatu re moving on the verge of dream and reality . In ou r stagi ng the 
space created by Kenneth Greve, resemb ling at times the fantasy world, is emphasized 
by scenery designed by Anna Kontek, Polish set designer wo rking in the Finnish National 
Opera. 

Kenneth Greve is not only a choreograph ic personality but also one of the greatest dancers 
of his generation. He created the part of Prince Siegfried in eleven different productions 

of ,,Swan Lake" . His debut too k place at the Paris Opera at the invitation of Rudolf 
Nu reyev. At 21 he became a partne1· of Sy lvie Guillem dancing the part of Odette-Odile. 
Wo rk w ith this great dancer was a unique Mtist ic enco unter for our ballet company. 

Jacek Przybyłow i c z 
Deputy Ballet Director 

of Teatr Wielki In Poznali 

W kanonie repertuarowym tańca klasycznego 11Jezioro łabędzie" uznawane jest za balet 
wszechczasów, mimo iż moskiewska prapremiera spektaklu z 1877 roku nie została 
owacyjnie przyjęta przez publiczność. Dopiero petersburska realizacja 11Jeziora łabędziego" 
w choreografii Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa wywołała ogromne zainteresowanie 
spektaklem, które trwa nieprzerwanie do dziś. Pełna rozmachu wizja choreograficzna 
w połączeniu z muzyką Piotra Czajkowskiego zostały uznane za idealne zespolenie obu 

tych dziedzin sztuki. 
Tradycyjna wersja 11Jeziora łabędziego" jest wciąż silną inspiracją dla współczesnych 
choreografów, którzy decydują się na real 1i zację tego baletu. Nasza premiera przygotowana 
przez Kennetha G reve'a, dyrektora Fińskiego Baletu Narodowego, momentami również 
odwołuje się do wzorca Petipy i Iwanowa. Choreograf, wykorzystując technikę tańca 
klasycznego, przygotował sceniczne studium kobiety-łabędzia: eterycznej istoty poruszającej 
się na granicy rzeczywistości i snu. W naszej inscenizacji, wykreowaną przez Kennetha 
Greve'a przestrzeń, przypominającą momentami świat fantasy, podkreśla oprawa plastyczna 
Anny Kontek, polskiej scenografki na stałe pracującej w Fińskiej Operze Narodowej. 
Kenneth Greve jest nie tyko choreograficzną osobowością, ale także jednym z najlepszych 
tancerzy swojej generacji. Kreował partie księcia Zygfryda w jedenastu różnych 
inscenizacjach 11 Jeziora łabędziego". Zadebiutował w Operze Paryskiej na zaproszenie 
Rudolfa Nuriejewa. Mając zaledwie 21 lat stał się partnerem Sylvie Guillem, tańczącej 
rolę Odetty-Odylli. Dla naszego zespołu praca z tym wybitnym tancerzem okazała się 

wyjątkowym artystycznym spotkaniem. 

Jacek Przybyłowicz 
z-ca dyrektora ds. baletu 

Teatru Wielkiego w Poznaniu 
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P R O L O G u E 
The King has died, and young Prince Siegfried is grief-stricken. He finds a feather on his pillow and runs to sho1N it to 
his friend Benna. Benno's mother tel Is the boys a story about Swan La ke and a beautifu l princess transformed into 
a swan by an evil wizard . The pri ncess is saved when a pri nce shoots t he w izard . 

A C T 
Ten years later ... 
At the castle, the Queen informs Prince Siegfried that he should marry, choosing one of the p1·incesses invited to visit 
as his bride. The Queen also intrnduces the nob le-born Minister von Roth bart. The Prince is mistrustful of von Rothbati 
but accepts a gift from hi111, a crnssbow with which to hunt s11vans . Benna and the Pr ince go out to hunt. 

A C T 
In the forest, Benna te/Is the Pr ince that he is concernecl: he fears that he wi l l lose the Prince's frienclship if the Prince 
marries. The Prince runs deeper into t he forest and finds a lake that remincls him of the story of Swan Lake. Suclden/y 
von Rothbart appears and pushes the Prince into the pond. 

A beautiful swan appea1·s on the pond and transforms into a young ma iden. This is P1· incess Odette, cha rmed into 
swan shape but able to resurne her norma I form for the midnight hour each night. She saves the Prince and brings 
him to safety, and the Prince immediate ly fa l Is in Love with her. Von Rothbart returns and says that the maiden 
belongs to hi111. As prnof of his powers, von Rothbart t;·ansforms Odette into a swan again . Benna and the hunte 1·s 
arrive, von Rothbart hides and the Prince leads the swan away to protect her from the hunt. The Prince declares 
his love for the swan. 

Benna discovers the Prince and t he swan togethe r and rea lizes that he is about to lose his best friend . Tal ing advantage 
of the moment, von Rothbart sends Senno to separate the coup le. Benna dist racts the Prince in conversation, and von 
Rothba1·t conducts the swan back to t he lake. Prince Siegfried returns to his mothe1· to tel l he r t hat he has found a bride. 
The abandoned Benno turns to von Rothbart for help so that he rnay rernai n by the Prince's sicie; von Rothbart turns 
Senno into a black swan. 

A C T 
Guests assemb le for t he Prince's engagement party. The Queen and von Rothbart we lcome the guests, but the Pr ince 
is absen t-rnin ded, th ink ing only of the mai den he met. The Span ish, Hu ngari an an d Russ ian guests all presen t thei 1· 
respective princesses and do everything they can to entertain the Pr ince, but cannot capture his attention. The Prince 
asks von Rothbart to fet ch the swan, and he does - but it is a black swan. 

The Pri nce swears fidelity to t he black swan and asks it to many him. Then von Rothbart revea ls the white swan, 
expos ing the Prince's betraya l. Incredulous, the Prince ru ns out into the forest to find his own swan. Benna rea/izes 
that he has been made a t ool in von Rothbart's intrigue and has al most brought abo ut t he downfa l I of his best 
fr iend. He takes up the crossbow and runs after the Pr ince. 

A C T V 
The whi te swan te l Is the other swans about t he Pr ince's betrayal as von Rothba1·t arri ves and tri es to hicie the swan from 
the Pri nce. The Prince, howeve r, find s t he swan and begs fo r fo rgiveness. Senno arr ives, and the Pr ince asks him fo r 
help. Benna shoots and mortal ly wounds von Rothbart, who neverthe less manages to push the swan into the lake. Benna, 
sacri f icing hi mse lf fo r the Prince, jumps into th e Lake. The Prin ce seeks his swan in despe ration and fin ally saves her 
from the curse of von Rothbart. He fin ds a feather on her body and remernbers his ch i ldhood and the fa iry tale. 

P R O L O G 
Stary Król umiera, Książę Zygfryd jest zrozpaczony. Kiedy znajduje pióro na swojej poduszce, biegnie pokazać je 
przyjacielowi Benna. Matka Benna opowiada chłopcom historię Jeziora Łabędziego i pięknej księżniczki zamienionej 
w łabędzia przez złego czarownika. 

A K T 
Dziesi ę ć lat później ... 
W zamku Królowa informuje Księcia Zygfryda, ż e powin ien się ożenić z jedną z zaproszonych księżnicze k, przybyłych 

tu jako kandydatki na żonę . Królowa przedstawia także szlachetnie urodzonego Ministra von Rotbarta. Książę jest 
podejrzliwy wobec niego, ale przyjmuje prezent, jaki mu wręcza - kuszę na polowanie na łabędzie . 

