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Szekspir w BTT 
Po sukcesach Romeo i fu/ii lzadora Weiss ponownie sięga po sztukę Szekspira jako scenariusz 

do swojej najnowszej choreografii. Tym razem artystka stara się maksymalnie dochować wier
ności Szekspirowi i jego magicznej opowieści o miłości i seksie, jaką jest Sen nocy letniej. Chce 

opowiedzieć to arcydzieło teatralne językiem tańca najdokładniej to możliwe. 

Do współpracy zaprosiła wspaniałą kreatorkę mody, Gosię Baczyńską , której finezja i fantazja 
są w stanie sprostać tak karkołomnemu zadaniu, jakim jest dzisiaj ta sztuka wystawiana setki 

razy na wszystkich scenach świata . 

lzadora Weiss postanowiła ułożyć swoją choreografię do muzyki Gorana Bregovića , tak innej 
od jej dotychczasowych wyborów wypełnionych barokiem i delikatnymi utworami nasycony
mi brzmieniem gitary i wiolonczeli. A jednak niestrudzone poszukiwania najróżniejszych kom
pozycji kultowego Bregovića przyniosły zaskakujący rezultat i wydaje się jakby to on sam 

specjalnie napisał muzykę do ułożonych przez lzadorę Weiss scen. 

jej choreografia, która zyskuje coraz większe uznanie, również poza granicami naszego kraju , 
pełna jest skomplikowanych niuansów i zawiłości , które wymagać będą wnikliwej. pozba
wionej powierzchownego osądu, interpretacji, co jak wiadomo, nie jest zadaniem łatwym ani 
popularnym. W dodatku ta choreografia tworzona jest dla zespołu , w którym każdy tancerz 
i tancerka to cały świat ludzkich emocji i bogactwa osobowości , których rozszyfrowanie wy

maga drugie tyle uwagi i wysiłku . 

Niedawno w jakiejś festiwalowej dyskusji padło pytanie, czy warto tworzyć tak skompliko
wane i trudne dla tancerzy układy, skoro wiele tych szczegółów umknie uwadze widowni. 
Za dużo nut - powiada cesarz do Mozarta w słynnym filmie . Nut jest dokładnie tyle, ile trzeba 
- odpowiada kompozytor, a wtóruje mu podczas wspomnianej dyskusji lzadora Weiss . Szcz~ 

gółów tańca powiązanych z muzyką jest tyle , ile trzeba . A jeśli nie wszystkie zostaną odciy
tane od razu, zawsze można nas odwiedzić ponownie. 

Bałtycki Teatr Tańca, wzbogacony o nowych, znakomitych artystów, staje przed najtrudniej

szym swoim zadaniem, co po dotychczasowych sukcesach wydawało się już niemożliwe . Czy 
mogą osiągnąć więcej niż do tej pory? jestem przekonany, że najpiękniejsze spektakle, sukcesy 
i cudowne podróże są dopiero przed nimi. Trzymajmy za nich kciuki i bądźmy z nich dumni . 
Są tego warci, bo coraz mniej jest takich miejsc jak BTT, gdzie utwory Szekspira traktowane 
są jak wielkie arcydzieła muzyki i gdzie można zobaczyć tyle piękna przeżywając zbawienne 

dla serc wzruszenia. 
M AREK W EISS 



O Hinduski Chłopiec skarży się na swoją samotność . 

f) Król elfów Oberon i jego małżonka Tytania kłócą się o to. czyim paziem będzie Chłopiec. Tytania zabiera go 

dla siebie. Oberon rozgniewany wysyła za nią elfa Puka . 

@ Królowa Hipolita idzie w niewolę do Tezeusza żegnana przez najwierniejszą ze swoich Amazonek, która 

zabiera na pamiątkę jej królewski strój. 

O Książę Tezeusz w otoczeniu dworaków uwodzi Hipolitę i każe ją ubrać na nowo jako swoją narzeczoną. 

0 Dwór Tezeusza spędza czas w swoim towarzystwie - Lizander zakochany z wzajemnością w Hermii 

i Helena zakochana w Demetriuszu, który niestety również kocha się w Hermii . 

0 Helena skarży się na swoją samotność widząc jak ukochany Demetriusz, obojętny na jej miłość , podąża 

za szczęśliwą parą , Hermią i Lizandrem. Hipolita próbuje ją pocieszać i przekonać. że losem kobiety jest 

uległość . Hermia stara się wytłumaczyć przyjaciółce , że nie jest winna miłości obu chłopców do niej. 

Helena nie chce słuchać pocieszeń i wyjaśnień . Rozpacz nieodwzajemnionej miłości jest ponad wszystko. 

e Oberon , chcąc ukarać Tytanię za odebranie Chłopca , wysyła Puka, żeby zakropił do jej oczu sok z zaklę

tego kwiatka . Ma on sprawić, by Tytania zakochała się w pierwszym leśnym zwierzęciu, które ujrzy po prze

budzeniu. Przy okazji Puk ma zakropić „ miłość" do oczu Demetriusza. by ten pokochał nieszczęsną Helenę. 

Q Amatorska trupa teatralna rzemieślników, która ma wystąpić na weselu Tezeusza, wybrała się w nocy do 

lasu. żeby tam odbyć próbę sztuki o Pi ramie i Tyzbe. Cieśla Kloc jest reżyserem i rozdziela role. Dn będzie 

światłem Księżyca. miechownik Piszczała będzie grał Tyzbe, garncarz Dzióbek Ścianę . a stolarz Framuga 

Lwa . Tkacz Podszewka, który dostał rolę Pirama. chce zagrać każdą postać. Jednak reżyser jest nieubłagany. 

Próbę zakłóca Puk, który porywa Podszewkę i przemienia go w Osła . Rzemieślnicy na jego widok uciekają 

w popłochu . 

0 Pojawia się Tytania w orszaku elfów i Chłopca . Kiedy zasypia , elfy bawią się z Chłopcem , a w tym czasie 

Puk zakrapia do oczu śpiącej czarodziejski sok. Elfy znajdują Osła . Tytania. ujrzawszy go po przebudzeniu, 

zakochuje się w nim bez pamięci. Ulubiony Chłopiec nie jest już najważniejszy Upojona miłością zasypia 

w objęciach ich obu . 

@ Puk nie jest pewien, którego z uśpionych w lesie chłopców ma zaczarować . Na wszelki wypadek zakrapia 

sok obydwóm. Kiedy się budzą . widzą Helenę i obaj zakochują się w niej. niepomni na wcześniejszą miłość 

do Hermii . 

tD Hermia skarży się na swoją samotność zdradzonej i opuszczonej przez obydwu chłopców. Nie może 

zrozumieć jak mogli tak szybko odmienić swoje uczucia . Cala czwórka , znużona przeżyciami , ponownie 

zapada w sen. 

