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Szanowni Państwo, 

zespól baletowy Opery Bałtyckic i przestal być przedmiotem 

moich marzeń i planów. PrzyszecJI czas konkrctn;d1 

<Jo onań. Po premier1t· 4&4 i 11drnk-' w Don Giovonnim, 

zespól prezentu1c PJństwu Eumzię. da1ąc w ten sposób 
.(wiacler:two konst'kwt:n tn r: j pracy nad cJoskonalernem 

techniki ta 1iLa wspólczcsnC'go. która w naszych czasach 

znajdui'-' ~11; w cent rum za intt·re~owania najwięksiych 

zespołów baletowy eh na ~wiec i . Jalo11 c spory o uprawia111e-

lasyki w formie prowincjonalneł parodii tPgo gatunku 

lr;1- a1ą jeszcze tu 1 ówdzie, ale ntl' IJ<;dziemy sic; nimi 

prze jmowac:. 1 ie poświęr.imy też zbędnej uwagi napaśr.iom 

sfrustrowanych artystów, klór 111 mibi<: jest p 1 zywiąza nie 

do wygodnej rut yny. niz poszukiwanie w pocie czoła 

nowych form wyrazarna ruchem swoich t'moqi i N, 1ązk ciw 

z muzy k<1. lnternc: towf' anonimy sta ly s i ę przykrą p lagą 

na'1.ego ;1'l1dowiska. ale przt'del nie >ą żadnym 111iernikw11 1 

prawdziwego stosunku nasz<' j puli li cznośri do pracowilośc i 

i tJlcntów 1q grupy ta nec ·rzy, ja ką mamy zaszczy t Państwu 
prezentow.<c' . 

Eurazio 111iala swoją praprem ic Tt; we Wroclawiu, 3lt" \\ers1a. 

którą lzadora We;s1 przygotuwala c.lla Opery Bahyc 1e1 różni 

w; nit> ) lko innym ukladen 1 p<.>1zczególnyrh elementów, 

ale przede wszy stkim ia k ośc1ą r.horeografo 1wykonania1e1 
przez innt' j klasy zt:spt'il ba leiowy. Opo.- iada o nieklórych 

«:>irnc;uh ro nit;dzy « 1 cnwlnośc i ą Wsd1odu i ZJr.1 1< >du. 

ale 111e pretendu je do wyczerpu i ą cC"go opisu iychze 1nie- 1es t 

w żadnym razi <" kalejd'''korc:m n 1dodi1 z obu 
kontvnenlów. Wyc.la1.-. mi sit;, że na1ba rdziPj wartościowf' 

w tym pro jekcie ~~s i poszukiwanie wspólnego 

arlystyczncgo mianownika dla .•t iatyckich i europe1s k1ch 

motvwów muzv•Zll) eh 01 a1 lol'. arz) sząryr.h 11Ti npn" w~c1, 

fil <tuwanych, ja ' 7<!W\ZI' rrzc '7 n&SlC'gO chorcograla, 

7 ironicznym r rzym1UZt'ntt: r oka. Ta ironia skie1owana 

jt'St glów1ne pod Jdrt'1em upit: rając.yc.h się " odr zytywaniu 

librC'll bale ·tuwy< h " rdlug rrost 'ci' fdblllamycr ll-hr 'fTatów 

I rr1e7 O znajduiących gJównic bana ln · tr ŚCi . 

Zy<.Le; P<11'is1wu mil~ j lJl'la11 ) IV IOZV rrowywJfl!LI drug i <~gn 

i lr7Pciego tla, a Iz ad or ze. by po dlugic1przerww,1aką 

1apo>1 k:Ja po 1e1 prell Jlt'rY I ', pownicila c.lo nas z nowym 

projeklem. 





Moja Eurazja 

Eurcizja to nie wycieczka krajoznawcza. to poszukiwanie 
inności ku lturowych poprzez emoqe. Grupa mlodych ludzi 
dzi<~k i doznaniom odczuwanym w wyniku zetknięcia s i ę ze 
sobą i ze światem, który ich otacza, próbuje znaleź<: różnice 

i podobieństwa Zachodu i Wschodu. Eurazja to przede 
wszystkim poezja ruchu i muzyki. To droga do oswajania 
piękna, kt · rego coraz mnie1 w sztuce i wokól nas. Dzięki 

tak wspanialcmu zespolowi ba letowemu, w którym udalo 
nam się zebrać same indywidua l ności. ta poezja jest 
możliwa. 

W Eurazji porus1am równiez tak ważne dla mnit' kwestie 

nietolerancji, zamknięcia się starego pokolenia przed 
nowym. samot ność i zagubienie jednostki. ena końcowa 

' pck taklu p t kw1n1est>nc j ą tego. co wedlug mme 1es1 
w życiu czlow1cka prawdziwym rundamentem. czy li 
potrzeby budowa nia. To na jwię k szy dar i mądrość. 1aką 

można pos ią ś<'.. Ale w sztuce stab się prawdziwą 
ekstrawagan<;j~ i odwagą . bo µrze<.ież wedlug niektóryd1 
destrukcja 1brz1dota jr st /C'dyną d o/lzalą prawdą w tea trze. 
Wielu d11ś tego nadużywa. Twor zę to. co kocham i w co 
wierzę . n i ezależme od aktualnych tendencji. Więc pomimo, 
ze piękno nie je1 rnedialm: i szokujące. a jednoczdnie lat wo 
z n;cgo drwi<' . fx;dc; star :i/a src; ie: bronić na scenie. 