A K T 

f 

W lesie Senno mówi Księciu o swoich obawach: boi się, że straci przyjaźń Księcia, kiedy ten się ożeni. Książę biegnie 
w głąb lasu i znajduje jezioro przypom i nające to z opowiadania o Jeziorze Łabędzim. Nagle pojawia się von Rotbart 
i popycha Księc i a do stawu. 

Na stawie pojawia się piękny łabędź, który przemienia się w dziewczynę. Jest to Księżniczka Odetta, przemieniona 
w łabędzia, ale zdolna wróci ć do pierwotnej postaci zawsze o północy. Dziewczyna ratuje Księcia, który od razu 
się w niej zakochuje. Wraca von Rotbart i mówi , że dziewczyna należy do niego. Jako dowód swojej mocy von 
Rotbart ponownie przemienia Odettę w łabędzia. Powracają Benna i inni myśliwi, von Rotbart chowa się, a Książę 
wyprowad za łabędzia, by chroni ć go przed polowaniem. Książę deklaruje swoją miłość do dziewczyny-łabędzia . 

Benna odnajduje ukrytych razem Księc i a i łabędzia, i zdaje sobie sprawę, że bliski jest utraty swojego najlepszego 
przyjaciela. Korzystając z tej sytuacji, von Rotbart wysyła Benna, żeby rozdzielił parę. Benna rozmową odwraca uwagę 
Księcia, podczas gdy von Rotbart prowadzi łabędzia z powrotem do jeziora. Książę Zygfryd idzie do matki powiedzieć, 

że znal azł już sobie narzeczoną. Opuszczony Benna zwraca się do von Rotbarta o pomoc, by mógł pozostać przy Księciu; 

von Rotbart zamienia Benna w czarnego łabędzia . 

A K T 
Goście zbierają się na przyjęciu zaręczynowym Księcia. Królowa i von Rotbart witają gości , jednak Książę jest nieobecny 
duchem, myśli tylko o dziewczynie, którą wcześniej spotkał. Goście hiszpańscy, węg i erscy, rosyjscy prezentują swoje 
księżniczki i robią wszystko co mogą, by zainteresować Księcia, ale nie udaje im się przykuć jego uwagi. Książę prosi 
von Rotba rta, żeby przyprowadził łabędz ia, na co ten się zgadza. Jest to jednak łabędź czarny. 

Książę przyrzeka wierność czarnemu łabędz iowi i prosi go o rękę. Wtedy von Rotbart ujawnia białego łabędzia, 
demaskując zdradę Księcia. Niedowierzając, Książę biegnie do lasu, żeby odszukać swojego łabędzia. Senno 
uświadamia sobie, że stał si ę narzędziem w intrydze von Rotbarta i niemal przyniósł zgubę na swojego najlepszego 
przyjaciela. Podnosi kuszę i biegnie za Ksi ęciem. 

A K T V 
Kiedy biały łabędź opowiada innym łabędziom o zdradzie Księcia, pojawia się von Rotbart i próbuje ukryć go przed 
Księciem . Ten jednak znajduje swojego łabędzi a i błaga o przebaczenie. Przybywa Benno i Książę prosi go o pomoc. 
Benna strzela i śmierteln i e rani von Rotbarta, któremu pomimo postrzału udaje się wepchnąć łabędzia do jeziora. Książę 

desperacko szuka swojego łabędz i a i ostatecznie ocala go od klątwy von Rotbarta, na stałe przemieniając go w dziewczynę. 
Znajduje pióro na jej ciele i przypomina sobie swoje dzieciństwo i czarodziejską opowieść . 



z V G F R y D s T A J E S I Ę V z 
Jacek Marczyński 

N Ą 

W powszechnym odczuciu 11Jezioro łabędzie" to baletOWY klejnot 
z troskliwością przekazywany z pokolenia na pokolenia. Tymczasem 
od czasu moskiewskiej prapremiery w 1877 roku choreografowie 
dokonują w nim zmian, szukając tej jednej, najdoskonalszej wersj i. 
Nie inaczej postąpił Kenneth Greve. 
Gdyby Piotr Czajkowski mógł obejrzeć dzisiaj swój balet, zdziwiłby 
się, jak bardzo różni się od tego, co zaprezentowano widzom 
Teatru Bolszoj w Moskwie 4 marca J.877 roku. Prapremiera 
„Jeziora łabędziego" zakończyła się niepowodzeniem, winą 
obarczono Juliusa Reisingera, któremu dyrekcja Teatru Bolszoj 
powierzyła przygotowanie premiery. Pozbawiony talentu austriacki 
choreograf potraktował muzykę Czajkowskiego jak akompaniament 
do sztampowego divertissment, 11 Jezioro łabędzie" było więc 
mieszanką scen pantomimicznych, popisów solistów i tanich 
efektów. O pracy Reisingera 11 Russikije Wiedomosti" napisały, 

że WYkazał on 11 niepospolitą umiejętność tworzenia zamiast tańców 
jakichś ćwiczeń gimnastycznych . Corps de ballet sterczy wciąż 
w jednym miejscu, machając jak wiatraki skrzydłami, a solistki 
gimnastycznymi krokami skaczą dokoła sceny". Libretto, które 
opracował tłumacz i dramaturg, Władimir Biegaczew także 
odbiegało od tego, które znamy obecnie. Jedną z postaci była 
Sowa, czyli zła macocha Odetty. Istotną rolę w akcji odgrywał 

Wolfgang, WYChowawca księcia Siegfrieda, który popierał plany 
jego ożenku z Odylią, wychowanką Rotbarta. Zaloty starego 
Wolfganga do młodych dziewcząt stanowiły jedną z atrakcji 

I aktu . 

Petersburski duet choreografów 
Moskiewska klęska spowodowała, że Marius Petipa, najWYbitniejszy 
choreograf końca XIX wieku, nie mógł uzyskać zgody dyrekcji 

Teatru Maryjskiego w Petersburgu na wystawienie tam „Jeziora 
łabędziego" . Dopiero 1 marca 1894 roku na koncercie ku czci 
zmarłego kompol".ytora WYkonano II akt baletu. Petipa był wówczas 

chory i zastąpił go jego uczeń, Lew Iwanow. To on wpadł na 

pomysł, by upodobnić ruchy rąk tancerek do miękkiego falowania 
skrzydeł oraz nadał kształt lirycznemu adagiu Zygfryda i Odetty. 
Sukces tej prezentacji sprawił, że 17 stycznia 1895 roku doszło 
do premiery całego baletu w Petersburgu. 

Mari us Petipa zamienił czteroaktowe 11Jezioro łabędzie" w widowisko 
składające się z trzech aktów, uszanował też pracę Lwa Iwanowa. 



Opracowany przez niego akt II stał się drugim obrazem 

pierwszej części, powierzył mu ponadto opracowanie 
tańca weneckiego i węgierskiego w scenie balu. 

Zapewne Iwanow jest też autorem choreografii 

finałowego, 11 białego" aktu, wskazuje na to stylistyczne 

podobieństwo z wcześniejszymi tańcami łabędzi. 

A librettto przerobił brat kompozytora, Modest 

Czajkowski. Zniknęła Sowa, jedynym złym duchem 

pozostał Rotbart, w finale Odetta i Zygfryd nie ginęli 

podczas burzy w falach jeziora lecz odpływali łódką. 