@ Puk z dumą pokazuje Oberonowi swoje dokonania. Król jest wściekły, że wszystko dzieje się inaczej niż 

zaplanował . Każe Pukowi odczarować zaklęcie i kiedy Tytania budzi się przerażona swoją nocną namięt

nością , odbiera od niej Chłopca i zawstydzoną pozostawia z elfami. 

© Kwartet kochanków też budzi się zawstydzony tym, co zaszło między nimi. Łącząc się w pary, zgodnie 

z ustalonym wcześniej porządkiem . nie mogą zapomnieć o drodze, którą przeszli w nocy. Dołącza do nich 

Hipolita pogodzona z Tezeuszem i ze swoim losem. 

4?l Na uroczystości weselne trzech par zjawia się dwór Oberona i Tytanii . Rzemieślnicy, przebrani już 

w kostiumy Pirama, Tyzbe, Księżyca , Lwa i ściany, odgrywają swoje przedstawienie kończąc je brawu

rowym tańcem bergamskim, do którego stopniowo przyłączają się wszyscy obecni . 
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Co się komu śni? 
Idąc do teatru na przedstawienie „Szekspira ", często zapominamy, 
iż to, co nam przyjdzie oglądać jest dziełem wielu autorów. Poeta 
dostarczył przecież tylko tekst literacki , który w teatrze włączony 
zostaje w obręb tekstu scenicznego, a ten zawiera w sobie roz
liczne komponenty niewerbalne: scenografię , muzykę , ciała i grę 
aktorów, ruch czy taniec. Co więcej. w dzisiejszej praktyce sce 
nicznej dochodzą rozmaite „udziwnienia ", filmy, holografia czy 
efekty specjalne , a nawet teksty dopisane do oryginału przez 
domorosłych dramaturgów. Kształt artystyczny całości nadaje 
reżyser czy choreograf, ale w teatrze zawsze mamy do czynienia 
ze współautorami , scenografem , kompozytorem , reżyserem 
świateł , no i oczywiście - last but not least - aktorami czy tance
rzami. W wypadku przekładu dochodzi jeszcze tłumacz , którego 
rola , przynajmniej w tekstach o większej zawiłości intelektualnej 
czy poetyckiej. ma doniosłe znaczenie . Stąd zasadne wydaje się 

pytanie: czyj właściwie to sen' 
Od swojej prapremiery w 1504 roku , Sen nocy letniej zaistniał 

w setkach , jeśli nie tysiącach, rozmaitych inscenizacji. Nie zawsze 

spełniał kryteria jakości i dobrego smaku epoki, dlatego tych czterysta lat nie stanowi nie
przerwanego ciągu. Co więcej. interpretacje szekspirowskiego tekstu też ewoluują , od od
czytań „ idylliczna-baśniowych", poprzez rewolucje estetyczne takich twórców jak Harley 
Granville-Barker czy Peter Brook, aż po dzisiejsze , często nasycone freudyzmem, poszukiwa
niem „ciemnej strony" natury człowieka czy znaczeń genderowych . A ponieważ Jan Kott 
napisał , że Szekspir pisał komedie „mroczne ", to i za nim już dwa pokolenia reżyserów 
tworzy komedie , które nie śmieszą . Penetrują za to ludzką nieświadomość , erotykę czy 
tożsamość płciową . To, że owe analizy nie mają zazwyczaj żadnego pokrycia w szekspirow
skim tekście , nikogo dzisiaj nie przejmuje . Nie ma się też czemu oburzać : w ten sposób 
epoka mówi o człowieku i nie można twórcom zabraniać indywidualnych odczytań tylko 
dlatego, że my inaczej widzimy świat czy sztukę . 

Nie w tym rzecz, żeby trzymać się wiernie tego, co „Szekspir chciał powiedzieć " - bo i skąd 
niby mamy znać intencje autora' Ale trzeba przynajmniej ro z różnić to, co znaleźć można 

w tekście oryginału od tego, czego tam nie ma. A jest tam nie tyle homoerotyzm czy rozwa
żania na temat płynnej granicy płci , co przede wszystkim przedni humor i to zarówno sytua
cyjny, jak i językowy, a także i „autorefleksyjny ", to znaczy dotyczący sztuki teatru i jej reguł . 

śmieszą nieporozumienia pomiędzy kochankami zagubionymi w lesie, śmieszą rzemieślni
cy ateńscy, którzy chcą robić teatr, a nie potrafią, śmieszy Podszewka przemieniony w osła 
i Tytania w nim zadurzona . Śmieszy Puk płatający figle, myślenie teatrem amatorów sztuki 
i w ogóle śmieszny jest człowiek w swych snach o wielkości , potędze czy sławie. Sprowadzanie 
istoty bytu , bolączek i tragizmu egzystencji człowieka do jego erotyzmu zdaje się być znacz
nym uproszczeniem, a nawet chorobliwą obsesją naszych czasów. Na scenie tłoczno dziś od 



postaci, które miotają się w poszukiwaniu tożsamości płciowej (oczywiście narzuconej nie 
przez naturę tylko kulturę), przyjaźń przeradza się od razu w związki homoseksualne, miłość 
rodzinna - w kazirodczą patologię , a przez to wątki i postaci poboczne urastają do głównych . 

Powtórzę : w takich odczytaniach nie ma nic złego , tylko że powielane w dziesiątkach insceni
zacji , nie mówią już nic nowego. Są przewidywalne, a przez to i nudne. 

A zatem o czym jest to sen, jeśli nie ludzkich namiętnościach, o ciemnej stronie naszych 
słabości'J Odpowiem zaraz: jest to sen o teatrze, o regułach sztuki, której naczelną zasadą 

jest umowność , zdolność przeobrażania tego, co widać , w to, co można sobie tylko wyobrazić , 

gdyż na scenie tego nie ma. jest to sztuka nieustannych metamorfoz, tworzenia znaczeń 
„z niczego", bez filmowej dosłowności, sztuka , która na naszych oczach ujawnia swoje 
reguły. Rzemieślnicy w komicznym zwierciadle ukazują nam wszystkie etapy tworzenia 
przedstawienia : od obsady, jakże w teatrze ważnej , adaptacji tekstu, poprzez próbowanie 
roli , różnych jej interpretacji , po projektowanie kostiumu (Ściany albo Księżyca) i scenografii , 
oraz reżyserię . W tych komicznych scenach zawiera się cała istota teatru i teatralności: 
mogą one służyć jako świetna ilustracja rozważań teoretycznych , dotyczących chociażby 
relacji wykonawców i widzów, konwencji sceny, nieograniczonych wprost możliwości 
teatru tworzenia znaczeń, roli mowy scenicznej, przedmiotu na scenie, czy wreszcie gry 
aktorskiej. To wszystko tam znajdziemy, jak w żadnej innej sztuce Szekspira . I nie tylko 
Szekspira . Interpretacje snów są zatem bardziej dowolne, jest ich wielość; szekspirowski 
tekst niektóre potwierdzi , innych nie (wtedy trzeba go „ naciągać") , ale w tym aspekcie znaj
dujemy w nim pełne potwierdzenie . jest to po prostu sztuka o teatrze i w tym zawiera się 
jej ogromna moc estetyczna. 