Taniec '-'Spolt 1rsny. tak wysz d7any prze7 nrektóryd1 
zagorza~•th mi/ośników klasyki. jest domeną wirlu l i czących 

się na świec i e z<:·spolów bJ letowych, gdzie jest prawdziwą 

sztuką. dz ięk i której odkrywamy w sobie wra7.liwu;c~ 

i szczere emocje. re mogę tego pow ied zieć o laricu 
kl:i sycznym, lxi od przeszlo stu /;11 nicu~go nowt>go nam 
nie objawi l. Nic VI idzt; tez powodu. aby scrna operowa 
przypcmąd ·owarra byla klasyce. skoro w~pólrz >sne 

inscenizacw opc1owe odlu·gly dość dale o od swoich 
mu1ealnych kanonów. Na szczęścif' nie rna d1i~ zadnq;o 
nakazu, aby prezentowac' w opene wy lącznie IPn gatunek 
tańca. 

lzadura Weiss 



Mein Eurasien 

Eurosien 1st kem landeskundlichcr Ausflug, es " t ck S11c hL· 

nach dem Anderssein in der Kultu r durch Erno ti oncn. 

DurLl 1 Ji<' Ernpn nJung<-·n nach der Zusamrnenkunfl 

rni leinander und 111i t dt·r sie urngi::benJe11 Wt'l l versuchi 

eir 1F Gruppc 1ungcr .\knschen, Untr·,-,chicde u11d 

Ahnltchkeiti"n des Wt·stens und Ostens 7u nndcn. 

Eurasien ist vor alk-m 1-'oesie dr r BewPgung und Musik. 

Es ist l'tn Wcg, sich an das Schii1w zu gewohn i;:n, das in1 rncr 

wenigcr in der Kunsl und urn uns auftr itL In dicsem 

so wund<-'rh;iren Ba llettensemble, in dem es uns gic' IJng, 

lndividuJlitalen zusarn rnen zu hringen, ist diese Pocsic 

rnoglich gewordrn. 

In Eurosicn bcschaft igt mich <i uch rli<- Fr dgc ,k r lntolc r~mz , 

des \Ich Zur [ick7.it'hens der alte ren Crcncra tion von ck 1 

11t:uen, Einsamkc11 und Verlo rf·nhP1t des lncl1viduums. 

D11_· En<bzenc'. isl die' Ouintnsenz dessen, was mc1n<c r 1\nsicht 

nach t·1n " ahrh Fu11rla1 nent im LPlo<"n eines Mensch"n ist: 

das lkdurlnis nach Erscharfung. Din isl die ''--htinSll' C.1bt 

uml Klugl1!·1L die rn.111 besit7.cn kann. In der Kunst wurdC'n 

sie jt'do1 h w w;ihrer Ex travaganz und zu Mut , denn rn ;„x :hP 

111cu1" n dod 1, d.w. lediglid 1 das, " as rleS!ruk tiv und hasslrch 

1sl, die einz1g1--1eif, -Wahrh('1t lil~. r das Tlw<i ter sr ·i. 

D1ese Mc1nung wird hculzu tagc: "on vid en rnisshr auchl. 

Ich sd1afrF ri as, was ich lid w und woran ich glaubF, 

abgesehen von <i klw: llm Trrnds. Ob11 ohl clas SchcrnP 11wht 

po1111!ar und nicl 11,r l1ock1ere11d ist und n lddll ist, rldri.iber 

w s1-11>1 lcn, 11'<:'.rdl' ir h n iir Mulit: gr·b< ·n, <'s a1 rl d•'r BlilH1r-'. 

1u vc rlcidigcn. 

Dc·r von manchcm ubereil 11gcn Anhangu de·r Klas„1k 

so vcrspo ttele 111odf:' rne Tanz isl Dorn:irw zah lrę i cher 

in d1-1 v < ·i t <1111 ·rkannt< -r B .1 llr łl <'llS(' fl 1blc-s, wo er 11 ..rliw 

Krmst ist, dank dt'.r wir UllS<"W 'it'nsibil1ta t und wahrc 

Emotioncn in um cntdcr kr n. Dassdbe kann ich uhf'1 den 

kia sisLlwn Tam ni< ht sdgt·n, Je1111 diest:r bid et uns nichts 

Neup, v~ rt nwhr al, hundnt lahrc11. Ich schc aud i kcincn 

CirunJ dal(ir, dass die Opc rnblihnc Jer Klassik 

UlllPfgPorc1net sf'in soli, \\ <' rlll rnorl r"rllt-' Or <" rnauff(ihrungen 

von drrcn Muscurnskanon rccht weit ahwcichf'n. Zum 

Gli ic.k gili ht"Ult' ke111e Veru rd11ung, da:,s nur die eine 

Tdnl drl 111 eh Opt'r gd rotcn wird. 