Odtąd choreografowie mają do wyboru zakończenie 

tragiczne lub happy end. Natomiast dyrygent petersbur

skiej premiery Riccardo Drigo pokazał, że mimo 

narracyjnej spójności muzyki Czajkowskiego jej 

elementy dają się przestawiać, czego najlepszym 

przykładem jest pas de trois oraz walc z I aktu, 

których kolejność i współcześnie bywa rozmaicie 

ustawiana. 

11 Jezioro łabędzie" Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa 

nawiązuje do romantycznej tradycji „Giselle" czy 

„ La Sylphide" nie tylko dlatego, że pokazuje konflikt 

między światem realnym a nierzeczywistym - duchów, 

zjaw czy ludzkich wyobrażeń. W tym balecie mało 

jest pustej, technicznej wirtuozerii, której rozkwit 

nastąpił w ostatnich dekadach XIX stulecia, dominującej 

nawet w dwóch innych baletach Piotra Czajkowskiego: 

11 Dziadku do orzechów" i „Śpiącej królewnie". 

W 11 Jeziorze łabędzim" efektowne popisy odnajdziemy, 

co prawda, w solowych wariacjach, ale znacznie 

ważniejsza jest czystość tanecznych linii. „ Na uwagę 

zasługuje fakt, że obaj choreografowie posługiwali 

się bardzo niewielką liczbą klasycznych pas i póz -

pisała Irena Turska w książce o baletach Piotra 

Czajkowskiego. - Z zestawienia Cecila W. Beaumonta 

wynika, że jest ich w „Jeziorze łabędzim" tylko 25, 

nie licząc oczywiście elementów tańców charakterysty

cznych. Funkcję motywów przewodnich łabędzi spełnia 

poza arabesque i pas de bourree. Kunszt choreograficzny 

polega tu na wiązaniu tych prostych elementów 

i ozdabianiu ich upozowaniem głowy, rąk, tułowia". 

Mimo niekwestionowanego uznania dla pracy duetu 
Petipa-lwanow kolejni choreografowie wprowadzali 
swoje pomysły. Już w 1901 roku w Teatrze Bolszoj 
w Moskwie Aleksander Garski przywrócił finałową 
scenę burzy oraz usunięty z pierwotnej wersji taniec 
małych łabędzi, czyli pas de quatre. Dziś to symbol 
baletu klasycznego, który przeniknął i do popkultury. 
A w latach 30. XX wieku legendarna Agrypina 
Waganowa próbowała urealnić akcję, Rotbart stał 
się zubożałym arystokratą, który swą córkę, Odylię 
postanowił wydać za księcia. Gdy plan się nie powiódł, 
zabił Odettę, a Zygfryd widząc to, popełnił samobójstwo. 
Wśród setek choreografii, jakie powstały w ciągu 130 
lat scenicznego życia 11 Jeziora łabędziego", bywały 
też próby wskrzeszenia oryginalnych wersji Reisingeira 
z 1877 roku oraz Petipy i Iwanowa w dekoracjach 
i kostiumach z 1895 roku. N ie odniosły sukcesu, 
bo klasyczny balet musi dostosowywać się do gustów 
nowej publiczności. Najmocniej zakusom zmian opiera 
się biały akt II (czyli w innych wersjach drugi obraz 
I aktu). Respektowane są też inne elementy: walc 
i pas de trois w I akcie, pas de deux w akcie na balu 
oraz pas de deux z finału baletu. Ale już kolejność 
i układ pozostałych tańców w scenie balowej zależy 
od pomysłowości choreografów. 

W teatrze Ludwika bawarskiego 
W czasach nam bliższych wielu realizatorów skupiło 
się na mocniejszym wyeksponowaniu postaci Zygfryda. 
W tym łabędzim, kobiecym spektaklu książę powoi i 
stawał się prawdziwym mężczyzną - równorzędnym 

lub wręcz ważniejszym bohaterem. Uczynili to John 
Cranko (Stutgart, 1963) czy Jurij G rigorowicz, który 
przygotowując w 1969 roku „Jezioro łabędzie" w Teatrze 
Bolszoj w Moskwie dla Zygfryda przeznaczył trzy 

tańce solowe. Podobnie postępował Rudolf Nuriejew 
(Staatsoper w Wiedniu, 1964; Opera Paryska, 1984) 
Odetta jest tylko wytworem wyobraźni Zygfryda. 

Zresztą już wcześniej, gdy sam tańczył w „Jeziorze 
łabędzim", dodawał mu melancholijne solo w finale 

I aktu. 

Inną drogę obrał Amerykanin John Neumeier, 
przygotowując balet Czajkowskiego dla swego zespołu, 

Hamburg Ballett. Spektakl „Iluzje jak Jezioro 

łabędzie", którego premiera odbyła się w 1976 roku, 

do dziś można oglądać na różnych scenach. Neumeier 

zamienił Zygfryda w króla bawarskiego Ludwika II, 
choć są tu też analogie do samego Czajkowskiego 

z jego neurotycznymi i homoseksualnymi lękami. 

Ważną rolę odgrywa Człowiek-Cień, odbicie ciemnej 

duszy bohatera, a może posłannik śmierci. Osnową 
akcji są wspomnienia na wpół obłąkanego Ludwiga, 

który w myślach powraca do wystawienia 11 Jeziora 

łabędziego" w swym prywatnym teatrze. Ten zamysł 

pozwolił Neumeierowi zachowanie klasycznego układu 

„białych" aktów. Tak zresztą stara się czynić wielu 

choreografów. W poprzedniej inscenizacji „Jeziora 

łabędziego" w Teatrze Wielkim w Poznaniu z 1995 

roku Li I iana Kowalska zrekonstruowała wersję Petipy 

i Iwanowa dla dwóch aktów, dla pozostałych - autorską 

choreografię stworzyła Ewa Wycichowska. 

Szczególny rozgłos zyskały dwie inscenizacje zrywające 

z tradycją, choć wbrew pozorom - obie zrodziły się 

z szacunku dla niej. Pierwszą w 1986 roku dla Cullberg 

Ballet przygotował Mats Ek. Jego książę jest 

zaprzeczeniem romantycznego bohatera, to człowiek 

poszukujący swej tożsamości i seksualności. W chara

kterystyczny dla siebie sposób Mats Ek złamał też 

klasyczne kanony. W adagiu II aktu, które powinna 

rozpoczynać Odetta delikatnym trzepotaniem rąk

skrzydeł, to Zygfryd leży bezradnie na scenie, otoczony 

przez łabędzie. Słynne pas de quatre małych łabędzi 

zamienił zaś w taniec młodych kaczek, oparty na 

niezdarnych, ptasich ruchach. A jednak 11 Jezioro 

łabędzie" Eka wyrasta z baletu klasycznego, podobnie 

jak choreografia Brytyjczyka Matthew Bourne'a, 

którą zrealizował w 1995 roku z zespołem Adventures 

in Motion Pictures. Tu łabędziami są wyłącznie 

mężczyźni, więc spektakl zaczęto nazywać baletem 

gejowskim, mimo że wątki homoseksualne Bourne 

potraktował równie subtelnie jak John Neumeier. 

Pokazał młodego człowieka tłamszonego sztywną 

etykietą, wychowywanego przez zimną matkę, która 

nie akceptuje narzeczonej syna. Książę ucieka przed 
dworskim światem do podejrzanych lokali, a część 

krytyków upatrywała w tym aluzji do atmosfery pałacu 

Buckingham Elżbiety Il. 