PS jako ilustrację tego krótkiego tekstu chciałbym pokazać Państwu , jak dopracowany jest 
tekst Szekspira w komizmie nawet najdrobniejszych fragmentów. Kiedy przed przedstawie
niem na dworze królewskim na scenę wychodzi Prolog, stremowany aktor-amator wygłasza 
tekst myląc znaki przestankowe, co nadaje całości odmienne a przez to i komiczne sensy. 

[tekst poprawny:] 

jeśli przypadkiem was tu obrazimy, 
To naumyślnie tego nie robimy. 
Żeby was bawić tutaj przychodzimy, 
By dać początek ostatniej godziny. 
Waszej rozrywki wyłącznie pragniemy; 
Dlatego smutku żadnego nie chcemy. 
Chyba waszego nie zbraknie uśmiechu -
Póki wam stoi ostatniego dechu. 
Wam zaś życzymy, byście stąd odeszli 
W pełni zachwytu . Starać się będziemy 
Tak wam dogodzić , byście stąd wynieśli 

Aktorów zamiar: spełnić wnet tu chcemy, 
Byście liznęli to, co pokażemy. 

[tekst wygłoszony: ] 

jeśli przypadkiem was tu obrazimy, 
To naumyślnie. Tego nie robimy, 
Żeby was bawić . Tutaj przychodzimy, 
By dać początek ostatniej godziny 
Waszej . Rozrywki wyłącznie pragniemy; 
Dlatego smutku żadnego tutaj nie chcemy -
Chyba waszego, nie. Zbraknie uśmiechu -
Póki wam stoi . Ostatniego dechu 
Wam zaś życzymy, byście stąd odeszli. 
W pełni zachwytu będziemy się starać 
Tak wam dogodzić , byście stąd wynieśli 

Aktorów. Zamiar spełnić wnet tu chcemy, 
Byście l i znęli to, co pokażemy. 



Sztuka jako osobiste wyznanie 
rozmowa z lzadorą Weiss 

Po raz kolejny, w stosunkowo niedługim czasie , mierzy się Pani w formie tanecznej 
z tekstem Szekspira. Skąd takie zainteresowanie właśnie tym dramatopisarzem? 

Są twórcy, którzy za wszelką cenę uprawiają pościg za czymś nowym, nieznanym i są tacy, 
którzy kochają Mozarta, Rembrandta, Vermeera i Szekspira. Należę do tych drugich . Rozumiem 
sztukę jako osobiste wyznanie nie tylko na temat własnego „ja", swoich bolączek i obsesji, 
ale również w sprawie mojego udziału w niekończącym się przekazywaniu z pokolenia 
na pokolenie ponadczasowych mitów, uniwersalnych prawd i heroicznej walki w obronie syste
mu wartości , który odróżnia nas od zwierząt. Dlatego opowiadam mojemu dziecku te same 
baśnie Andersena, które były moim duchowym pokarmem w dzieciństwie, a mojej publiczności 
pragnę tańcem opowiedzieć historie, które zachwycają mnie w dziełach wielkich mistrzów. 
Szekspir jest wśród nich najważniejszy, bo nikt nie dorówna mu bogactwem wątków i pięknem 
narracji. jestem szczęściarą, że dzięki moim fenomenalnym tancerzom BTT, mogę sobie po raz 
drugi pozwolić na interpretację kolejnego jego dramatu. 

Czy twórczość Szekspira nadaje się w jakiś wyjątkowo korzystny sposób do przeniesienia 
w przestrzeń tańca? 

Oczywiście , że nie każda sztuka Szekspira nadaje się na libretto taneczne. Nie wyobrażam 
sobie, jak można by zatańczyć Kroniki królewskie . Ale Burzę, jak wam się podoba, a już z pew
nością Romeo i Julię, czy Sen nocy letniej - tak. Powstało przecież bardzo wiele spektakli tańca 
opartych na dwóch ostatnich tytułach . Zaletą ich są niewątpliwie wyraziste, niepowtarzal
ne postacie i wielka siła ich uczuć . Ważne jest również to, że większość dramatów Szekspira 
poddaje się najróżniejszym interpretacjom i pomysłom inscenizacyjnym. Cała siła tego ge
nialnego i tajemniczego autora tkwi w poezji jego języka i nieskrępowanej niczym wyobraźni. 
W jego teatrze nie było rozbudowanych dekoracji. Didaskalia ograniczone są do minimum. 
Aktorzy występowali w kostiumach współczesnych widzowi. To, co jest dzisiaj siłą teatru, że 
Hamlet wchodzi na scenę ubrany w jeansy, jak większość młodych ludzi siedzących na widowni , 
tam , w Globie, było oczywistością. O tym często nie pamiętamy, uważając, że granie „po boże
mu" Szekspira równoznaczne jest z używaniem kostiumu elżbietańskiego. 

Sen nocy letniej doczekał się już wielu różnorodnych inscenizacji, zarówno na scenie, jak i na 
ekranie, zwracających uwagę na całkiem różne aspekty tego tekstu: emocjonalny, psycholo
giczny, erotyczny. W którą stronę Pani postanowiła pójść w swojej interpretacji? 

Nie mam jakiejś z góry założonej interpretacji . Wchodzę na salę i układam choreografię 
całkowicie oddając się muzyce . Sen nocy letniej ma wiele warstw znaczeniowych . Pozorna 

bajka o leśnych czarach elfów jest głęboką diagnozą komplikacji , jakie niesie w życiu ludzkim 
splot erotyki, sentymentów i miłości, poddanej obowiązującym obyczajom. Bardzo ważne jest 
trafne obsadzenie postaci. Wajda uczył , że to połowa pracy reżysera . W moich spektaklach też 
tak jest. bo potem układam sceny trzymając się bardzo wiernie osobowości moich tancerzy. 
To oni, tak naprawdę , są dla mnie inspiracją , a nie literackie pierwowzory kreowanych przez 
nich postaci. 

Nie można o to nie zapytać, bo to wydaje się najbardziej radykalnym pomysłem realizator
skim: skąd pomysł na oparcie tego spektaklu na muzyce Bregovića? 