17.adora Weiss 

~zek Ala bn1dzir\ski, Aleks;mdra Michalak 

My Eurasia 

Eurosiu is a sights<-t'.ing tour in search ol r-ullural ciifferences 

us1ng e11 1otions. Tha11ks to the scnsations fdt wh, ·n f;iced 

with each ot her and the sw round ing worl d, a group 

or young peoplte rnakt> an attempt to find the sirni larit ies 

and dil ferences bet11 een the West and the East. 

Eurasia is a bovi~ al l a poetry of rnovcrnc11 t and music 

lt is a way to fam ilianse or1eself wi lh !he ocauty which 

is SC<lrC<"r and scarcer holh in the arl and in our life_ 

Thanks to such oubtanding hall t'. I tearn rnnsisting or artistic 

personal ities, such poelry is poss1ble. 

In Euros10 I have tourht'.d such crucial for me 1ssun like: 

la ck of lolerancc. lhc d dcr generation shullini; themselves 

<i\s'ay from the young one, 10!11 uJe &nd ci lr, d ng of lx;ing 

lost by ind1viduals The·' ło s rng scene or 1h1" pcrlo rrnance 

is 1hc essence ol what 1n my opmion 1s the real l'oundalion, 

rranw ly th r· need to Ut'.il le. Il 1s tr t'. gw;itesl gifl rn.m can 

possc5'. However, in tlw art il becarne flarnboyanr e and 

cuu1,ig'c as 1n otlicrs opinion il is destr uctiun and .<bhu 111.:nu : 

tha t ronstitulc the only matur<" truth in the 1hr atrc. 

lt is abused a lol now,idays. I <:Wal t' whal I love and wh.i t 

I belrcvc 11 1, notw 1thstand1ng the currr-nt tremb. Dcspite 

the l:Jcl tha t be:iuty is neither in the public c\· r· nm 1s 11 

shocking hut can Iw casily a suhwct o f mockery, I will stand 

by il on lhe slage. 

Mod<·rn dance, sneereci at by surrw d<cvoted dassic:s 

ent tru<>iasb, 1s the dornain ol numr ·ro us world- rc:nm' 11t'rl 

ballet groups. trea tcd as a truc art lhrough wh1ch we ca n 

probe int o ou r sensiliv1ty and true ernot1ons. I cannut s<iy 

the same ahoul the classica l dance which has rnanifestcd 

hardly any thing fo r the last hundrt'd years. Since modern 

operd performaricrs have denencd fror 11lhe1r 11llJ s1 ·um 

cJnons, I sef' no reason to subject the opera scene 

to class1cs. l 1rc ki ly, nowadays tl re w is no 1rnperat1ve 

to present sole ly such kind of dance. 

lzadora Wr-1 ss 



lzadora Weiss 
choreograf 

Absolw1 ·n tka Pańs twowe j Szkoły Baletowe j w Warszawie i Akademii Muzycznej 

1m. Frycl~ryka Chopina. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Ku ltury i Sztu ki. Po ukończeni u 

sz koły pracowała w Teatrze Wielkim w Warszawie i j edriocześnie studiowala na wydziale 
pecJagogiki baletu. Jako choreograf debiutowala w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Spektakl n os ił 

tyt ul Sny nocy /etme/1 składał s i ę z trzech części do muzyki kompozytorów nlmowych (Serra. 
Horner. Jenkins) Jego owacyjne przyjęc i e przez publiczność zbiegło się ze znakomitymi 
recenzjami prasowymi. Stale współpracujr z czo łowym i polskimi reżyserami operowymi Do te1 
pory zreal izowała choreografi ę do takich spektakli jak: Turandot, S1roszny dwór. Colina. Solome. 
Czurodzie1ski flet, Don Ciovunni, Aida. Carmen, Wolny slrzi:lec Nabucco. Eugeniusz Oniegin. 
Fousl oraz Halko. Spektakle te były prezentowane na naj„ aż niejsz •eh scenach kra jowych oraz 
w USA, Francji, Niemczech. Luxemburgu, Holandii i Finlandi1. a b tiwalu w Wexford w Irlandii 

zrea lizowała cho reogra fię do Strasznego dworu, Opery w Lrzy grosze i Syberii. Przełomowym 

s~·k taklein w jej dorobku stał s i ę I Koncert skrzypcowy Krzysztofa PencJcrcckiego m;aliwwany 
w Teatrze Wid kim w Poznaniu. Po tej rea li zacji J1ri Kylian zaprosił 1ą do Nederlands Dance Thea ter, 
by odbyła u niego staż choi cograficzny. Wielokro tny pobyt w zespole jednego z najwięk szych 
choreografów naszych czasów dal je1 szan"; doskonak nia swojego warsztatu u jego boku oraz 
takich twórców jak Hans van Man<,n, Ohad Naharin. Pau l Ligh tfoot. Sol u ·on i Saburo T(' \higawara 
W ram~, li b t1walu Malta 2000 przygo t owa ła spektakl Cztery pory roku Viva ldiego w nagraniu 

1\Jigcla Kcnncdy'cgo. który po obejrzeniu te j chorcogralii zaproponował j<~ j wspr'i l pra<.:ę nad 
nowym projek. cm W 2005 zrealizowa ł a w Operze Ba łtyckie j balet „.z niebo do muzyki Michała 

Lorenca z jej w/a;nym libre-ttem Ponownie znakomite recenzje zbiegly 'it; owacjami na s to jąrn. 