Głód tańca 

Twórca obecnej poznańskiej premiery, Kenneth Greve 

wierności klasycznej tradycji dochował w sposób 

bezpośredni. Ten tancerz i choreograf, urodzony 

w 1969 roku, umiejętności rozwijał w najlepszych 

zespołach. Już w 1986 roku dostał angaż do New 

York City Ballet, rok później był w American Ballet 

Theatre, jako 19-latek trafił do Opery Paryskiej, gdzie 

rychło zdobył zaszczytny tytuł - 11 danseur etoile". 

Występował z zespołami Stuttgart Ballet i wiedeńskiej 

Staatsoper. W 1992 roku został głównym solistą 

Królewskiego Baletu Danii, a w 2008 roku podpisał 

czteroletni kontrakt z możliwością przedłużenia na 

następną kadencję na stanowisko dyrektora artystycznego 

Fińskiego Baletu Narodowego. Zatańczył najważniejsze 

role w baletach klasycznych, w tym w 11 inscenizacjach 

11 Jeziora łabędziego". Był Albertem w 11 Giselle", 

Księciem Desiree w 11 Śpiącej królewnie", Jamesem 

w /1 La Sylphide", występował w 11 Apollon Musagetes" 

George Balanchine'a, 11 Manon" Kennetha MacMillana, 

11 0nieginie" Johna Cranko, 11 0dyseen" Johna Neumeiera 

czy „Annie Kareninie" Aleksieja Ratmanskiego. 

Swoje choreograficzne credo wyłuszczył kilka lat 

temu w wywiadzie dla /1 Bal I et-Dance Magazine". 

11 N ie interesują mnie kroki modern - powiedział. -

Są choreografowie, którzy potrafią się nimi posługiwać. 

To jest wspaniałe, ale nie dla mnie. Ja patrzę wstecz, 

na kroki, które stosowała Agrypina Waganowa czy 

Mari us Petipa. Współcześnie wykorzystujemy najwyżej 

30 procent ich choreograficznego języka, nieustannie 

powtarzając te same rozwiązania. Ogromna część 

dawnego dorobku została zaprzepaszczona, szczególnie 

ze szkoły Waganowej". 
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Wśród tych, którzy go inspirują, Kenneth Greve 

wymienia słynnego duńskiego pedagoga Henniga 

Kronstama, znakomitego tancerza Erika Bruhna 

(przyjaciela Nuriejewa) oraz Michaiła Barysznikowa 

i Rudolfa Nuriejewa. Barysznikow ułatwił mu angaż 

do American Bal1let Theatre, a gdy Kenneth Greve 

miał kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na pracę 

w USA, poprosił o pomoc Nancy Reagan i sprawę 

załatwiono błyskawicznie. 

Wyjątkową rolę odegrał jednak Rudolf Nuriejew, 

Kenneth G reve był jego ostatnią fascynacją, jakby 

w tym niespełna 20-letnim mężczyźnie dyrektor baletu 

Opery Paryskiej odnajdywał samego siebie. Powierzył 

mu rolę Księcia w 11 Jeziorze łabędzim", starał się 

przekazać tajemnice baletowe. 11 Rudolf dał mi wiele 

wideo i starych filmów, kręconych także na taśmie 

ośmiomilimetrowej - opowiadał potem Kenneth Greve. 

- Dawna szkoła jest wielce pouczająca: kroki, fantastyczne 

pas de deux z niezwykłym rodzajem partnerowania, 

którego dziś już się nie spotyka. Można dzięki temu 

zrozumieć warsztat legendarnego rosyjskiego pedagoga 

Aleksandra Puszkina, który tak wspaniałe rozwijał 

wrażliwość na frazę muzyczną, że dwaj jego wycho

wankowie, Nuriejew i Barysznikow, byli zupełnie 

inni". Jako szef zespołu baletowego często też powtarza 

słowa Nuriejewa, że tancerz powinien mieć pasję, 

dobrą technikę i ładne ciało, ale przede wszystkim -

głód tańca. N ie którzy wykonują piękne kroki, ale są 

jak z plastiku. Tajemnica kryje się w oczach, należy 

umieć wbić wzrok w każdego widza na sali. 

11 Chcę kontynuować tradycję pełnospektaklowych 

baletów klasycznych - mówi Kenneth G reve. - Być 

może jedynym w naszych czasach, który umie opowiadać 

takie historie jest John Neumeier. Inni uważają je za 

niemodne, ale publiczność lubi baletową klasykę. 

Żyjemy jednak szybcieL myślimy szybciej, trudno więc 
widzowi przez 45 minut obserwować czysty taniec, 

może trzeba na przykład skrócić liczbę wariacji. 

Widowiska baletowe muszą zyskać nowy wymiar, 

także dzięki nowoczesnej oprawie scenograficznej, 

zastosowaniu projekcji filmowych i gry świateł." 

Także w 11 Jeziorze łabędzim" tłem akcji nie są 

konwencjonalne, malowane na płótnie krajobrazy. 

Kenneth Greve stosuje projekcje, subtelne światło, 

część zdarzeń rozgrywając w mroku, z którego wylania 

się Odetta. On również wyeksponował postać księcia, 

od Nuriejewa zaczerpnął pomysł prologu, w którym 

widzimy Zygfryda, czytającego baśń o dziewczynie, 

na którą rzucono zły czar. Tym razem nie jest to 

wszakże mężczyzna lecz chłopiec, którego matka 

zostawiła w pokoju. Lekturą baśni pociesza go niania. 

Czy zatem ciąg dalszy widowiska jest tylko przedsta

wieniem książkowych zdarzeń, czy Zygfryd, gdy stanie 

się mężczyzną, będzie nadal marzył o tajemniczej 

dziewczynie, którą wyzwoli od złych mocy? W tej 

choreografii można zauważyć pewne podobieństwa do 

11 Jeziora łabędziego" Nuriejewa. W pierwszym obrazie 

też mamy liryczne solo Zygfryda, w pas de deux 

z drugiego obrazu Zygfryd otrzymał efektowną 

wariację, a w pas de deux w scenie balu partnerem 

Odylii i Zygfryda staje się również Rotbart. Jest to 

wszakże wersja autorska, Kenneth G reve dochowuje 

wierności duchowi tańca klasycznego z jego elegancją 

póz, ale i z licznymi scenami pantomimicznymi, które 

wielu współczesnych choreografów uważa za anachro

niczne. On potrafi uczynić je ważnym składnikiem 

spektaklu z akcją bardziej dynamiczną niż w innych 

wersjach. A klasyczna technika tańca nie jest 

odkurzonym zabytkiem lecz świadomie użytym 

środkiem artystycznym. I to jest wartość największa 

choreografii Kennetha Greve'a. 



W historii muzyki klasycznej i teatru muzycznego 

wymienia się wiele spektakularnych klęsk utworów, 

które z czasem okrzykn i ęto arcydziełami i niewielu 

widzów pamięta, że swój żywot rozpoczęły od klapy. 