Dla mnie muzyka jest najważniejsza , jej właśnie poświęcam najwięcej czasu w pracy nad spek
taklem. Poszukiwania muzyki i jej późniejszy montaż trwają miesiącami. Kieruję się wtedy 
intuicją i obrazami, jakie muzyka wyzwala w mojej wyobraźni . jeśli fragment muzyki nie pasuje 
z jakiegoś powodu do tego, co chciałabym ułożyć, nie mogę go wykorzystać . W tym wypadku 
nawet szacunek do tradycji nie ma znaczenia. Tak było z muzyką Prokofiewa do Romeo i Julii, 

z której pozostała tylko pawana. 
Kiedy rok temu zdecydowałam się na realizację Snu postanowiłam , że do scen Rzemieślni

ków użyję bałkańskiego brzmienia zwariowanych trąbek Bregovića . Ich szalony rytm i specy
ficzna dysharmonia dają niepowtarzalną radosną siłę . Ale potem starając się dobrać utwory do 
pozostałych scen, coraz bardziej nabierałam przekonania, że nie da się pogodzić tego brzmienia 
z żadną inną znaną mi muzyką. jednocześnie słuchając dorobku Gorana Bregovića , znalazłam 

dużo przepięknych fragmentów o wielkiej różnorodności. Zdecydowałam , że całość ułożę tylko 
z jego muzyki. To była karkołomna i drobiazgowa praca , jak klejenie witraży. Ale rezultat prze
szedł moje najśmielsze oczekiwania. W ocenie wielu osób to brzmi tak, jakby BregDvić napisał 
tę całą muzykę specjalnie do sztuki Szekspira . jestem bardzo szczęśliwa z tej pracy. Ciekawe, 
jak oceni ją sam kompozytor. 

jak udało się Pani namówić do współpracy Gosię Baczyńską? Jak przebiegała współpraca 
z osobą, która zwykle projektuje na zupełnie inne potrzeby niż przedstawienie teatralne? 

Tak jak w Globie , nie ma w tym spektaklu dekoracji. Wymyśliłam tylko precyzyjny ruch czarnych 
parawanów ujawniających poszczególne postacie . Tym samym kostiumy są tu zasadniczym 
elementem teatralnym. Od lat uwielbiam kreacje Gosi Baczyńskiej i zazdrościłam Markowi 
Weissowi , że przed laty udało mu się ją namówić do debiutu teatralnego w Iwonie, księżniczce 
Burgunda. Realizowała potem spektakle z innymi reżyserami , więc nie można powiedzieć , że 

jest osobą spoza teatru . W świecie mody jej kreacje to prawdziwe dzieła sztuki . jestem bardzo 
szczęśliwa, że zgodziła się na współpracę przy tym trudnym projekcie , gdzie nieustannie ogra
nicza jej wyobraźnię nie tylko moja koncepcja poszczególnych postaci , ale przede wszystkim 
wymogi kostiumu nadającego się do karkołomnych ewolucji tanecznych . Gosia Baczyńska ma 
bardzo silną osobowość i wolę twórczą. Kłócimy się zawzięcie , ale kocham ją i szanuję. Mam 
nadzieję że rezultat będzie olśniewający. 

Rozmawiał Przemysław Cu/da, „Gazeta Wyborcza" 



[HO RE OGR AF I A Absolwentka Szkoły Baletowej w Warszawie i Akademii Muzycznej 
im . Fryderyka Chopina . Dwukrotna stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Po ukończeniu szkoły tańczyła w Teatrze Wielkim 
w Warszawie i jednocześnie studiowała na wydziale pedagogiki 
baletu . Jako choreograf debiutowała w 1996 roku w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu spektaklem Sny nocy letniej. Zrealizowała choreografie 
do spektakli operowych: Turandot. Straszny dwór, Galino. Salome, 

Czarodziejski flet . Don Giovanni. Aido. Carmen. Wolny strzelec, Na
bucca. Eugeniusz Oniegin. Faust. Halka. Juliusz Cezar oraz Skrzypce 
Ratszylda. Spektakle te były prezentowane na najważniejszych 
scenach krajowych oraz w USA, Francji , Niemczech, Luxemburgu . 
Holandii i Finlandii. Realizowała choreografie również na festiwalach 
w Irlandii , Francji , Niemczech i Holandii. 

Przełomowym spektaklem w jej dorobku stał się Pierwszy Kon
cert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego zrealizowany w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu . Po tej realizacji jifi Kylian zaprosił ją do Ne
derlands Dans Theater, by odbyła u niego staż choreograficzny. 
Wielokrotny pobyt w zespole jednego z największych choreografów 

naszych czasów dał jej szansę doskonalenia swojego warsztatu u jego boku oraz takich twór
ców jak Hans van Manen. Ohad Naharin i Paul Lightfoot . W ramach festiwalu Malta 2000 
przygotowała spektakl Cztery pary raku Vivaldiego w nagraniu Nigela Kennedy 'ego. 

Praca nad realizacjami spektakli 4&4 i Eurazji w Operze Bałtyckiej pozwoliła na zbudowa
nie tam znakomitego zespołu tańca współczesnego, którego młodzieńczą dynamikę i jakość 
wychwalali recenzenci i coraz liczniej napływająca do tego teatru publiczność. Zwieńczeniem 
tej pracy była premiera Romea i Julii , baletu opartego na dramacie Szekspira. Muzykę lzadora 
Weiss złożyła z ulubionych przez nią fragmentów wielkich dzieł i utworów takich kompozyto
rów jak Glass. Beethoven. Prokofiew, Lisa Gerrard i Santaolalla. Spektakl ten otrzymał wiele 
prestiżowych nagród, a przez warszawską publiczność w Teatrze Narodowym przyjęty został 

owacją na stojąco. 
jesienią 2009 roku odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej światowa premiera 

tryptyku Haendla Tre Donne Tre Destini z Olgą Pasiecznik w roli głównej . Inscenizatorką tego 
wydarzenia była lzadora Weiss , która reżyserowała ten spektakl. ułożyła do niego choreografię 
i wystąpiła u boku Olgi Pasiecznik jako tancerka . „Rzeczpospolita" uznała tę realizację za jedno 

z dwóch najważniejszych wydarzeń teatru muzycznego w Polsce w 2009 roku . 
Kolejnym autorskim spektaklem lzadory Weiss w Operze Bałtyckiej był Out z muzyką Saint 

Colombe. Marais. Bacha i innych kompozytorów. których utwory stale towarzyszą pracy cho
reografki i jej tancerzy, występujących od tej premiery jako Bałtycki Teatr Tańca. W marcu 2010 
roku lzadora Weiss została jego dyrektorem artystycznym. Uhonorowano ją Pomorską Nagrodą 

Artystyczną za 2009 rok . 
Najbardziej spektakularnym sukcesem lzadory Weiss jest zaprezentowane przez BTT na 

scenie Teatru Narodowego w Warszawie Święta wiosny z muzyką Igora Strawińskiego w na
graniu orkiestry pod dyrekcją Gustava Dudamela. Krytyka wychwalała perfekcyjną choreo
grafię i znakomity zespół BTT. który przebojem wszedł do ścisłej krajowej czołówki. Kolejnym 
spektaklem lzadory Weiss było kameralne Czekając na„. z muzyką barokową i współczesną . 