Następna realizacja pełnospektaklowego baletu Furaz/a, do którego napisała hhretto i dohrala 
muzyk<; r<'prt ·zcnt u j ącą oci rębno'( ulturową Wschodu i Zachodu miała ~wo1<i p rem ierę we 
wroclawskim teatrze C<lpitol i s i ała się wydaw:nie111 otwi<~raią< ym drag<; do zrealizowania marzeń 

o własny1111P pole. Rozpocz<;ł<1 pra r <; nad proj<·kt r:in Wa rszawskiego Teat ru Tarka r rzy Centrum 
Sztuk i Montownia. Zawiesi/a ten pr<.lJt· kt po otrzymaniu propozycji z Opery Ba łtyckie j . gdzie 
m ·ali1.0wa la spektakl 4&4 do muzyki Lisy Gr ri ~ rd . Alessandra Marc..t lo oraz V1va ld1ego i Bacha 

w nagi aniach Nigela K< ·1111cdy'ego. lej choreografie pozwoli ły na powstanie w Operze Bałtyckiej 
znakomitego zcspolu wspólczt~nq~o t a ńca, z którym zwalizowala powtórnie spektak l Euroz/o. 



Ewa Kochańska 
scenograf 

W 1997 ro u rozpoczęla na ukr:; na w warszawskiej Akademii ~zt u k Pięknych, studiując między 

innymi w pracowniach Grafiki Warsztatowej Ewy Walewskie1 i llustraqi lanusza Stannego 
W 1999 roku kontynuowala studia w M1ędzywydzialowej Katedrze Scenogra ni 
u Andrzeja ~adow s kiego. W u;isi<' nauki tworzyła scenogranę Jo licznych etiud studenckich 
realizowanych w szko ł ach filmowych w Łodzi i Katowicach. Za bard zo ważną uważa współpracę 
z Lechem Majewskim przy Operzt' za trzy yrosze w Operze w Heilbornn W 2003 roku obron iła 

dąic prace magisterskie - scenogranczną (z wyrózni<"niem) do dyplomowego spektaklu Biesy 
w reżyserii Ja rosława Gajewsk iego w Teatrze Collegium lobil ium w Warszawie oraz 

humanistyczną w Katedrze Fi lozoni. 
Zaprojektowała m ięd zy innymi scenogran • i kost iumy do nim u Na ;e/eme w reżyserii 

Renaty Borowczak oraz spektakli: Lady M. · atalii Ba bińs kie j 1 Ma/a księżniczko w Teatrze Capitol 
we Wroclawiu. W Oprrze Wroclawskiej współpracowała z Markiem We iss-Grzesi ńsk im przy 

realizacji Czarodziejskiego fletu Mozarta. 
Bardzo ważna dla Koch a ńs kie j okazal się wspólpraca z lzadorą Weiss przy balecie ... z niebu 
w Operze Bahyckiej w 2005, zaowocowa la bowiem kolejnymi wspólnymi projektami. 
Dwa lata późnie j swo j ą praprem ie rę w Teatrze Cap11ol mial balet lzadory Weiss Eurozjo ze 
scenografią i kost1umam1 Kocha ń1kie j. Euraz1a wystawiana w Operze Bahyckiej jest kolejnym 

wspólnym przedsięwzięc i em artystek 



Leszek A labrud ziński 

UkPii< ' }I Sz:oh; Bak·1ow~" GdJ1i ' . Ze" t· ną OP"') ll.ih)ck1< ·1 rn 1ą1<1 11y pl od " '<'l"l'" dPh4u111 rlo d11,. 
Z.1 os11J~n11.; 1 M a1ty tycznt' zo-;tal 11ho norowan) l agrc1J~ Wor1'"\\·()dy (J(1Jń11~1q~o. Wy~iępowaf ~' wif:kvO'll 1 

p1zi·d,i .1wl"ń h.llPl011 ) < h 0 1.-r\ R,1hv1· iq:" gkm 11y1 h pa rt 1a1h można hylo zobacz\ ( :11ty;11; 11 /Jziodku 
do ( 111,r·-rh ó 11.·, G,i<;d/c K or~ ur /ł.L Dun Kwhor:rr:. r1 y Alx1!ecadlc. 
Pio Ir Borowy 

hsol\\-c ·nt Ogólnok sztJk~ccj )zko~1 BJlctm \ cj "" Cda r)~ku llo ukoriu_cr1iu ~1..k oh.· zwi.)!. JI ~ '' ." z ;u··~p·ulcrn 

ffalr•111 0 1:.:I )· Ballyckrq. prn l ~l ko11 " j,1ko 1,1nc< Tl H'lf>olowy. " od 199El rok pko km) 11·1 T.1ńoyl lJkir· 
\N t.c '":ipole ball"lu T1·a tru VVtrl wgn - Opcry NC1rndmvej \'\' \1\larsza\Vlf'~. 

