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OPERA 
NARODOWA 

Dyrektor naczelny WALDEMAR DĄBROWSKI 
Dyrektor artystyczny MARIUSZ TRELIŃSKI 

Dyrektor baletu KRZVSZTOF PASTOR 

Ukor'lczył w 2002 roku Par'lstwową Szkolę Baletową w Łodzi. Pracował w tamtejszym Teatrze Muzycznym, a na
stępnie w Teatrze Wielkim w Poznaniu. We wrześniu 2005 roku został zaangażowany do zespołu baletowego Opery 
Narodowej. Ta r'lczył w baletach takich choreografów, jak: Jiri Kylión, Andrzej Glegolski, John Gronko, Krzysztof Pastor. 
Absolwent Pedagogiki Baletu Akademii Muzycznej w Warszawie, z którą związany jest jako pedagog. W 2008 roku 
zdobył li nagrodę (I nie przyznano) oraz nagrodę specjalną Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego na I Ogólnopol
skim Konkursie Choreograficznym im. Bronisławy Niżyr'lskiej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 

EDUARD BABLIDZE 
Urodził się w Gruzji. Po ukor'lczeniu w 1995 roku Par'lstwowej Szkoty Baletowej zastoi solistą w Par'lstwowym Teatrze 
Opery i Baletu w Tbilisi, a w latach 2002-05 był tam pierwszym solistą . Po przyjeździe do Polski pracował w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu i Operze Baltyckiej w Gdar'lsku, a w 2008 roku dołączył do zespołu baletowego Opery Narodowej. 
Tar'lczył w baletach takich choreografów, jak: George Balanchine, lzadora Weiss, George Aleksidze, Sławomir Gildel, 
Alexei Ratmansky, Roman Kornasa, lrakli Shengelia, Krzysztof Pastor. Pracował również jako pedagog tar'lca klasycz
nego i współczesnego . 

JACEK TYSKI 
Już jako uczer'l warszawskiej szkoły baletowej zajął I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tar'lca w Gdar'lsku (1993), 
a w rok później - li miejsce na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Tancerzy .Prix de Lausanne·. Dzięki temu 
wyróżnieniu, po ukor'lczeniu szkoły w Warszawie mógl studiować przez rok w Hamburskiej Szkole Baletowej Johna 
Neumeiera. Po tym stażu został zaangażowany do zespołu Baletu Hamburskiego, gdzie tar'lczył w latach 1995-2000. 
Następnie występowal w zespole Compaiia Nacional de Danza pod dyrekcją Nacho Dualo. W 2004 roku powrócił 
do Warszawy i zastoi solistą baletu Opery Narodowej. Tar'lczył w baletach: Nacho Dualo, Jiriego Kylióna, Williama 
Forsytha, Borisa Ejfmana, Andrzeja Glegolskiego, Jacka Przybyłowicza, Emila Wesołowskiego i Krzysztofa Pastora. 

KAROL URBAŃSKI 
Par'lstwową Szkołę Baletową w Łodzi ukor'lczył w 1984 roku i związał się z tamtejszym Teatrem Wielkim, gdzie pra
cował do roku 1991 , uzyskując pozycję solisty. Następnie zaangażował się do zespołu baletowego Teatru Wielkiego 
w Warszawie. W roku 1995 wyjechał do Norwegii, gdzie był tancerzem Narodowego Baletu Norweskiego. Do Opery 
Narodowej powrócił w 1997 roku jako solista i występuje do chwili obecnej. Tar'lczył w baletach: Jiriego Kylióna, Emila 
Wesołowskiego, Ewy Wycichowskiej, Matsa Eka, Antala Fodora, Glena Tetleya, Krzysztofa Pastora. Ma już w swoim 
dorobku choreograficznym takie prace, jak: Aria z Wariacji Goldbergowskich, Passacaglia, Pocztówki z życia do pio
senek Toma Waitsa, śmierć i dziewczyna, Tylko raz w życiu, Requiem dla wydrążonych ludzi, Ho/otrazy. 