Po obejrzeniu tej premiery. połączonej ze Świętem wiosny, jifi Kylian zaproponował przekaza
nie BTT swoich choreografii i połączenie ich w jednym wieczorze z najnowszym spektaklem 
lzadory Weiss Windows do muzyki Mozarta. Marais i Bacha oraz napisanej specjalnie dla niej 
przez Leszka Możdżera. Udział w jednym wieczorze z największym współczesnym choreogra
fem spowodował. że na kolejne castingi do BTT przyjeżdża co roku ponad stu tancerzy z całego 
świata . od Kanady po Australię i Japonię . 

Cool Fire. kolejna premiera lzadory Weiss. odznaczonej z tej okazji medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis . i jej międzynarodowego już zespołu . odbiła się w mediach szerokim 
echem i zaowocowała decyzją EBU o zorganizowaniu w siedzibie BTT kolejnej edycji konkursu 
Eurowizji dla Młodych Tancerzy. Transmisja tego konkursu do kilkudziesięciu krajów Europy 
stała się niezwykle prestiżową sprawą dla młodego gdańskiego zespołu, który zainauguruje 
to wydarzenie swoją najnowszą premierą Snu nocy letniej z muzyką Gorana Bregovića . kostiu
mami Gosi Baczyńskiej. w inscenizacji i choreografii lzadory Weiss. 



Absolwentka Wydziału Projektowania Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła
wiu . już podczas studiów zdobywała doświadczenie jako asystent kostiumografa przy produk
cjach filmowych. Następne dwa lata spędziła w Londynie, pracując w jednej z uznanych pracowni 
krawieckich . Po powrocie do kraju założyła markę madową Fri 13.08, nazwaną tak od daty jej 
urodzin, która w 2012 roku obchodziła 15-lecie istnienia . 

jest laureatką wielu prestiżowych nagród . Magazyn „Eiie" nadał jej tytuł „Projektanta 
Roku" w 2004 i 200S roku , „Twój Styl " dwukrotnie przyznał jej tytuł „ Doskonałość mody" 
w 2008 i 2011 roku, miesięcznik „Exclusiv" uznał ją „Projektantem Roku 2005", magazyn „A4." 
uhonorował ją „ Złotą Ikoną ". Magazyn biznesowy „Home&Market" uznał ją już trzykrotnie 
jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce . 

Gosia Baczyńska była pierwszą polską projektantką współpracującą z masową marką 
odzieżową - Reserved . Stworzyła dla niej kolekcję sygnowaną własnym nazwiskiem. Współ 

pracowała wielokrotnie z luksusowymi markami, takimi jak Lexus i Remy Martin. W projektach 
Gosi Baczyńskiej chodziły najbardziej znane modelki, wśród nich Alek Wek, Liz Jagger, Helena 
Christensen. 

Gosia Baczyńska jest autorką wielu słynnych spektakli madowych, takich jak Wielkie pranie 
na Pradze czy Kryształowe wesele . Swoją ostanią kolekcję Balladyna projektantka zaprezento
wała na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie. Stworzyła również kostiumy do oper Iwana, 
księżniczka Burgunda w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego oraz La Traviata w reżyserii 

Mariusza Trelińskiego . 





Hodei lriarte 
Kaperotxipi 

Edukację artystyczną rozpoczął od nauki tańca klasyczn~o pod kierunkiem 
Guadalupe Arana oraz Mentxu Medei. Następnie kontynuował naukę w Real 
Conservatorio Profesional de Oanza Mariemma w Madrycie. W tym czasie 
współpracował m.in. z Nacho Ouato, Marius Patipa, Jorge Garcia i wieloma 
innymi choreografami. Podczas współpracy z Corella Ballet zatańczył 
w jeziorze łabędzim (2010). 
Przed dołączeniem do zespołu BTI ukończył ostatni rok tańca klasyczn~o 
w konserwatorium. Od marca 2013 jest tancerzem Baltycki~o Teatru Tańca 

Elżbieta 

Czajkowska-Kłos 

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Po ukończe
niu nauki wyjechała na stypendium do Francji, gdzie doskonaliła swoje 
umiejętności w Ballet des jeunes d'Europe u Jeana Charlesa Gila. Od roku 
2000 pracuje w Operze Bałtyckiej, początkowo jako koryfej, a od stycznia 
2008 jako solistka Baltyckiego Teatru Tańca . Na scenie Opery występowała 
jako: Ona i Wdowa w spektaklu lzadory Weiss .z nieba, Batylda w Giselle 
w choreografii Romana Komassy oraz w spektaklach Sławomira Gidia jako 
Edith Romantyczna w Edith, $mierć w widowisku baletowym Fontozja polska. 
Krecik w Piotrusiu i wilku Prokofiewa oraz Krówka Agentka w Abalecadle. 
Obernie występuje w spektaklach Out, Romeo i Julia. Windows lzadory Weiss, 
Sen i TomoshiWojciecha Misiuro, [hapinart+ Emila Wesolowski~o. Kapciuszek 
Eugenio Scigliano oraz No More Ploy Jiii~o Kyliana. 

Amelia Forrest 

Zaczęła tańczyć w Los Angeles pod kierunkiem polskiego choreografa 
Stefana Wenty. Później podjęła naukę w Colburn Dance Institute, gdzie 
spotkała takich nauczycieli jak Fiona Lummis i Glen Eddy - wcześniej 

solistów Nederlands Dans Theater. W 2009 przeniosła się do Barcelony, 
żeby tańczyć w La Companyia juvenile Ballet Barcelona. W 2010 studiowała 
w l'Ecole Rudra Bejart. Od kwietnia 2012 jest tancerką BTT. Występuje 
w spektaklach Swięta wiosny, Windows, Out, [oo/ Fire lzadory Weiss oraz Six 
Dances Jiii~o Kyliana. 

Michał Łabuś 

Dyplomowany tancerz ZASP, choreograf. Uczestnik i laureat licznych 
turniejów tanecznych w Polsce i za granicą. Dwukrotny Mistrz Polski oraz 
Wicemistrz $wiata w hip-hopie. Podczas wielu warsztatów tanecznych 
szkolił się z zakresu licznych technik, m.in. tańca wspólczesn~o. jazzu, tańca 
klasyczn~o. salsy oraz hip-hopu. 
Od 2003 występował w Teatrze Muzycznym „Capitol" we Wrocławiu, gdzie 
zatańczył m.in. w West Side Story, Swing!, Duke Ellington Show. Gorqczce, 
Mondorynkoch i pomarańczach oraz Eurazji lzadory Weiss. 
W styczniu 2008 jako jeden z pierwszych dołączył do zespołu Baltycki~o 
Teatru Tańca. gdzie tańczył w spektaklach Men's dance, 4o-4 i Eurazji. Obecnie 
występuje w spektaklach Romeo i Julia. Swięta wiosny, Czekajqc na ... , Windows, 
Out, Cool Fire lzadory Weiss, [hapinart Emila Wesołowski~o. Kapciuszek 
Eugenio Scigliano oraz Na Mare Play jiii~o Kyliana 
Na scenie Opery Bałtyckiej można go również zobaczyć w partii Ciała 
jochanaana w operze Straussa Salome w reżyserii Marka Weissa. 
W 2011 wystąpił. jako choreograf i tancerz, w autorskich projektach pt. 
Uwikłani oraz jesteś mojq siostrq. 
Laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców.,, Dziedzinie Kultury 
2010, zwycięzca plebiscytu czytelników .Gazety Wyborczej" Trójmiasto oraz 
portalu www.trojmiasto.gazeta.pl. 