Żanella Borówka 

Ab,ol ·1· 111 k.1gt1a1·is·11•1 ) z!nly llalclowq Od 198 7 1w1ą1ana z Clf"'r.) BJhyc. ~ .lu; mk po .mg:11u LU>lal.i >obl k ~ 

ZP>p<>h10<1le10\\'e)!O. lako <nlr>tkd wv,ir;po»ala" 011(" /ku do o m 'Ciu iH , KUT>urzu. (,ji;d/1-" Aho/1„·udlf'n1J1 Edi1h 
Macie j ierzniak 

1-\h..,1 >h'rf'nl Ogó nok,zt ałc~cc·1 .)z o~- B;1f(-'lt 1wt·j vv 8ytomil 1. Do 200 I pr.Ko,„·,11 jako \\·t;d1t1wny m11?) k. 

,I Jlfl'.:»l•;p11i1· l ~t i'lll\ i \\ Opt'rZe ~lą.ski~t \.\ B) tomiu. TcJt rzc Rozry \vki , .... n10rZO\\' I~ OrJ7. \ \ t: \\fOCtmskilll Tc.1:. rzc 

( ,1p11ol. C')(l , t\nn a 2008 lf''l ' oh<l,l BJ!clu Pa:h twow<"J Op„ ry Rah y1 '" l r,11„oy w ' I" ' ldklu 4,ę4 
Elibic a Czajkowska 

1\ b1olwf'lltka Ogólnolmalqct·I );ku~· Bdl< ·1rn"'I " Ciddr."ku. Po ukor'11 z, ·niu lldrrkr 11) I"' liul.i nd >l) p<- cłrum 
dn I 1(11lt p. ~J1it• do .... kondlil.:t Ll rTil f""'/t:lno<i ·1 w BJllt' t d,·s l t~1 111e~ u'l. urop1 · u leana l li..Jrlf" ... ,! r11ła Od QŚ111HJ l;:H rr.!ru1e:· 
\\ Op<'llC · t!Jltyckiej, od ' tyrznra 2008 jl">I >Ol1>1l,! bJl1·tt1. \a ;1·1·1111' Cli '""' WJ"l<;I" /\ l'dłil 11 1p1 -kl d larh: 
„.1. 1111 ·/JU. Eri:lf 1, Ciw//c. f-a111w;o 1x J!1ko. 1'1n11d 1 Wilk, A lxilc·caillo o r:v 4S4. 
Beala Gr za 

Ah1nlw1·111 k.i Ogól11obL1;;lr ·;11 < ·1 ) zkolv Bc1IPIOll'<"I w Warv,l" re. St ypcrrd\ ,1ka Fundoc1i Bal I. l'w 011 al.1 
\\ ( !pc11<' Wio< /J<"'"l Ttwaler ( <0~/1 7 I Opcr7C' 1\Jo1 d" Bytlguw L'y . w,1JOlp1.ltO\l'dli! t;iki.< · I I <:Jl r<'ll I 
Mu1y cLny1r 1 \\ GIM ie ~l t .. h ura1 TVP, w pro~r._1miwh Joko tn mrJod1o or~u /\U caf,· i yct<·. T;m1 nfo mit;d t.) inn\ nii 
\\ Dwdka do oucc. hóu . JcziOfLc /ol~dzm1, Sp1<JCPJ króff' \\ lliC. Kocic 1\ /Jutod1rndl I tulem ~ p,utic ; \\ Ku~!r·H tlif"' 

llf'Zff· Balcl fonu/u p i Jl'I pi•'rw1z,1 prr ·rnwr4 lMltl0"4 w Opc11· Bahy<<><'I· 
Karolina Jaslrzębska 

W) chuwd!l ~J ~Lkvl , Balrtrn\!'j \\ (id.uh~11, ) typ< ·m.1) ~tlJ nur . Akalk mn T.Jńt~i KIJ ~) u .ncgo h u;inq G1 ~1u· 

\\ Mon~1 ~0. Hra!J u1 !n1ł \.\· \•.- idu pn ·..,tii0\V)Th kc )nk11r5dch ha f" lowyrh (Warna, W . .1 r~za\,,J. Mu-. wJ W ~r·Lor1 r-
19<J0/9 J b;la sul1>1 k~ Tcdllu Wielkiq\o\\ W.u va" i<". 11~;H;prnc z11i~z<1la "<.'z Op<··rą B;iltv1ką. P1bll1111,i l.1 Sii\< h 

o:,d r.1ktr' \\ 17 t 'f''Z~ m ff'pt='r1t1.:.11 ,,,.. .... \\ l.1r:1cl1 llJlJ S-9 7 \\ '' \ ~µu 'ab z prmodzr·niern v. sł.~ nny 1 n ~Mr] ~ ~Jm M rn 1'1 11 

Rrn 1w·· W ro~ J !99() p<: l\\ 'J(~nld na st:c r11.; OP' 'ry Bd!ty( ~wj, ~~t''ll"!' girnvrw pc1rlif' 11t.1n w Knr~urzu. C,~dlt· 
i DtimlA r1 du oucd ic..)1 1. 

