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Teatr Tańca Silva Rerum 
Kraków 



MUZEUM CZł.OWU'KA 

muzyka: l~RZVSZTOF PENDERECKI 
(„Partita na klawesyn i orkiestrę") 

libretto: A 'DRZF.J GRABOWSKI,. tARIAN ŻAK 

choreografia: MARIAN ŻAK 

scenografia: ANDRZEJ GRABOWSKI 

„MUZEUM CZŁOWIEKA'' 

to opowieść o mezmiennym cyklu przemijania poko
i 'Ó ludzkich. Poszukiwanie, błądzenie,_ zdobywani 
;. klęska są im wyznaczone przez los i niezbywalne -
podobnie jal· antagonizm zbuntowanej jednostki 
1 zbiorowości. w której decydują silniejsi. 
Grupa guzowatych wypełza od strony widowni 
w kierunku sceny. (Czyżby poczwary te wyszły od 
nas. czy raezej z nas?) Napotyka na obiekt wypełnio
m· zastygłymi w-dawnych czasach postaciami. Wcielu
jqt• si w star ' stereotypy. odkrywają na nowo w
pomnianą wiedzę. Czyż trzeba zawsze powracać do 
własnego sposobu istnienia? Wyłania się jednak 
zbuntowany odmieniec, niedopasowany do żadneJ 
maski i kostiumu. Grupa niszczy go, aby zachować 
swoją jedność. Niestety została ona jednak w tvm 
momencie nieodwołalnie podważona i zakwestiono
wana. Ciało buntovroika staje się )1astępnym kostiu
m •m historycznym· w rekwizytorni stereotypów. 

Hippie.~: 

Guzowaci: 

Kurtyzana: 

Mnich: 

.'\Tiewinna: 

Playboy: 

OB S I A : 

- Jaro ła\\ • 'witała, Marian Za 

- Sabina Wo ·zek, Ewa topczyń. ka, 
Sabina 1 1ysior 

- Marek Cyra, Adam PietrLyk, 
Ryszard Borys 

- Katarzyna Seile 
Dorota Szekieti. 

nitci Wolak, 

- Krzysztof Majowski', Kazimierz 
Boga wski 

Rewoluc1onista:- Piotr CieC"hanowsk', Kazimierz 
Cieśla 

Urzędnik: - Ola 0C"hab, Joanna Pasze 

Obserwator: - Ewa Błaszczyńska r ry ·tyna 
Prokopiak 

oraz po tacie z muzeum 

Mumia: - Zbigniew Czerniak, Ryszard Bory. 

Urzędnik: - Adam Pietrzyk, Zbigniew Czerniak 





PAŃSTWOWA OPERA ŚLĄSKA 
w Bytomiu 

LUDZIE TARCZE 

PRAPREMIERA 12 kwietnia 1986 r. 
Opera Śląska Bytom 



LUDZIE - TARCZE 

muzyka: GU TAW HOLST 
(suita symfoniczna „Pl n, t 

montaż i opracowanie; HE. 'RYK CIERPIOL 

libretto: TADEUSZ KUO:'.'llKA • 

chOTeografia; MARIAN ŻAK 

scenografia: ANDRZEJ GR \BOWSKI 

„LUDZIE - TARCZE" 

pełna okrucieństwa WlZJa świata z.militaryzowanego 
l totalitarnego. Główną rolę kreuje bezosobowy me
chanizm przemocy i nienawiści - me wiadomo po t:o 
i przez kogo wprawiony w ruch - lecz jednako grożn, 
dla tych co są jego trybami jak i dla tych, co miaż
dżeni giną. 
Pełna dynamiki i nie tajonej agresji muzyka Holsta -
uruchamia umundurowane i zdecydowane na wsz~·
stko żywe manekiny. Paradę pozbawionych osob -
waści „ludzi - tarcz" uświetnia Wódz - z.nak 
bezosobowej hi •rarchii, ślep go posl iszeństwa i ·a
mowładztwa brutalnej przemocy 
Popis militarnej, automatycznej sprav.rno~ci przerywa 
pojawienie się sceny łagodnej i sielankowej. Otwie
rają się drzwi do innego świata - wchodzimy w b 7.

czasową przestrzeń miłości dwojga młodych ludzi. 
potykają się, odkrywają siebie i są szczęśliwi 

tylko po to, by za chwilę doznać cierpienia· i śmierci 
z rąk zdziczałych, butnych iepaczy. niezdolnYch 
przystal· na inny, ludzki świat. 

OBSADA: 

Dziewczyna 

Olga Kozimala-Kliś 

Ewa Stopczyńska 

Sabina Woszek 

Chłopiec 

Kazimierz Bogawski 

Piotr Ciechanowski 

Marek C ra 

Zolni rze 

Wódz - .Janusz Grygorce vic1. 