Giuseppe Verdi początkowo nie odni ó sł sukcesu ze 

swoją „Trav iatą" , a klęska premiery „Carmen" prawdo

podobnie przyczyniła się do przedwczesnej śmierci 

George Bizeta. Dobrze, że Piotr Czajkowski nie wziął 

sobie aż tak do serca głosów krytyki po premierze 

Jeziora łabędziego. Jego pierwszy balet skomponowany 

na zamówienie Teatru Bolszoj w Moskwie dziś nazywany 

bywa kwintesencją gatunku, „arcy-baletem" bijącym 

rekordy popularności. Nie tak został jednak odebrany 

4 III (20 II według starego stylu) 1877 roku w Moskwie. 

Z propozycją napisania muzyki dla baletu zwrócił się 

do Czajkowskiego, uznanego już kompozytora kilku 

oper, inspektor repertuaru, a następnie dyrektor rzą

dowych teatrów moskiewskich, Władimir Biegaczew. 

Pomysł libretta zaczerpnął z niemieckiej bajki spisanej 

przez Hermana Muzeusa. Główny wątek przemiany 

dziewcząt w łabędzie i miłości księcia do zaklętej 

królewny został następnie przekształcony przez samego 

Czajkowsk iego, najpewniej pod wpływem rosyjskich 

legend o podobnej tematyce i baśni Aleksandra Puszkina 

„O carze Sałtan i e" . Wiadomo też, że kompozytor już 

wcześniej opracował podobny temat na potr zeby 

dziecięcego baleciku napisanego w 1871 roku dla 

dz ieci przyjaciół. Wtedy powstał muzyczny 11 motyw 

łabędz i ", który dziś jest leitmotivem tego najsłyn

niejszego baletu świata. Libretto na prośbę Biegiczewa 

i Czaj kowskiego dopracował Wasilij Gelcer, tancerz 

i reżyser baletu moskiewskiego. Irena Turska, autorka 

książki „Balety Piotra Czajkowskiego" sugeruje, że 

poproszono go o to z obawy przed nieudolnością 

ówczesnego baletmistrza i choreografa Bolszoj Wenzla 

Juliusa Reisingera, który miał ułożyć tańce. 

Zdaje się, że obawy obu panów były słuszne i za 

moskiewską klapę „Jeziora łabędziego" główną winę 

ponosił właśnie choreograf i dyrekcja teatru, ulegająca 

wpływom i tradycji w dobieraniu obsady. Nie dość, 

że Reisinger nie rozumiał nowatorskiej muzyki Czaj

kowskiego i potraktował ją jak zbiór „kawałków" do 

odtańczenia i przestawiania wedle woli, to jeszcze 

główne partie powierzono nieodpowiednim artystom. 

Na życzenie wpływowego męża role Odetty/Odylii 

zatańczyła na swój benefis Polina Karpakowa, odzna

czająca się raczej zamiłowaniem do tańca popisowego 

niż gry aktorskiej i del ikatnej gestykulacji. Artystka, 

aby się popisać, zażądała nawet dodatkowego tańca 

z piruetami w stylu rosyjskim w III akcie! Zygfryda 

tańczył Stanisław Gillert pochodzący z warszawskiej 

(!) rodziny tancerzy. Po premierze zarówno ze strony 

krytyki, jak i publiczności posypały się gromy na 

g łowę choreografa i. .. kompozytora. Re i singerowi 

dostało się za „nietaneczność" układów podobnych 

do „ćwiczeń gimnastycznych" i zapożyczenia z innych 

baletów. Plotkowano nawet, że baletmistrz zwyczajnie 

nie dał rady przygotować całego baletu i niektóre 

wariacje soliści układali sobie sami. Muzykę Czajkow

skiego uznano za trudną, „nietaneczną", a nawet 

nudną. Tu zawiniło przyzwyczajenie publiczności do 

„podkładów muzycznych", zwykle marnej jakości, 

jakie od dziesięcioleci produkowali do baletów nadwomi 

kompozytorzy, w tym Ludwig Minkus, czy Joseph 

Mazilier. Nieliczni krytycy docenili jednak wartość 

partytury, jej nowatorstwo i symfoniczność, wcześniej 

w balecie niespotykane, postulowali nawet zrea

lizowanie „Jeziora łabędziego" w petersburskim 



Teatrze Maryjskim, jako bardziej predestynowanym 

do udżwignięcia takiego dzieła. Złe przyjęcie premiery 

zaciążyło jednak nad tytułem i do petersburskiej 

premiery doszło dopiero osiemnaście lat później, po 

wystawieniach „Śpiącej królewny" i „Dziadka do 

orzechów" oraz po śmierci kompozytora. 

Prawdziwym orędownikiem wystawienia „Jeziora 

łabędziego" w Teatrze Maryjskim był jego ówczesny 

niepodzielny pan i władca, najsłynniejszy baletmistrz 

tamtych czasów, Marius Petipa. Dla carskiej sceny 

przygotował już „Śpiącą królewnę" i, wspólnie z Lwem 

Iwanowem, /1 Dziadka do orzechów" Czajkowskiego. 

W pamiętnikach zanotował, że nie mógł uwierzyć, 

żeby muzyka tego kompozytora była aż tak zła -

„rzecz więc nie w muzyce, ale w realizacji baletu, 

w tańcach". Pech chciał, że gdy dyrektor Teatru 

Maryjskiego Iwan Wsiewołożski zgodził się wreszcie 

zaprezentować II akt „Jeziora łabędziego" w nowej 

choreografii, Petipa akurat się rozchorował. Tańce 

łabędzi nad brzegiem jeziora ułożył więc w zastępstwie 

mistrza Lew Iwanow, a jego choreografia spotkała 

się z uznaniem i zachwytem. Zadecydowano więc 

o wystawieniu całości baletu w zupełnie nowym 

opracowaniu. 

Można powiedzieć, że przed petersburską premierą 

balet przeszedł gruntowny lifting usuwający wszelkie 

anachronizmy i błędy pierwszego wystawienia. Brat 

Piotra Czajkowskiego, Modest zajął się uproszczeniem 

i skróceniem libretta. Wyeliminowano lub usun i ęto 

w cień zbędne postaci jak Sowa (w moskiewskim 

przedstawieniu do III aktu zastępująca złego czarownika 

Rotbarta) i opiekuna księcia Wolfganga. Znikły 

niedające się wypowiedzieć tańcem dialogi Zygfryda 

z Księżną i Odettą (zachowane w wydrukowanej 

w Moskwie wersji libretta), zastąpiono je krótkimi 

scenami pantomimicznymi. Jeszcze istotniejsze zmiany 

wprowadzono w partytl!J rze, której opracowania podjęli 

się także Modest Czajkowski i Riccardo Drigo, kapel'

mistrz petersburskiej sceny. Wystarczy powiedzieć, 

że z czterech godzin muzyki balet skrócił się do nieco 

powyżej trzech godzin. Wiele numerów usunięto, 

popularne pas de trois przesunięto przed walca 

w I akcie, pas de deux z I aktu - dotąd nie związane 

z akcją - przeniesiono do II aktu (balowego) jako 

duet Zygfryda i Odylii, wiele fragmentów zastąpiono 

innymi kompozycjami Czajkowskiego - głównie 

fortepianowymi, zinstrumentowanymi przez Drigo. 

Zmieniła się wreszcie struktura całego baletu. 