Francrszka Kie1c 

l'.dukaq<; 1 ,11 1<Tzrią ZJ<zr;IJ ml tr f'nrngo" µ11111 1.r> lvki d lll''l)'<·zn~j . l.,rze,'zc7ala do Og(llnnksztalqccj 51lo~ 
OJIC'Hm ej " PoznJ11111 nrn1 do '>z lo~ &1l„1u11q przy T< „1111.1 · Mu7\< -l11Jlll C<p 101 " ' · Wrnt.ld" ru. L< zc,1ntn1 I• 
w w1,..lu kn11 ur:;.dd1 1· il< ~i . zdoby '' dtą1 hnn1• nagrody j w y r61111t ·111J. Do naJW<:llnl t'J<liZ!T zalirzJ Tart7ol) mp 
\\' il<'iirrllr', lugt·mlT;mzl " p r rl"/l ngu (tinalrsl a), lldl1< l' WurJ Cup OF.l i. I Ogól11nr• il,ki Kon "" llaldO<\ I 
1w Wiil< IJ11111. Od 'l\ < n11& 2008 roku I'" ' " >lt<iką BJlf'lll 0 1"'1) ilAll1 ckiq. Akru-ilr1w 111ona ogląd.1< 
14 11· b.tlr< u· 4&4. 

Sylwia Kowalska-Borowy 

ł\l 1"_1I\\ cr1lld Cl).:111110 ·>rtalG!CPI )1\ol\ Halctowq " ( «IJ11> ·u. Z <>b\ la 1 1 i11 \ż 1 ,ir·r111• 11· 01~1'ilr1111x1l,l 1111 l\ •>11 ·,n,i•• 
T,111<.J rrH. Wr !/1 ir'< ha W r\i<lłlrm„kiq;o W 1'!98 ruąx• zt;IJ prarę w Op<-r7r B"~yrkw1 . \' '< 'Miii<' 200 6/0 i 

P< >IJZ 1•1< ·rn Si i 1a1ai'11 I\ IJ !'lkc»ol"lk J bJle1u Na srr>nlP Oper) Bak)·< ki<:·j 11 _y>l<JiO" JiJ i 11) ''WUtf' 
~.·. KróJC"~ ~ r111· )nwb l ' I \Inlrw'u ~r 11c,rrnfr u lJ.m li. Kor!Jwzu, Don K1t fior tf ', Gsr="flr, ... z mdYJ. DIJ1hor.11 4&.../. 
Mi hał Łabuś 

T.J11t. e! z\\ y \\ ( xll4ł ) \it; l rrn 111 1 tJ lkm ego . .)w ~•ll' ur n1t•tt; tr11 >\.cl do'?ikonal ll podrza.., ~' ar ... 1t.H,·1\\ t.tr'u d ' \ I'( lbn· 

i 7J grct111< ·' (1 >ar\· 1 I i">ndy11). il) I <lwukn>tn) m m1'ilr7f'lll 1,ol~li hip hop s.olt) or,11 l.i ure~1 1 cm pr,ig1Jn1u 

Th1· CJ1t:l1<·<· IJ,.tfl< e 1\t ,ult·rn\ VIVA 'i<·h 11111>;. W l,llJLll 200J-200 711 ysięp<>11 al nad<'< ar h\1ro<.la11 s ~ i•·go 

1<·.uru Ca pil<>!. l'w7<•rllo\\ al ,;„ 11 wic· l11 p1<>dl1kr 1•r h IPat1alnyrh n•d? 1dew11 1111 eh. Ak1u.1l11r<' I'"'' '"li>ld B.kt" 
Op<'r} Hahyr ,wj ranu) 11 spt'kt.• ·111 ./S4. 

Malgorzala Marcinkowska-Chojnacka 
Absolwenika lódzkrc j Sl koły balclowc j. W lalJch 1985- 1993 Z\\ i~la n<< z Tcalrcm Wielkim w t.odzi Od 1993 
du 2006 solrslka half:IU Opr:ry Ndlt idow.-·j-fratru Wif:lki<"go w Wa 1SZ.1W I~. T Jńczy la w iorląn· r!<łili< . w hal<'.lach 
klasycznych' drmrklasycznych 01az spek1a lach wspólcZf'snych wys1awianych na deskach obu 1rJlr(iw. 
Wspótpracowala z wrt' loma wybiinymi choreog1afami zagraniczny1rn: Ve1edoncm, ca,ado. Fodorcni. Ekcm, 
G11gorowrcz, M3'ornern. Ejrrmnern. Maka rowem oraz pol;kirni: Borkowskim. Wynchowską. Wesolowsk1111, 
P1zyhylowiczem. W 2007 roku bra ła udz1al w Euroz1ilzadnry Weiss w r,~ai rze Capuol. 
Aleksadra Michalak 