Przywi)d zyni: 

Elżbieta Mickiewicz 

Krystyna Prokopiak, 

Katarzyna Seiler 

Dorota Szekieta 

Tancerki 

Ewa Błaszczyńska 

2. Lucyna Gawron 

3. Ewa Janyga 

4. Sabina MysiOI~ 

5. Ola Ochab 

6 Barbara Ogińska 

7. Bernardetta Ogrocka 

8. Joanna Paszek 

9. Krystyna Prokopia!· 

10. Ka ta rzyna S il r 

11. Jadwiga Sikora 

12. Urszula Stank1ew1cz. 

13. Elżbieta Szczech 

14. Dorota Szekieta 

15. Anita Wolak 

16 Jolanta Wrońska 

Przywódca: 

Kazimierz Cieśla 

Krzysztof Majowski, 

,Jai_:osł~w $witała 

l\larian Żak 

Tancerze 

I. Kazimierz Boga wsk 1 

2. Ryszard Bor_ 

. . Piotr Ciechanowski / 

4. Kazimierz Cieśla 

.). Zbigni"w Czerniak 

6. Marek Cyra 

7. Krzysztof Majow.sk · 

Adam Pietrzyk / 
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PAŃSTWOWA OPERA SLĄSKA 
w Bytomiu 

EXODUS 

PREMIERA - 12 kwietnia 1986 r. 
Opera Sląska Bytom· 

PRAPREMIERA - 14 kwietnia 1986 r. 
,Teatr Tańca Silva Rerum 
Kraków 



EXODU 

muzyku: WOJCIECH KIL R - „EXODus·· 

li.bretto: , fARIA ZAK 

choreografia: M RIA ŻAK 

scenografia: DRZEJ GRABO\V. Kl 

„E X O O S" 

syml oliczna uci •czka z krainy Th,matosa, do z1 nu 
naj\l.rspanialszej. bo Obiecan j. 
Topos podróży na Utopię - pełen 111 b zpt czeńsl\J 
zasadzek i zaskakujących odl·ry ·, - zam i nia si . 
v.. poszukiwanie tożsamości i prowadzi do wi dz)i 
lementarnej o konieczności b. cia raz m. Swiadomośi 

l zakłóca jedynie pytanie: Czy la Jui cel? Czy 1est 
coś więcej'! Brak odpowiedzi zmusza do dalszych 
działan zawsze fałszywych - bo be7.skutecznych 
które są głównym tematem baletu: Z popiołów, glin 
• kamieni powstają ludzi ŻY\\.'i Rytm b zładnego 
marszu narzuca tempo ich p n tracjom. Kataklizm 
wzmaga siły , odradzci wolę życia . Odnajdujq siebi1• 
samych. Odnalezieni oznacza jedność, zniszcz ni 
chaosu i radość jaką daJe z spaleni . Zostaj on<J 
zakłócona pragni 'niem czegoś nieokreślonego. czegoś 
większego ,i dalszego. Znów daje znać o sobie niewy 
jaśniona tęsknota do poznania prazri deł. katastro
fi znego punktu „zero" . 

OBSADA: 

Tancerki Tancerze 

l. Ewa Błaszczyńska I. Kazim1 rz Bog~ w.·k1 

2. Beata Bogusz 2 Ryszard Bory~ 

3. Lucyna Gawron :i . Piotr Ci ·chan w~k1 

4. Ewa Janyga 4 Kaz1m1 .-..~ Ci1!sla 

5 Jolanta Mac1PJ w·k :i Zb1 'ni •w Cz1·rn1ak . 
6 Sabina Mysior 6 Mar k Cyra 

7. Ola Ochab 7 Krzysztof Majowsk i 

8. B mad tta Ogrocka 8 Adam P1etr1.v1' 

fi . Joanna Paszek 9 .Jarosław świtała 

10 Dorota Patoła JO Marian Żak 

11. Katarzyna Seiler 

12 Ewa Stopczyi •. ka 

1~ Krystyna Prokopiak 

14. Anita Wolak 

15. Sabina Waszek 

16 . Jadwiga Sikora 

, 





PAŃSTWOWA OPERA ŚLĄSKA 
w Bytomiu 

„SAM WALCZYŁEM 
O SWOJĄ SZANSĘ" 

Rozmowa z Marianem Żakiem 

autorem choreografii 



.4.P. Wrócił Pan do Opery Sląskiej po okresie samo
dzielnego prowadzenia Teatru Tańca Silva 
Rerum w Krakowie. Czyżby oznaczało to od
wrót od 1mrtu eksperymentalnego w choreo
grafii i ponowne wpisanie się w klasyczny? 