Filip Michalak 

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Po ukończeniu 
nauki rozpoczął pracę w Operze Nova w Bydgoszczy, a w 1999 przeniósł się 
do Opery Bałtyckiej, gdzie debiutował partią Merkucja w spektaklu Romeo 
i Julia Prokofiewa. Od 2006 jest solistą Bałtyckiego Teatru Tańca. Na scenie 
Opery Bałtyckiej występował w partiach Chłopaka w .z nieba. Piotrusia 
w Piotrusiu i wilku, Gamachea w Oon Kichacie. Hilariona w Giselle, Tancerzyka 
jerzyka w Abalecadle oraz Gońca w operze la serva padrana Pergolesi~o. 
a także w Dziadku da orzechów, 4o-4, Eurazji 1 Men's dance. 
Brał udział w widowiskach tanecznych Opentaniec oraz Vichry w reżyserii 
Jarosława Stańka. 

Występuje w spektaklach Romeo i Julia, Swięto wiosny, [zekajqc na , Windows, 
Out, [aa/ Fire lzadory Weiss, Sen, Tamashi Wojciecha Misiuro. [hapinart+ 
Emila Wesolowski~o. Kopciuszek Eugenio Scigliano, No More Ploy jiiiego 
Kyliana. Laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzi
nie Kultury 2012. 

Tura Gómez Call 

Urodzona w Barcelonie. Naukę tańca rozpoczęła w Centre de Dansa Laura 
Esteve oraz w Institut del Teatre. Dyplom uzyskała w Codarts w Rotterdamie. 
W 2009 rozpoczęła współpracę z Oonlon Dance Company w Saarbrucken. 
W sezonie 2009/2010 współpracowała również z Andre Gingras i zespołem 
Meekers w Rotterdamie. 
W 2011 dołączyła do zespołu Gelabert Azzopardi w Barcelonie. w którym 
tańczyła do końca 2012. W styczniu 2013, współpracując z Cie Partes Sud, 
zrealizowała swój solowy pro1ekt taneczny. 
Od marca 2013 jest tancerką Baltycki~o Teatru Tańca 

Franciszka Kierc 

Edukację taneczną rozpoczęła od treningów gimnastyki artystycznej. 
Uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz Szkoły 
Baletowej przy Teatrze Muzycznym „Capitol" we Wrocławiu, prowadzonej 
przez A»ę i Giviego Abesadze. We wrześniu 2009 otrzymała Dyplom Tancerza 
ZASP Uczestniczka i laureatka międzynarodowych konkursów tańca, m.in. 
w Tanzolymp w Berlinie, jugend Tanzt we Freiburgu, Dance Word Cup. 
Tańczyła zarówno w produkcjach klasycznych. w tym jeziorze łabędzim -
koprodukcja Opery Wrocławskiej z Moscow City Ballet w choreografii Victora 
Smimova-Golovanova i EwyWycichowskiej, jak i współczesnych m.in.: Euraz10 
w choreografii lzadory Weiss czy Swing' w choreografii Jarosława Stańka 
Od stycznia 20081est solistką Bałtycki~o Teatru Tańca. Występuje w spek· 
taklach Romeo i Julia, Swięta wiosny, [zekajqc no .„ Windows, Out, [oo/ Fire 
lzadory Weiss. Kopciuszek Eugenio Sc1gliano. [hopinart+ Emila Wesolowski~o. 
Six Oonces Jiii~o Kyliana. Na deskach Opery Bałtyckiej występuje również 
w tanecznej partii Ciała Salome w operze Straussa Salome, w reżyserii Marka 
Weissa. Laureatka nagród teatralnych za rok 2009 - Marszałka Województwa 
Pomorski~o i Miasta Gdańska za partię Julii w spektaklu Romeo i Julio oraz 
Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury dla najlepszej tancerki. 

Ireneusz Stencel 

Absolwent gdańskiej Szkoły Baletowej (199S). Debiutował partią Romea 
w balecie Prokofiewa na scenie Opery Bałtyckiej. W sezonie 1997/98 wystę· 
powal w Teatrze Wielkim w Łodzi. Współpracował z Ballet School Kozlova 
w Osace. gdzie uczył tańca klasyczn~o oraz partnerowania. 
Tańczył m.in. Księcia w Dziadku do orzechów, lsaaka w Korsarzu, Basifia 
i Gamache w Dan Kichacie. Hilariona i Alberta w Giselle. Posłańca w Księżniczce 
czardasza, Wilka w widowisku baletowym dla dzieci Piotruś i wilk oraz 
Mężczyznę w bieli w Edith 
jako tancerz Baltycki~o Teatru Tańca wystąpił min. spektaklach Romeo i Julia, 
Swięta wiosny, [zekajqc na .. lzadory Weiss. Obecnie jest zastępcą kierownika 
BTI 



Beata Giza 

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza 
w Warszawie. W 1998 otrzymała stypendium artystyczne Fundacji Balet. 
Po ukończeniu szkoły pracowała w Operze Wrocławskiej , początkowo 

jako koryfej, a następnie jako solistka baletu. W latach 2005-2006 była 
solistką zespołu baletu w Theater Gorlitz, a od 2006 do 2008 solistką baletu 
Opery Nova w Bydgoszczy. Tańczyła partie Klary w Dziadku da orzechów, 
Odylii w jeziorze łabędzim , Aurory w Spiącej królewnie, Primabaleriny 
w Paquicie, Amorka i Flory w Dan Kichacie, tytułową rolę w Królewnie Snieice. 
Wykonywała także partie solowe m.in. w spektaklach Carmina burona, Chopin, 
Reigen, Synopsis. 
Od kwietnia 2008 jest solistką BTT. Aktualnie można ją zobaczyć w spek
taklach Romea i Julia, Swięta wiosny, Czekając na .. , Windows, Out lzadory 
Weiss, Sen Wojciecha Misiuro. Kapciuszek Eugenio Scigliano, Chapinart Emila 
Wesołowskiego oraz Na Mare Play Jiiiego Kyliana. 
Laureatka Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Gdańsk za kreację w balecie 
Chapinart araz Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury za rok 2010 
dla najlepszej tancerki, za rolę w spektaklu Chapinart oraz partię Białej 
w spektaklu Out. W 2013, z okazji 31. Międzynarodowego Dnia Tańca , 

otrzymała ministerialną odznakę honorową „Zasłużony Kulturze Polskiej". 