Ahsolwenika Ogólnoksztalcącr1 Szkoły Baletowej w Gdarisku. Od począ1ku karrery zawodnwrj 1ariczy jako 
koryfe j B<1 le1u Opery Bahyckiej. 
Filip Michalak 

Absolwent Ogólnok>? lalqccj Szkoły Bale1owej w Gdari;ku. Po ukof1czcniu nauki rozpoCl ąl prau; w Operze 
Nova w Bydgoszczy. a w roku 1999 przenió>l >1<; do Opery Bahyckl<' j, gdzre dtbiu lował pan ią Mcrkuqa 
w b~ lern · Romf'n i Julia Prokołicwa Od roku 2006 1esl so1is14 B>.k:111 01 •·ry Bahyck1t: j. Br Al ud?ial w widow1>kdd1 
lanecznych: Opm1omecoraz V1(hryw choreografii Jaroslawa Slań ka. W Operze Bahyck rej mozrmy go ogląda. 
w . . . z nic/xJ i 48:4. 

Aleksandra Osowicz 

S1udcnlkll ASP we W1ndaw1u. Wielokrotna WJ< rmistrzy 111 Pul\kl w tańcu nowou1··~ 1 1y n 1, n ·prczentowab kra1 
na mli;dzynarodowych mi,11zos1war.h. Pedagog we w1oc:lawsk iej Akademii Ruchu oraz Dornu Tańca Palacyk. 
Wys1ępowala rnir,dzy innymi na deskach wroclawskiego Cap11olu, Opery Śl <JS k i e j . W 200El zos1ala wyrózniona 
w konklm1c s1ypendr;1 l11ym Dolina K1ea1ywna. 
Radosław Palulkiewicz 

1\bsolwenl Ogólnokmalcące j Sz ko~, Bale1owe1 w Łod1i. Po ukori1 zeniu naukr lJriczyl jako koryfq w Op<"IZe 
Wroclawskrej. W lalach 2000 - 2002 wspótp1acowal z Gaslsp1el Thca1ercHrek1ron (,erhanz. Rok późnw 1 

uu e;111iczvl w pro1ekcie Opt ·Jl/um1·c w Tc,!lrzc Muzycznym w (_jdynr. W lalach 2005 - 2007 byl lancerzern 
IV rcalrze Capilol we Wrodawru. Od slycznia 2008 roku 1e>1 "'!1s1ą Bale1u Opery Bahyckre j, gdzie wystt:puje 
m rn.w 4&4. 

Łukasz Przytarski 

Tegoroczny rna1u11ys1a. Deb1u1an1. Do zespołu b;;lę 1owcgo 01xw Bal1 yd icj doh1c·11 I po udane j prezen1aqi 
na cas11ngu w marcu 2008. Wrze~11q 1a1icz ·I w gdyriskim Tealrzc lunior przy Teairze Muzycznym w Gdym. 
Marzena Socha 

Absolwenlka Ogolnok>z1alcącej Szknły Bale1owej w Gdansku. Wsp<ilpracowala z Gdański ni reJlrem Tańca 
Mf'li,;y Montr rns, Teairem Ek>pres ji Wo1riecha Mi,iu10, grup1 Darla von Bldcilow, Tcatr<"m Mu1ycwym 

w Gdyni oraz Tealrem Cap11ol wc Wroclawiu. Wyslr;powala w wrd u glośnyrh produkq ach, 1ak1ch 1ak: Szachy. 
Chicogo, Noi1 r Sen nory letme1w Teatrze Muzycznym w CAJynr, a lak i.<' IV O(J<'IU z11 ri q 1pow::. West S1dc Siary . 

_5mierdź w górach. 5wmy1i Euraz;ow Capi1olu. W 2008 wsiała so li s1 k ą Rale1u Opery Baltyckrej. Tańczy w balr>c11' 
4&4, krcu1ąc m iędzy innymi posiać Smicrci. 
Ireneusz S1encel 

Wycl 1m,Jnck gdai1sl 1c1 Szko~· S.lc1ow~1. któr<! ukoric.zyl 11· 19'! 5. Dd>r uuwał pzcze w 1ym Sdmym roku pan ią 

Rnrnea w hal<·cre Prokofiewa a scenie Ope1y Bałtyckiej. W sezonie 1997 / 98 wys1ępowa l w Tea1m· Wielkim 
w t odZ1, po cz; m wróci oo gdańskiego zespołu. Jest 1cgo sol"1 ą oJ scwnu 1999/ 2000. Współpracu1e z 8alle1 
School Kozlova w Osace, gdzte uczy 1apon>ką rnlodziez 1 ańca klasyunego oraz par1ne1owarna. 
Michał Wylo1 