M.ż. Moje poglądy nie zmieniły się. Zawsze lubiłem 
balet kla.::;yczny w dobrym wykonaniu. Duże 
sceny z dużą liczbą tancerzy mogą sobie na to 
pozwolić. Teatry mniejsze powinny szukać wła
snych środków wyrazu, własnej jormy i:; opar
ciu o ludzi, jakimi dysponują. 
Zalcładając Teatr Tańca Silva Rerum wiedzia
łem że porywam się na cos, na co nie zdecydo
wali się inni, młodzi choreografowie. Założy
łem go i częściowo przegrałem, ponieważ ieatr 
ten już nie istnieje. Byla to przegrana organi
zacyjna. Nie przegrałem jednakże artystycznie. 

A.P. A co dzieje się gdy eksperyment choreograficz
ny nie uda.je się. Czy efekt nie jest wtedy ·gor
szy od niezbyt udanego np. „Dziadka do orze
chów"? 

M.Z. Nie zgadzam się. Nie grozi nam zalew pseudo
nowoczesnej tandety, choćby z tego powodu, że 
niewielu jest twórców, którzy mają odwagę 
spróbować samodzielności. 

A.P. Może nie daje im się szansy? 
M.Z. Tego nie wiem. Ja o swoją szansę sam walczy

łem. Myślę, że pozostali którzy chcą to robić, 
powinni też walczyć , a nie czekać jedynie na 
mecenasa. 

A.P. Jak chce pan pogodzić pasję robienia czegoś no
wego z modelem instytucji, pod dachem której 
pi·zyszło panu pracować, a która przecież z gó
ry narzuca inny repertuar, inny styl pracy? 

M.Z. Oczywiście Opera jest instytucją powalaną do 
szerzenia takiej, a nie innej kultury teatralnej 
i 1ej obowiązkiem jest wystawianie baletów kla
sycznych. Myślę jednak, że połączenie różnych 
stylów tańca wyjdzie na dobre zespolowi1 który 
będzie m6gl w ten sposób wzbogacić swoje pro
fesjonaln e umiejętności jak i teatrowi, który 
już w przeszłości nie wahał się przed wystawie
niem baletów wspólczesnych. 

A.P. Jak wprowadza pan w życie te założenia, które 
oznaczają przecież wzmozoną pracę? 

J\11.Z. Napotykam oczywiście na opór. W tym jednak 
wypadku - tzn. kształtu artystycznego spekta
klu nie uznaję kompromisów. Tylko zwiększe
nie wymagań wobec ~-iebie i innych może przy
nieść poprawę poziomu. 

A.P. Chciałabym dowiedzieć się, jak rodzi się spek
takl. Kiedy powstaje choreografia? 

M.Z. Choreografia to ostatni etap. Najpierw jest mu
zyka, czasem libretto. Dopiero wtedy choreo-

g-raf przystępuje do pracy. Tak zazwyczaj pow
stają balety. Zdarzają się sytuacje odwrotne 
kompozytor przychodzi i dopisuje niejuko mu
.zyk~ do gotowego u.kładu tanecznego. Jest to 
jednak w naszych warunkach sytuacja wyjąt
kowa - trudno bowiem o kompozytora, godzą
cego się na pracę tak czasochłonną, której efekt 
jest przecież niepewny. 

A.P. Przyjmijmy, :.e mamy muzykę czy w tym 
momencie powstaje ogólna wizja spektaklu, 
czy czeka pa1i jeszcze na propozycje Librecisty? 

!'W.ż. Nie ma na to gotowej recepty. Np. w wypadku 
„Muzeum człowieka" utwór muzyczny został 
nam polecony przez samego k0mpozytora -
Krzysztofa Pendereckiego, libretto zaś powsta
ło w ciągu tygodniowej dyskusji ze scenogra.
f em Andrzejem Grabowskim. Starałem się za
proponować ruch, który bylby równie awangar
dowy, jak muzyka Pendereckiego. 

.1..P. Teraz wraz z Andrzejem Grabowskim pracu;e 
Pan nad środkową częścią tryptyku. Libretto 
napisał Tadeusz Kijanka. Co chcielibyście prze
ka::ać widzom w ciągu tego wieczoru? 

i\11 .z. Chcietiby~-my mówić o podstawowych proble
mach naszego życia; lęku przed jutrem, o za
grożeniu współczesnego świata, o tyranii, prze
mocy wobec jednostki, o walce w obronie do
bra, pięk1Hl i ludzkie; godności. 

A.P. Podjęcie tego typu problemów wymaga od cho
reografa głębokiej świadomości arsenału. srod
ków z jakich korzysta. Proszę zdradzić kim sq 
pańscy mistrzowie? 