W Moskwie był on złożony z czterech aktów. Pierwszy 

rozgrywał się w zamkowych ogrodach i obejmował 

świętowanie osiemnastych urodzin księcia Zygfryda, 

w drugim akcie książę spotykał nad jeziorem Odettę 

i jej łabędzie towarzyszki i obiecywał zaczarowanej 

księżniczce wieczną miłość. W trzecim akcie odbywał 

się bal, na którym Zygfryd miał sobie wybrać żonę 

i tam pojawiała się Odylia, a w czwartym - Zygfryd 

podążał nad jezioro, gdzie zdradzona przez niego 

Odetta postanawiała umrzeć, by nie pozostać na 

zawsze łabędziem. Zakochani rzucali się w fale jeziora 

i ginęli. Petersburska wersja połączyła w jeden akt 

I i II, jako dwa obrazy, finał zaś zyskał optymistyczny 

wyraz: Zygfryd podczas burzy walczył z Rotbartem, 

a w końcówce para zakochanych płynęła złotą łódką 

do krainy szczęśliwości. 

Marius Pepita włączył do choreografii gotowy już 

i uprzednio pokazany układ Iwanowa (2. obraz I aktu), 

prawdopodobnie to też Iwanow przygotował cho

reografię I I I aktu, prawdopodobnie to też Iwanow 

przygotował choreografię III aktu, czyli finał nad 

jeziorem. Tradycyjnie uznaje się, że sceny z udziałem 

łabędzi, czyli tzw. „białe" (ze względu na kostiumy 

tancerek) są autorstwa Iwanowa, balowe zaś („ko

lorowe") - Petipy. Petersburska premiera miała dużo 

więcej szczęścia do wykonawców. W tamtych czasach 

role w baletach rozdzielano wedle rangi (i ewentualnych 

wpływów u dyrekcji i na dworze). Wedle tego zwyczaju 

podwójną rolę Odetty/Odylii powierzono ówcześnie 

zakontraktowanej primabalerinie zagranicznej Pierinie 

Legnani. Wirtuozka wykształcona w szkole włoskiej 

na szczęście na tyle przejęła też bardziej /1 romantyczny" 

styl tańca rosyjskiego, że doskonale wciel iła się 

w obie postaci, krytyka w równej mierze podziwiała 

jej technikę (słynne 32 fouette, czyli obroty na jednej 

nodze w II akcie), jak i wdzięk i „dyskretną mimikę". 

Na mocy zwyczaju główną rolę męską objął pierwszy 

tancerz Teatru Maryjskiego, pięćdziesięcioletni 

wówczas Paweł Gerdt. Z problemem jego tanecznych 

ewolucji poradzono sobie dość interesująco: otrzymał 

„tanecznego dublera", młodego tancerza Aleksandra 

Gorskiego, który później stał się znanym choreografem. 

Dawny moskiewski wykonawca partii Zygfryda Stanisław 

Gillert wykonał w Petersburgu rolę wychowawcy 

księcia, a w mazurce z II aktu popisywali się ojciec 

i córka: Feliks i Matylda Krzesińscy. Ta ostatnia była 

w późniejszych latach jedną z głównych wykonawczyń 

partii Odetty. Do sukcesu wersji petersburskiej przy

czyniło się wspaniałe wystawienie, które było możliwe 

dzięki zamożności carskiego Teatru Maryjskiego. 

Można je uznać za właściwą premierę 11 Jeziora 

łabędziego" i wzorzec dla przyszłych wystawień. 

Śledząc dalsze losy tego tytułu i jego wystawienia na 

europejskich, a potem światowych scenach, uświada

miamy sobie, że nie istnieje coś takiego jak „tradycyjna 

choreografia Jeziora łabędziego", a co najwyżej 

fragmenty tradycyjnie prezentowane w niemal nie

zmienionej choreografii przekazywanej z pokolenia 

na pokolenie. Z jednej strony jest oczywiste, że każdy 

choreograf chciał w swej inscenizacji dodać coś od 

siebie, czasy i gusta publiczności też się zmieniały 

i to, co podobało się XIX-wiecznym widzom rosyjskim, 

być może zupełnie nie przypadłoby do gustu XX-wiecznym 

widzom, na przykład amerykańskim. Po drugie, do 

drugiej połowy XX wieku nie istniał uniwersalny zapis 

tańca, a nawet i te dziś istniejące są używane tylko 

przez wąskie grono specjalistów, przekaz choreografii 

musiał się więc opierać na zawodnej pamięci ludzkiej. 

Stąd z genialnej, jak się uznaje, wykorzystującej 

zaledwie 25 pas bez elementów tańców charakte

rystycznych, choreografii Petipy/lwanowa znamy 

jedynie fragmenty, które potomni uznali za niena

ruszalne i na tyle wartościowe, by ich nie zmieniać. 

Dotyczy to głównie „białych aktów" Iwanowa. 

Pierwsze wystawienie „Jeziora łabędziego" poza 

Rosją odbyło się w Królestwie Polskim, w warszawskim 

Teatrze Wielkim (1900 rok). Włoski baletmistrz 

Rafaele G rassi został wprawdzie wysłany do Peters

burga, aby na miejscu poznać dzieło Czajkowskiego, 

ale jak donosili po premierze krytycy, znacznie przerobił 

je na warszawską scenę. Zapewne chodziło o rozmiary 

zespołu i jego możliwości wykonawcze, skoro np. 

świetny solista Michał Kulesza tańczył w tym spektaklu 



jednocześnie młodego Zygfryda (zachowano zdublo

wanie roli, jak w Petersburgu), Benna, czyli przyjaciela 

księcia w I akcie i czardasza w akcie li. 

Od tego czasu choreografia 11 Jeziora łabędziego" 

przechodziła kolejne zmiany i przeróbki, które z jednej 

strony pozwoliły ostatecznie na ukształtowanie kilku 

11 tradycyjnych" wersji, z drugiej - pokazały, że czerpiąc 

z długiej tradycji wystawiania tego baletu na scenach 

świata poszczególni choreografowie mogą składać 

zupełnie różne przestawienia . Pierwsze zmiany 

wprowadził już w 1901 roku Aleksander Gorski, ten 

sam który dublował partię Zygfryda w petersburskim 

" wystawieniu. Powrócił do układu czteroaktowego, 

dodał wcześniej usunięty taniec małych łabędzi i scenę 

burzy, dodał solo Odetty w ostatnim akcie, a później 

- lubianą rolę Błazna, który w wielu inscenizacjach 

zastąpił postać Benna, przyjaciela księcia. Asaf 

Messerer z kolei dodał zwycięską walkę Zygfryda 

z Rotbartem. Władimir Burmeister wraz z Piotrem 

Gusiewem opracowali własną wersję 11 Jeziora" 

zachowując 11 biały akt" Iwanowa, ale dodając prolog 

wyjaśniający jak Odetta została zamieniona w łabędzia. 

Divertissement tańców narodowych w akcie balu 

przemieni I i w popisy taneczne czarodziejskiej świty 

Rotbarta i Odylii. Dziwaczną próbę 11 urealnienia" 

11 Jeziora łabędziego" podjęła w 1933 roku Agrypina 

Waganowa. Jej Odetta musiała walczyć o miłość 

księcia z córką zubożałego arystokraty Rotbarta, 

a Zygfryd przypadkiem zabijał swą ukochaną podczas 

polowania. W Europie Wschodniej najbardziej znana 

i powielana była wersja Konstantina S iergiejewa, 

który wystawił 11 Jezioro łabędzie" podzielone na 

3 akty i 4 obrazy, dodał taniec czterech dużych łabędzi, 

a w finale kazał łabędziom wspierać księcia w walce 

z czarownikiem . Drugą popularną wersją stało się 

11 Jezioro 11 w choreografii Jurija Grigorowicza, który 

znacznie rozbudował role męskie, dodał solowe tańce 

dla Zygfryda i Rotbarta, tańce narodowe zaś kazał 

wykonywać kolejnym kandydatkom na żonę księcia 

- księżniczkom z różnych krajów. 