Graziano Bongiovanni 

Edukację artystyczną rozpoczął w rodzinnym mieście - w szkole Passo a due. 
W 2009 został przyjęty do Accademia lnternazionale Coreutica we Florencji, 
którą ukończył w 2012. W szkole studiował balet i taniec współczesny 
pod kierunkiem znakomitych nauczycieli, m.in.: Kathryn Bennetts, Piotra 
Nardelliego czy Agnes Noltenius. Latem 2010 i 2011 doskonalił technikę tańca 
współczesnego podczas Letnich intensywnych kursów PARIS w Brukseli 
Od kwietnia 2012 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca . Można go zobaczyt 
w spektaklach Swięta wiosny, Windows, Out lzadory Weiss i Na Mare Play 
Jifiego Kyliana 

Sayaka Haruna 

Lekcje baletu rozpoczęła w wieku pięciu lat. Pod wrażeniem prac Kazuyuki 
Futami zdecydowała się poiwięcić tańcowi współczesnemu. W 2010 stu
diowała na University for the Arts w Codarts. Podczas programu ,Dance& 
Age': w którym wzięła udział , Sayaka miała okazję pracować z Jiiim Kylianem, 
Michaelem Schumacherem i Sabine Kupferberg. 
W tym samym roku odbyła staż w zespołach Dance Works Rotterdam 
i lntrodans. W sezonie 2011/2012 tańczyła w teatrze Cinevoux Junior Company. 
Od wrzeinia 2012 jest tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca. Występuje 

w spektaklach lzadory Weiss Windows, Out. Caol Fire. 

Daniel Flores Pardo 

Uczył się tańca klasycznego i współczesnego w Conservatorio Profesional 
de Oances w Barcelonie (dyplom w 2011). Tańczył choreografie Diiera, Gus
tavo Ramireza i Claudi Bombardo w teatrze Ovidi Monitory Sant Andreu 
(2007-2011). Wystąpił we Włoszech na otwarciu wystawy Poethic Cubs 
2009 w zespole Contrapuntos w choreografii Claudi Bombardo. W 2010 
został zaproszony do udziału w konkursie tańca współczesnego w Gibraltarze. 
W 2011 dostał się do zespołu tańca współczesnego Junior Company w N.O.I. 
Epsedance w Montpelier. 
Od kwietnia 2012 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca. Występuje 

w spektaklach lzadory Weiss Czekając na , Windows, Out. Caol Fire lzadory 
Weiss oraz Six Dances Jiiiego Kyliana. 

Julia Ławrenowa 

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczyno
wicza w Warszawie. Edukację artystyczną rozpoczęła w zespole baletowym 
„Arabeski" w Kaliningradzie. Laureatka nagrody publicznoici na Między
narodowym Konkursie Tańca w Biarritz we Francji (2000), uczestniczka -
w kategorii tańca współczesnego - XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. 
Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku. 

Swoje umiejętnoici doskonaliła na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej 
w Warszawie, gdzie tańczyła w przedstawieniach Dziadek da orzechów, Spiąca 
królewna, W ktainie czarodziejskiego fletu, Mandragoro 
Od wrzeinia 2009 jest tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca. Występuje 
w spektaklach Swięta wiosny, Czekając na .. , Windows, Out, Caol Fire lzadory 
Weiss, Chapinart+ Emila Wesołowskiego, Kapciuszek Eugenio Scigliano oraz 
Six Dances Jiiiego Kyliana. 
Na deskach Opery Bałtyckiej występuje także w partiach tanecznych 
w spektaklach operowych Marka Weissa: Ciało Salome w operze Richarda 
Straussa Salome oraz w partii Lo1e Fuller w operze Elżbiety Sikory Madame 
Curie. 

Paulina Wojtkowska 

Edukację rozpoczęła od treningów akrobatyki sportowej. Pierwsze kroki 
taneczne stawiała w warszawskich zespołach jazzowych „Jazz One" oraz „V2'. 
z którymi brała udział w produkcjach telewizyjnych oraz licznych turniejach. 
Uczestnicząc w warsztatach i projektach w Polsce, Francji i Izraelu doskonaliła 
umiejętności różnych technik taneczn'!(h, m.in. tańca współczesnego , modern, 
hip-hop, lyrical jazz. street jazz, underground. 
Od 2010 jest tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca . Występuje w spektaklach 
Romea i Julia, Swięto wiosny, Czekając na ., Windows, Out, Caol Fire lzadory 
Weiss, Kapciuszku Eugenio Scigliano 

Agnieszka 
Wojciechowska 

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczyno
wicza w Warszawie. Edukację taneczną rozpoczęła od zajęć tańca klasycznego, 
nowoczesnego oraz jazzu. Po uzyskaniu dyplomu tancerza zawodowego 
wyjechała na studia do Rotterdamie Dansacademie - (odarts w Rotterdamie. 
Od początku sezonu artystycznego 2008/2009 współpracuje z BTT. 
którego jest solistką od stycznia 2009. Tańczyła m.in. w Eurazji i Men's 
Dance. Występuje w spektaklach Romea i Julia, Swięta wiosny, Czekając na .. , 
Windows, Out. Cool Fire lzadory Weiss, Sen Wojciecha Misiuro, Chapinart Emila 
Wesołowskiego, Kapciuszek Eugenio Scigliano, Six Oances Jiiiego Kyliana. 

Bartosz Kondracki 

Swoje pierwsze kroki taneczne stawiał w zespole tańca nowoczesnego 
.(aro Dance '. Zdobył liczne tytuły i nagrody w Krajowych Mistrzostwach 
oraz Mistrzostwach Europy i $wiata, m.in. Wicemistrz Polski modern danr.e 
solo. Ukończył Wyższą Szkolę Umiejętnoici w Kielcach (kierunek Taniec). 
Brał udział w licznych warsztatach tanecznych, m.in. z zakresu lyrical jazz. 
modern jazz. modern jazz underground, funky jazz, hip-hop. Oo grudnia 
2008 był tancerzem Kieleckiego Teatru Tańca. W 2011 roku uzyskał dyplom 
tancerza ZASP 
W kwietniu 2010 wraz z Agnieszką Artych zrealizował spektakl Ad Infinitum. 
Przedstawienie powstało w ramach konkursu ,Rezydencja 2010'. ogłoszonego 
przez klub ŻAK w Gdańsku Od stycznia 2009 jest tancerzem Bałtyckiego 
Teatru Tańca. gdzie występu1e w spektaklach Romea i Julia, Swięto wiosny, 
Czekając na ... , WindlJWS, Out. Caol Fire lzdaory Weiss, Sen Wojciecha Misiuro, 
Chapinart+ Emila We1ołowk11ego , Kapciuszek Eugenio Scigliano oraz Six 
Dances Jiiiego Kyliana. 



