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CZTERY TANGA 

WYKONAWCY 

DOMINIKA ANTKOWIAK, MARTA ARSENIUK, 
KATARZYNA BABUlA, MARIOlA HENDRYKOWSKA, 
GRAŻYNA JACKOWSKA, VIOLETTA JANKOWIAK, 

EWA KOZŁOWSKA, JOlANTA lATANOWICZ, EWA 
MOSTOWIEC, HANNA PALUSZKIEWICZ, 

KATARZYNA SLUSARSKA, BARBARA 
WACŁAWIK, MAŁGORZATA WALKOWIAK, BARBARA 
ŻELAZNY, KRZYSZTOF CYBE, ANDRZEJ HAJDUCKI, 
WŁADYSŁAW JANICKI, STANISŁAW JANUSZEWSKI 

PAWEŁ KROMOLICKI, JACEK MISZCZAK, 
IRENEUSZ MUCHALSKI, JERZY NOWAK, MIROSŁAW 

OGóRSKI, KRZYSZTOF RACZKOWSKI, IRENEUSZ 
RUSIECKI, TADEUSZ WASILEWSKI, RYSZARD 

WĘGRZYNEK, LECH WOŁCZYK 

MUZYKA 
JERZY MIL/AN 

CHOREOGRAFIA 
CONRAD DRZEWIECKI 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY: 
KRZYSZTOF PANKIEWICZ 

GRA 
ORKIESTRA ROZRYWKOWA PR i TV 

W KATOWICACH 

SPIEWA 
GRUPA RTV 

DYRYGUJĄ 

JERZY MIL/AN i ANDRZEJ MARKO 

NAGRANIE 
inż. ANDRZEJ PRUGAR 

POLSKI TEATR TAŃCA - BALET POZNAŃSKI 
DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

CONRAD DRZEWIECKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
KATARZYNA PAJOWA 

BALETMISTRZ - MIROSŁAW RÓŻALSKI 

premiera - 29 października 1983 r. 

ROZMOWA Z JERZYM MILIANEM 

i\ P.: Jak ie tongo poza CZTEREMA TANGAMI ma w s·:.coim do
robku Jerzy Milion? 
forzy Milion: Nie pamiętam, chyba nie napisałem w życiu do
tychczas żadnego tanga. 
l\.P.: Jak tvvorzysz? 
JM.: „Zanim zaczynam komponować trochę szkicuję, szukam ze
stawu barN instrumentów, wyznaczam lin ie napięć (grafika). Nie 
uciekam od tradycji, bo ją szanuję. Lubię sztukę kontrastów, nie
klórzy uważają to za niekonse:;wencję, że posługuję się w jed
nym utworze różnymi technikami kompozytorskimi - czasem z 
rc'.ż.nych epok ... Co z tego? Te środki mają tworzyć dla odbiorcy 
atmosferę nie pozostawiać go obojętnym.„". 
/(.P.: Twoje CZTERY TANGA są uniwersal•ne, przystają do różnych 
stylów i epok. Czy lubisz i wierzysz w tango? 
J.M.: Tanga jeśli są dobrze napisane lubię - natomiast wierzę 
ty lko niektórym ludziom i to przy dyskretnej kontro li. 
K.P.: Współpraca Milion - Drzewiecki przyniosła kilka cennych 
owoców twórczych. 
J.M.: Nasze wspólne prace to „Tempus Jazz", „Rywale", „Terno 
con Variationi" i. .. „Cztery Tanga" oddawane wiośnie pod osąd 
publiczności. 
K.P.: Co uważasz za najważniejsze? 
J.M.: Za najważniejsze uważam to co robię aktualnie, ale naj
bardziej przywiązo·ny jestem do muzyki „Tema con voriotioni". 
K.P.: Gdyby Conrad Drzewiecki zdecydował się no realizację tyl
ko jednego spośród Czterech Tong, które byś wybrał? 
1.M.: „Rock-Tango", 
f( P.: Myś'ę, że jest to wybór nieodosobniony. Dz i ękuję za raz-

(Wykorzystano fragment wywiadu dla „Jazz Forum" nr 3 z 1970 r. 
przeprowadzonego przez Barbarę tojl<ównę). 



Tango - (hiszp.) taniec towarzyski pochodzenia argentyńskiego, 
powolny, w takcie 4/4 spopularyzowany około 1910 roku. 

hasło z encyklopedii poci literą T 

Przed rokiem Jerzy Milion sprowokowany przez Conrada Drze
wieckiego skomponował suitę Czterech Tong i używając sweg0 
bogatego doświadczenia i warsztatu dał dowód stwierdzeniu, że 
„tango jest wieczne". 

Pierwsze tongo nosi tytuł : „TANGO POMPOSO": 

Buchające, pompatyczne ·nagromadzenie rytmów passo doble 
i innych. Wyraźny temat przewodni po przygrywce. Wielokrotne 
zmiany tonacji, kontrounkty, melodyczine bar.wy, chór, smyczki 
i blacha. lata dwudzieste - tańczy salon i nie tylko„. 

Drugie „TANGO HUMOROSO": gwizdki, trąbki i znów tongo 
- tym razem tańczone no przedmieściu. 

Trzecie „TANGO AMOROSO" sugeruje etniczny południowo
amerykański rodowód tango. 

Czwarte „ROCK-TANGO" zaadresowane jest do współczes·nej 
młodzieży. Kontrabasy, gitary, perkusja - heavy rock i metal 
rock. 

TANGO jest wieczne, ole kto wie, czy to nie ostatnie ta.ngo 
pokoleń osaczonych przez zagrożenie, które niesie za sobą wspól
::zesny świat.„ 
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