Na Zachód 11 Jezioro łabędzie" dotarło w dwóch 

wersjach : Siergiejewa i Borisa Romanowa (wg 

petersburskiej choreografii Petipy/lwanowa) oraz 

w wersji Garskiego przekazanej przez tancerza 

Michaiła Mordkina. Z czasem np. w londyńskiej 

Covent Garden wykrystalizowała się własna wersja 

Fredericka Ashtona z muzyką w zmienionej instru

mentacji Johna Lanchbery'ego. W swojej własnej 

choreografii 11 Jezioro łabędzie" tańczył też Rudolf 

Nuriejew (znane berlińskie nagranie z Margot Fonteyn 

w roli Odetty/Odylii), gdzie tancerz przywrócił muzy

czną kolejność niektórych numerów, jak pierwotne, 

nieco pompatyczne pas de deux Zygfryda i Odylii 

w balowym akcie, zamiast zapożyczonego z I aktu. 

W Polsce po wojnie królowały różnorakie przeróbki 

niezbyt nawiązujące do rosyjskiej tradycji choreogra

ficznej, do momentu, gdy w 1961 roku w Warszawie 

swoje 11 Jezioro łabędzie" wystawili Natalia Konius 

i Aleksandr Sobol (wg Burmeistra i Gusiewa). Kolejne 

inscenizacje (Warszawa, Poznań, Łódź) przygotowywali 

najczęściej choreografowie radzieccy lub polscy 

opierając się na radzieckich wzorach. Tymczasem na 

Zachodzie pojawiały się coraz dalsze od klasycznych 

inscenizacje 11 Jeziora łabędziego", odczytania nowa

torskie i pastisze, ale to już zupełnie inna historia. 



KENNETH ABILDGAARD G R E V E 

Absolwent Duńskiej Królewskiej Szkoły Baletowej w Kopenhadze i Amerykańskiej 
Szkoły Baletowej w Nowym Jorku. 
Tańczył w zespołach - New York City Ballet, American Ballet Theatre, Ballet 
de !'Opera de Paris (gdzie otrzymał prestiżowy tytuł „danseur eto i le" od Rudolfa 
Nuriejewa, ówczesnego dyrektora baletu), Stuttgarter Ballett, Wiener Staatsballett, 
Royal Danish Ballet. Gościnnie występował w Koenigen Ballet van Flanderen, 
Balletto di Teatra dell ' Opera di Roma, The Dallas Ballet, The Boston Ballet, 
The National Ballet of Canada, Teatra del Maggio Musicale Fiorentino, Opera 
de Nancy et de Lorraine, The South African Ballet Theatre, The Bolshoi Ballet, 
The San Francisco Ballet, The Kirov Ballet, The Royal Swedish Ballet, Ballet 
du Xxiemme Siecle, The Sasaki Arts Ballet, The Norwegian National Ballet, 
Royal Ballet in London (gdzie od 2005 roku Jest pierwszym gościnnym tancerzem). 
Wykonywał choreografie takich wielkich twórców jak August Bournonville, Michaił 
Barysznikow, George Balanchine, Frederick Ashton, Alvin Ailey, Maurice Bejart, 
John Neumeier, Rudolf Nuriejew, Jirr Kylian, John Cranko, Hans van Manen, Marcia 
Haydee. 
Repertuar Kennetha Greve'a obejmuje znaczną ilość tych samych tytułów w różnych 
realizacjach . Tańczył m.in. 11 Jezioro łabędzie" w choreograf i i Barysznikowa, 
Nuriejewa, Jonasa Kage'a, Erica Bruhna, Olga Vinegradova, Petera Martinsa, 
Eugene Polyakova, Anthony'ego Dowella; „Śpiącą królewnę" w choreografi i 
Nuriejewa i Haydee; 

11 La Sylphide" - Bournonville'a, Flemminga Flindta i Petera Schaufussa; 11 Romeo 
i Julię" w choreografii Nuriejewa, Sir Kennetha MacMillana, Cranko; „Don 
Quixote" - Nuriejewa, Barysznikowa, Tchenichovej; 11 Giselle" - Erika Bruhna, 
Henninga Kronstama i Nicole Petracchi; 11 Dziadka do orzechów" w choreograficznej 
wersji Nuriejewa, Flindta, Dinny Bj0rn i A leksieja Ratmanskiego. 

Jako choreograf zrealizował m.in. ,,A suggestion denier" (Londyn, 
1991), „To be me" <Boston, 1992), 11 D0dens Skcebne" (Kopenhaga, 
1994), 11 L' emotion" (Stuttgart, 1996), „From beyond" i „Woman" 
<Bruksela, 2002), „Full length HAMLET" (Południowa Afryka, 
2003), dla Królewskiego Duńskiego Baletu Narodowego przygotował 
spektakle 11 Strings", 11 LUX" i „Dziadek do orzechów" (2007), 
dla Fińskiego Baletu Narodowego opracował „Szeherezadę", 
z zespołem tym zrealizował także 11Jez ioro łabędzie" w Pradze. 
Odznaczony został Orderem Dannebroga w klasie Kawalera (1997) 
i Kawalera 1. Stopnia (2006), przez królową Danii Małgorzatę 
I I. Od 1998 roku jest pedagogiem tańca w Duńskim Królewskim 
Balecie i wielu innych zespołach baletowych. Od 2009 roku jest 
Ambasadorem Dobrej Wo li przy U N ES CO w walce przeciwko 
rasizmowi. W 2008 został dyrektorem Fińskiego Baletu Narodowego. 



A N N A l<ONTEI< 

U rodziła się w Polsce. Po studiach architektonicznych 
w Warszawie (1975) ukończyła wydział scenografii 
na University of Art and Design w Helsinkach (1984) . 
Jej mag isteri urn poświęcone było scenograf i i 
i kostiumom „Małego księcia" - baletu zrealizowanego 
w Fińskiej Operze Narodowej w 1982 roku, z którą 
od tamtego momentu jest związana. Od tego czasu 
realizowała scenografie, dekoracje i kostiumy dla 
ponad 100 produkcji operowych, baletowych i teatralnych. 
Spośród licznych realizacji operowych na scenie Fińskiej 
Opery Narodowej warto wymienić: „Katarzynę 
Izmajłową" Szostakowicza (1982), „Cyganerię" 
(1985, 1994, 2000) i „Toskę" (1987) Pucciniego, 
„Ariadnę na Naxos" Straussa (1986), „Koronację 
Poppei" Monteverdiego (1986), „Simona Boccanegrę" 
(1987) i „ Bal maskowy" (1989) Verdiego, „ Lohengrina" 
Wagnera (1994), „Czarodziejski flet" Mozarta (2006), 
„Lutra" Tikki (2000). Do najważniejszych spektakli 
baletowych, do ktorych zrealizowała scenografię należą 
„Jezioro łabędzie" w choreografii Patrice Bart (1993), 
„Dziadek do orzechów" (1994) i 11 Śpiąca królewna" 
(1997) w choreografii Rudolfa Nuriejewa, „Bajadera" 
- chor. Natalia Makarova (1997) i 11 Szeherezada" 
w choreografii Kennetha Greve'a (2010). 
Dla innych scen opracowała scenografie m.in. do spektakli: 
„Wesele Figara" i „Don Giovanni", „Opowieści 
Hoffmanna", „Traviata" i „Don Carlos", „Madame 
Butterfly", 11 Carmen", 11 Borys Godunow" . Jej prace 
realizowane były we Francji, Niemczech, Szwecji, 
Estonii i Stanach Zjednoczonych. Przygotowała także 
liczne wystawy, pokazywane w Pradze, Warszawie, 
Talinie, Toronto, Bilbao i Tokio. 
U honorowana została srebrnym medalem /1 Prague 
Quadriennale" w 1995 roku za „Słowika", Fińską 
Nagrodą Wihuri w 2002 za spektakl 11 Chowańszczyzna11 , 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej (1991) za promowanie łączności kulturalnej 
pomiędzy Polską i Finlandią. 