• I.Z. Drogowskazam1 sq dla mnie nazwiska Drze
wieckiego i Tomaszewskiego. Pierwszy fascynu
je mnie ruchem jaki proponuje, drugi perfekcj 
wykonawstwa, do jakiej doprowadził caly ze
spół 

Ja. postanou:ilem stworzyć coś własnego - teatr 
tańca a może raczej balet gry aktorskiej. Celem 
- może utopijnym, jest zespól, który równie 
~wietnie tańczy, jak i gra. Dla osiqgnięcia go 
s·aram się wykorzystać metody organizacji 
spektaklu., które tak podziwiam u mistrzów. 

A.P. Jak zatem wyglądają perspektywy połączonego 
zespolu Opery Sląskiej i Teatru Silva Rerum 
na dzień dzisiejszy? 

M.Z. Najbliższa perspektywa, to najnowszy realizo
wany wspólnie balet, nieco dalsza to nowi tan
cerze, którzy prawdopodobnie tuż po ukończe
niu bytomskiej szkoły baletowej zostaną przy
jęci do zespolu. O jeszcze dalszej nie chciałbym 
mówić, aby nie zapeszyć. 

A.P. Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia. 

Rozmawiała: Alic;a Pierzchalska 



ZESPÓL BALETOWY 

soliści 

1. Aleksanci ra Kozimala-Kliś 
2. Elżbieta Mickiewicz-Lebik 
3. Elżbieta Szczech 
4. Kazimierz Cieśla 
5. Jarosław świtała 
6. Marian Żak 

koryfeje 

1. Urszula Ballarin 
2. Ewa Błaszczyńska 
3. Beata Bogusz 
4. Ewa Janyga 
5. Barbara Konopldn 
6. Jolanta l\Iaciejewska 
7. Ola Ochab 
8. Barbara Ogii1ska 
9. Bernadetta Ogrocka 

10. Janina Psiuk 
l 1. Katarzyna Seiler 
12. Jadwiga Sikora 
13. Urszula Stankiewicz 
14. Dorota Szekieta 
15. Sabina Wosz~k 
16. Kazimierz Bogawski 
17. Piotr Ciechanowski 
18. Marek Cyra 
19. Krzysztof Majowski 
20. Adam Pietrzyk 

tancerze 

1. Beata Bogusz 
2. Lucyna Gawron 
3. Alicja Gromadzka 
4. Aleksandra Jasiliska-Zgorzali 
5. Celina de Lorme 
6. Sabina .Mysior 
7. Joanna Paszek 
8. Krystyna Prokopiak 
9. Urszula Skoplak 

10. Anita Wolak 
11. Jolanta Wrońska 
12. Zbigniew Czerniak 
13. Ryszard Borys 



dyr. naczelny i art. 

z-ca dyrektora 
kierownik literacki 
chórmistrz 
kierownik baletu 
choreograf 

dyrygenci 

ASYSTENCI: 
reżysera 

chórmistrza 
choreografa 

INSPEKTORZY: 
orkiestry 
chóru 

baletu 

KOREPETYTORZY: 
solistów 

baletu 

pedagog baletu 

- NAPOLEON SIESS 
- RYSZARD BARON 
- TADEUSZ KIJONKA 
- KRYSTYNA ŚWIDER 

- · MARIAN ŻAK -
- HENRYK KONWINSKI 
- JERZY MATULA, 

TADEUSZ SERAFIN 

- ZENON KELLER, 
TADEUSZ śWIECHOWICZ, 
RYSZARD ŻABA 

-ADAM ŻAAK 
- ELŻBIET A MICKIEWICZ, 
JAROSŁAW ŚWITAŁA 
KAZIMIERZ BOGA WSKI 

-JAN KNAPIK 
- DANUTA KACZOR, 

KRYSTIAN MOLL 

- JANIN A ST ANKIEWICZ 

- JERZY MATULA, 
KRZYSZTOF STASZOWSKI 

- MART A WISZNIOWSKA-
-GAJDA, 

- MAŁGORZATA WĘGRZYN 

- KAZIMIERZ BOGA WSKI 

Kierownictwo techniczne: Mieczysław ŁOZINSKI, 

Natalia CHRZANOWSKA. 

Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - Inga 
Kądziela, krawieckiej męskiej - Bronisław Gąsior. 

malarsko-modelarskiej - Józef Szostok, perukarskiej 
- Irena Różanka, szewskiej - Mieczysław Bliskow
ski, ślusarskiej - Henryk Halama, stolarskiej - Ed
mund Mróz, rekwizytorka - Barbara Raczyńska. 

kierownik ds. oświetlenia - Ryszard Wiśniewski, 

brygadziści sceny: Eugeniusz Chrzanowski i Zdzisław 
Góral, akustyk - W. Hanć, inspicjenci: Dorota Ja
błońska-Kasprzyk, Anna Patyj . 
Grafika - MARIAN MALINA 

Cena zł 40.-