NATALIA MARIA WOJCIECHOWSKA 
Absolwentka Par'lstwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Tar'lca 
w Gdar'lsku: w 1997 roku zajęła Ili miejsce w kategorii juniorów, a w 1999 otrzymala I nagrodę w kategorii seniorów. 
Po udziale w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Tancerzy .Prix de Lausanne· (1999) otrzymala stypendium, 
które umożliwiło jej naukę w Hamburskiej Szkole Baletowej. Potem dostała angaż w Balecie Hamburskim pod dyrekcją 
Johna Neumeiera. W latach 2003-06 współpracowała głównie z Teatrem Muzycznym .Roma·. Od 2006 roku związa
na jest baletem Opery Narodowej, od września 2007 jako solistka. Tar'lczyła w baletach: Johna Neumeiera, Andrzeja 
Glegolskiego, Johna Gronko, Alexeia Ratmansky'ego i Irka Muchamiedowa. 



POLSKI B A L E T NARODOWY 

C R E A T O N S 
W A R SZTAT CHOREOGRAFICZNY 

THE F IR ST C H OREOGRAP HIC WORKS H OP 

Wieczór baletowy mlodych c horeografów/ Young choreogrophers ballet evening 

Premiera 24 czerwca 2009 
25 i 27 czerwca, godz. 19 oraz 20 wrześn io 1 4 poździer iko, godz. 18, Solo Mtynorskiego 

Warsztaty choreograficzne powinny być nieodlqcznym elementem życia zespołu baleto

wego, który ma ambicję kształtowania własnego oblicza artystycznego, 

Bez poszukiwania nowych dróg, środków ekspresji, o nawet nowego języka , balet byłby 

sztukq molo interesujqcq, pozbowionq niespodzianek i wyzwań dla publiczności , być 

może nawet sztukq mortwq. Liczqcy s ię zespól baletowy, niezależn ie od prezentowania 

wielkiego i znanego już repertuaru, powinien być więc kreatywny, szukać własnych 

rozwiqzoń artystycznych, proponować balety nowych choreografów, najlepiej wywo

dzqcych się z zespołu . Aby jednak talenty choreograficzne miały szansę ujawnić się 

i rozwijać, muszq zaistn ieć ku temu odpowiednie warunki. Dlatego jednq z pierwszych 

moich inicjatyw po objęciu dyrekcji Polskiego Baletu Narodowego było stworzenie do

rocznych warsztatów choreograficznych . 

To przedsięwzięcie jest ważne nie tylko dla publiczności i rozwoju zespołu , ole również 

dla tych tancerzy, którzy w sposób dojrzały i odpowiedzialny myślq o własnej przy

szłości po zakończeniu kariery baletowej - oby mogli spróbować swoich sił jako cho

reografowie, organizatorzy procy, kierownicy produkcji, inspicjenci , inicjatorzy działań 

reklamowych, autorzy tekstów, edytorzy programów, projektanci kostiumów, pracow

nicy techniczni etc. 

Wszyscy artyści, którzy decydujq się wziqć udział w tym projekcie, powinni procować 

no zasadzie całkowitej dobrowolności - po to, oby rozwijać w sobie niezbędnq deter

minację i umiejętność przekonywania innych nie tylko do procy twórczej, ole także do 

podjęcia dodatkowego wysiłku. Mojq przy tym moksymolnq swobodę wyborów arty

stycznych i organizacyjnych, co przyczyni się bez wqtpienio do uwolnienia wielkiego 

potencjału kreatywnego naszego zespołu . Dlatego pragnę, oby warsztaty choreogra

ficzne pod hasłem Creations, także zaproponowanym przez naszych tancerzy, stoły się 

odtqd trwałym elementem działalnośc i Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wiel
kim, przyczyniojqc się do rozwoju polskiej choreografii. 

Krzysztof Pastor 
Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego 