O R I< E S T R A 

skrzyp ce I 

EI i za Schubert-Pietrzak 
Piotr Kostrzewski 
Magdalena Olech 
Aleksandra Lesner 
Anna Machowska 
G iedy Jędrzejczak 
Andre Kasztelan 
Dezydery Grzesiak 
Małgorzata Hadyńska 
Katarzyna Janda-Dawidziuk 
Agata Kabacińska 
Urszula Pietz 
Sylwia Kaczmarek-Subera 

skrzypce I I 

Tomasz Żelaśkiewicz 
Ryszard Chmielewski 
Wiesław Ziółkowski 
Monika Dworczyńska 
Dawid Walczak 
Maria Bawolska-Dastych 
Maria Matuszewska 
Joanna Modzelewska 
Olga Hała 
Krzysztof Masłyk 
Monika Sieracka-Salas 

altówki 

Łukasz Kierończyk 
Dominika Sikora 
Agnieszka Kubasik 
Remigiusz Strzelczyk 
Jędrzej Kaczmarek 
Ryszard Hoppel 
Wojciech Gumny 
Bogumiła Kostek 

wio loncze le 

Dorota Hajzer 
Krzysztof Kubasik 
Marta Łupacz 
Aleksandra Awtuszewska 
Andrzej Nowicki 
Aleksandra Jóźwiak 
Agata Maruszczak 

kon trabasy 

Donat Zamiara 
Ryszard Kaczanowski 
Jerzy Springer 
Tomasz Grabowski 
Stanisław Binek 
Mi chał Francuzik 

harfa 

Paul ina Kostrzewska 

flety 

Karolina Porwich 
Sebastian Łukaszewski 
Brygida Gwiazdowska-Binek 
Maciej Piotrowski 

oboje 

Mariusz Dziedziniewicz 
Wiesław Markowski 
Maria Pasternak 
Piotr Furtak 

klarnety 

Kazimierz Budzik 
Sławomir Heinrychowski 
Krzysztof Mayer 
Tomasz Goliński 

fagoty 

Dariusz Rybacki 
Joanna Kołodziejska 
Andrzej Józefowicz 
Błażej Pasternak 

wa ltorni e 

Mikołaj Olech 
Damian Lotycz 
Joanna Kubiś 
Ewa Szychowiak 
Mirosław Sroka 

t 1·ąbki 

Maciej Słomian 
Leszek Kaczor 
Leszek Kubiak 
Henryk Rzeżnik 

puzony 

Zbigniew Starosta 
Piotr Banyś 
Piotr Nobik 
Tomasz Stanisławski 
Tomasz Kaczor 
Mirosław Miłkowski 

tuba 

Jacek Kortylewicz 

perkusja 

Piotr Kucharski 
Piotr Szulc 
Małgorzata Bogucka-Mil er 
Aleksandra Szymańska 
Łukasz Berlin 

instrumenty klaw iszowe 

Krzysztof Leśniewicz 



dyrektor 
Michał Znaniecki 
z-ca dyrektora ds. artystycznych 
Renata Borowska-Juszczyńska 
z-ca dyrektora ds. muzycznych 
Mieczysław Nowakowski 
z-ca dyrektora ds. baletu 
Jacek Przybyłowicz 
z-ca dyrektora 
ds. ekonomiczno-administr·acyjnych 
Ryszard Markow 
z-ca dyrektora ds. technicznych 
Jacek Wenzel 
główny księgowy 

Ewa Olczak 

kierownik chóru 
Mariusz Otto 
kierownik li terack i 
Michał J. Stankiewicz 
z-ca kierownika koordynacji 
Maciej Wieloch 
kierownik działu promocji 
i marketingu 
Magdalena Sowińska 
kierownik impresariatu 
Katarzyna Liszkowska 
kierown ik sekretariatu 
Magdalena Kulczyńska 
kierownik biura obsług i widzów 
Andrzej Frąckowiak 
radca prawny 
Agnieszka Brzozowska-Wilczek 
kierownik działu kadr 
Grażyna Kostro 
kierownik dzia ł u 

administracyj no-gospodarczego 
Hanna Maląg 
kierownik dz ia łu inwestycji 
i eksploatacji 

Norbert Sobczak 
z-ca głównego księgowego 
Dorota Wenzel 
pozyskiwanie funduszy 
Anna Pliszka 
sekcja edukacj i, 
produkcja artystyczna 
Zofia Dowjat 
arch iwum 
Tadeusz Boniecki 

kierownik produkcji 

środków inscenizacji 

Zbigniew Łakomy 

· I 

główny spec. ds. kostiumografii 

Czesław Pietrzak 
kierownik br·ygady 

oświetlenia scenicznego 

Marek Rydian 
kierownik brygady 

e le ktroa ku stycznej 

Krystian Kołakowski 
kierownik sceny 

Dariusz Michalski 
g ł ówny energetyk 

Piotr Książkowski 
perukarnia 

Anna Hampelska 
garde rob iane 

Ewa Wawer 
malarnia 

Jacek Wysocki 
dekoratornia 

Robert Niedrich 
pracownia krawiecka damska 

Krystyna Jędryczka 
pracownia kr·awiecka męska 

Grażyna Tumidaj 
modystki 

Elżbieta Bogusławska 

pracown ia obuwnicza 

Kazimierz Mikołajczak 
ślusarn i a 

Damian Prentke 
stolarnia 

Marek Kwiatkowski 
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inspicjenci 
Danuta Kaźmierska, Wiesława Wiza, 
Ryszard Dłużewicz, Paweł Kromolicki 
suflerzy 
Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 
przygotowanie so listów 
Olga Lemko, Wanda Marzec, 
Olena Skrok, Marcello Giusto 
asystenci reżysera 
Wiesław Bednarek, Krzysztof Szaniecki 
asystent choreografa 
Małgorzata Połyńczuk-Stańda 

akompani atorzy baletu 
Grażyna Lewandowska, Magdalena Maryniak 
pedagog baletu 
Uran Azymov 
inspektor ba letu 
Andrzej Płatek 
inspektor·zy chóru 
Agnieszka Lubawy-Lehman, Lech Algusiewicz 
inspektor orkiestry 
Dominika Sikora 

tłumaczenia 

Barbara Borgieł, Michał J. Stankiewicz 
zdjęcia 

Katarzyna Zalewska 
druk 
Zakład poligraficzny Moś i Łuczak / mos.pl 

r·edakcja 
Michał J. Stankiewicz 
opracowanie graficzne 
Jacek Kaliński / typodrom.pl 
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