Radosław Palutkiewicz 

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi . 

Po ukończeniu nauki tańczył jako koryfej w Operze Wrocławskiej . W latach 
2000-2002 współpracował z Gastspiel Theaterdirektion Gerhartz. tańcząc 
w produkcji Fire of dance oraz musicalu Mamma Mia. Następnie uczestniczył 
w projekcie Jarosława Stańka Opentaniec w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Był 
tancerzem w Teatrze Muzycznym ,Capitol" we Wrocławiu. 

Od stycznia 2008 jest solistą Bałtyckiego Teatru Tańca Tańczył w Eurazji. 
4rJ-4, Men's Oance. Występuje w spektaklach Romeo i Julia, Swięto wiosny, 
Windows, Out lzadory Weiss, Tamashi Wojciecha Misiuro. Chapinart+ Emila 
Wesołowski~o. Kapciuszek Eugenio Scigliano oraz Six Oances Jiii~o Kyliana. 

Maciej Szymczak 

Edukację taneczną rozpoczął w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. 
Feliksa Parnella w Łodzi. Podczas nauki współpracował z Teatrem Wielkim 
w Łodzi . Kształcił się w wielu stylach tańca i uczestniczył różnych warsztatach 
tanecznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 
Współpracował z Grand Theatre w Swansea w Walii , a w Polsce z Teatrem 
Muzycznym w Łodzi . Od sierpnia 2011 jest tancerzem Bałtycki~o Teatru 
Tańca . Występuje w spektaklach Swirto wiosny, Czekając na. „ Windows. Out, 
Cool Fi re lzadory Weiss, [hopi nart Emila Wesołowski~o. Kapciuszek Eugenio 
Scigliano, Six Oances Jifi~o Kyliana. 

Natalia Madejczyk 

Edukację artystyczną rozpoczęła od treningów gimnastyki artystycznej. 
Umiejętności taneczne rozwijała w najlepszych szkołach tańca na świecie , 

m.in. Hubbard Street Dance Chicago, Joell Hall Dance [enter w Chicago, 
Pineapple Dance Studio w Londynie, Broadway Dance [enter w Nowym 
Jorku. 
W 2011 została dyplomowanym tancerzem ZASP. Była główną tancerką 
oraz choreografem • Teatru V6" w Łodzi . Zwyciężczyni konkursu taneczn~o 
,Selections The Carefree Dance Academy ·: nadawanego na VIVA POLSKA. 
któr~o pomysłodawcą i realizatorem był Jay Windsor Robinson. Uczestniczka 
oraz chore0'5raf prlJ'Sramu . You [an Dance - Po Prostu Tańcz" realizowan~o 

przez TVN. 
Od stycznia 2011 jest tancerką Bałtycki~o Teatru Tańca . Można ją zobaczyć 

m.in. w spektaklach Romeo i Julia, Swięta wiosny, Czekając na . . Windows, Out. 
Caal Fire lzadory Weiss, Sen Wojciecha Misiuro, Kapciuszek Eugenio Scigliano. 

Michał Ośka 

Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
(2004) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach (kierunek taniec) . 
W 2007 uzyskał dyplom zawodow~o tancerza ZASP. 
Współpracował z Kieleckim Teatrem Tańca , gdzie przez pięt lat szkolił się 
w technice tańca jazzowego, uczestnicząc jednocześnie w Międzynarodowych 
Warsztatach Tańca Jazzowego. Specjalizuje się w technice modern jazz 
underground, przywiezionej z Paryża przez Thierr~o Vergera. 
Od stycznia 2009 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca . Występuje 

w spektaklach Swirto wiosny. Czekając na . Windows. Out. Cool Fire lzadory 
Weiss, Sen Wojciecha Misiuro. Kapciuszek Eugenio Scigliano 
W Operze Bałtyckiej występuje również w partii Ciała Jochanaana w operze 
Salome Straussa w reżyserii Marka Weissa 



Dr I rena Eris 

Dr Irena Eris 

1u 
6 • 

,}J1 

~ FR 

l • Cł 

1924 • M< 
') E p' 

185~ 

PĄ 

łill 

Partnerem 
spektaklu 
„Sen nocy letniej" 
jest Dr I rena Eris 
jedyna polska marka, 

przyjęta do prestiżowego 

Comite Colbert, 

stowarzyszenia 75 najbardziej 

luksusowych światowych 

marek, wśród których 

znajdują się m.in.: Chanel, 

Dior, Louis Vuitton, Cartier, 

Hotel Ritz oraz instytucje 

kultury, m.in. Luwr. 

Członkowie Comite Colbert 

to marki i instytucje będące 

na całym świecie synonimami 

luksusu, niezawodności 

i wysokiej jakości . 

Jesteśmy dumni, że Dr Irena 

Eris jest partnerem takiego 

wydarzenia ku ltura lnego, 

jakim jest spektakl 

„Sen nocy letniej" 

Kosmetyki - Kosmetyczne Instytuty - Hotele SPA 
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Restauracje .Japońskie 

Toruń 
ul. Franc1azkańska 8 
tel: C+48 561 652 22 88 
gsm 509 646 146 

Sopot 
ul Boh. Monte Cassino 38 
tel. C+4B 581 55 07 007 
gam 509 646 222 

Gdańsk 
ul. Targ Rybny 11 

tel. C+4B 581 302 81 81 
gsm 513 180 450 
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Szkoła „My School" przygotowała całe rzesze uczniów 
do swobodnego posługiwania się językiem obcym - - - -- - ---

Dziś prowadzimy kursy dla wszystkich grup wiekowych 
w ponad 20 placówkach na terenie Trójmiasta i okolic 

e kursy angielskiego grupowe ( 4 - 10 osób) 
• kursy odświeżające refreshers 
e kursy intensywne i konwersacyjne 
• kursy indywidualne 

Mamy świetne wyniki w przygotowywaniu do egzaminów: 

• • • 
gimnazjalnego i kompetencji 
matury podstawowej i rozszerzonej 
Cambridge FCE CAE CPE 

1----
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I 
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Firmom i osobom indywidualnym oferujemy ponadto: I z nami 
kursy generał i business English 
język polski dla obcokrajowców 
język francuski, niemiecki, rosyjski 
kursy tematyczne specjalne 

I 
l 
I 

--- - -- - - -
Nasze profesjonalne biuro tłumaczeń obsługuje wszystkie języki! 
- - - - - - - -- -- - - - - - - -
UCZYMY NIEPRZERWANIE OD 1989 ROKU 

--- - -- - - -
Centrum Edukacyjno-Usługowe „My School" /8\ 
Wrzeszcz ul.Matejki 1/1 (róg ul. Do Studzienki) QJ 
tel 58 341 2754 666 20 21 22 
www.myschool.uk.com 
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