Absulwenl Ogólnuksztalqcej Szkoły Bale1owe1 w Gdańsku. Siypen<lysw Kra1owt-go Funduszu na rzecz Dziet i 
Wyb11nre Uzdolnionych. W tra kei nauki wielokro1nie bra l udzial w konl:ursac 1 ańc<t . zdobywając wdzy nmym1 
li 111icj;cc w XIII 1 XIV O~ó!11opo l ;k i111 Ku11kw;ic· Talka irn. Wo1uo l1a W1c•1ollowsk r~gu orcz korrkur>it· Furow111i 
dla Mlodych Tancerzy w W,Jrszaw ie. rańrzyl w zf'spo l ~ Teal/u Wielk iego - Opery Ncrmdowe j. Wysl<;p<>wal l akże 

w (;r"rr C.;inari.1 Balr: I w Ul> Palrn;is. Od 'iycznia 2008 roku j<'>t ,ol /\lą ba l<- 1u. 



W balecie wykorzystano muzykę z następujących nagrań: 

La Morf de Lhakpa. Le Passagc. Les Traces 
B1uno Coula"/H1111alaya Original Soundtrack 
Virg111 Rernrds/ katalog 72438486452 1 

Des Prc;cur ·s. Inii Me Och/i 

ścicłka dźwiękowa z Glrnu Don Juon de Morw 
A&M/ ka talog BU00002G31 

Eder/ez1. /ovunke /ovunk e. Kozimierz 
One Voice, Aide }emo, T 4 2 
Nigel Kennedy and Kroke/fos1 meels Wesl 
Emi Clas;1cs / katalog 724355751225 

Knla1kr 

Milhal I orenc ,„ ;pek1aklu M1s1rz 1 Malgoaa/O 

w rcL. Piotr• Dąbrowskiego 

Ruquel 
Albeno lglt·1i;1s//-/ob/e con el/u- Soundtr;wk 
Milan RPrnrclslkatalog 8000080893 

V Kancer/ Bmndenbur;k1 O-dur tiWV /OSOIJS. l:lACH 
Koncerty Brand1 ·nhur,kie 

Warn1'1 \r1u; ic Poland / ka1<1log 0927450922 

Emmele10 

Dead Can Dance/ Inro rhr' lohyrimh 

Wea ln1ernat'.011ailkatalog B000002MM8 

Ajhon. Clorofin 

Lisa Ger1 ard/771<' rnirrur puul 
SONll /k.11alllg ~01\J 103-2 

Come Tcnd< ·111t ·s' 
Lisa GnwdlTht· \ih t:'r 7ir•c 
EMI / katalog BOOOIHXPOM 

Cl'idJra/lnn. Mc·ducuum 
Craig Pnw"/Sr.1cr,.,d rh{//1/; o( Ruddho 
1 leawn on L irth Mu; ic / katalog I IOEM 12 

Yommo 

Wadaiko Yamato Dru11 11 111·1s ul l;1p;in/ Ao1< HJ 

5f:'\·en Jill lt'S Se~ (:'ll-(iovincfo 

Oliver )h:i111i and l'ricnils 
SJilva / kat alog BUlJ0024 IWV 

P1e1111tr it~ hJ\ \ dl 1\ V) 

'' ~ ":- l,1w,t ł 1 1lt >g r.1(11 h1!1.1,1 .i Mul 1a 11vf1,,.,,u~o /-Jo/, ·1 

nrat '"'llll~dl mJIJT>l \\ d l.loguslJ\\J lai;idlu Sk CJ/Ullt'lllU 



inteligentny serwis kinomana 

Or<Ja r11 zatorem imtytuqr 1est 
Samo rząd Wojewódz twa Pomorsk1e90 

lu~zet~ 

tr~sto pl 
Putlal Aeq i o11al11y 

Ty oceniasz 111my 

- my pozna1emy C1eb1e 

Ot1,k1 temu zna1duiemy C1 ro, 

co lubis z. Zda1 s1.; na 

film.wp .pl 

To me tył.ko lWlaSluny 

i recen11e lllmOw. ranM1n91 gw.azd . 

galerie zdJ~ er; bogaty 

s.t"rw1S serialowy. 

To duzo w1ęce1, . 

103,7„, Radiu Gdań.sir. 

Wrota Pomorza 

11 fł 

SITOR 

redakcja programu 
B1 ·a1a Ll und jc: 11 ' k" 

projekt graGczny 
Magda lleneda 

zdjęcia 

I ll k J>:~ G"11 roń,k 1 

1\grn' ·"ka Lcncfoon 

1J..,rt:-l" ~V I H~l~11\ .łrl\}i~'c/' \ 

fvldn.:ii-. l/'fc1~'.l·G1:C<,,1rh ł 1 

8ll- 219GdJr'1' kal. Z11 i cro;,!wa I~ 
1d. HR )8 7C1 J 49 121 13 

la,. + 48 58 7rd 4') 14 

r·-11 1Jil OJX'rd@opnahali) <ka.pl 

www.operabaltycka.pl 




