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Krzysztof Pastor 

Mój Weill I I 

p rawie dlie s1ęć lat temu namawiano mnie w Am

sterdamie na rea l 1zaqę m anego „ballet chan 

ie" Kurta Weilla Siedem grzechow glównych . 

Wtedy wlaś n1e . wn i ka1ąc glęb1e 1 w dorobek kompozyto

ra . dosledlem do wniosku . ze duzo ciekawszym vvyzwa

niem byloby d la mnie stworzenie autorskiego spektaklu 

o Weillu czy racze1 o 1ego muz ce I tak wlasnie rozpo

cząlem pracę nad nowym pro1cktem. który zaowocowal 

15 czerwca 2001 roku praprem ierą mo1ego baletu Kurt 

Weill w wy onaniu He Nationale Ballet na se nie Het 

Muz1ektheater w Amsterdamie. Obecnie zreal1zowale 

to przedstawi en ie w nieco zmicn1one1 formie z Polskim 

Baletem Narodmvym w Teatrze W1elk1m. 

Jest kilka aspektó\ osobowości I · rczei Kurta Weilla. 

które mnie zaintere owaly. Przede wszystkim. t orzyl on 

muzykę nieslychanie róznorodną Rozpoczyna! od utwo

rów modernistycznych niemal . 1ntelektualnyc!1" 1 niela

twych w odbiorze . które cechowaly p ierwszy okres jego 

twórczości w Niemczech. Podejmowal s ię aranżowan ia 

p1esni żydowskich i popularnych songów, wzbogacając 

je elementami j zzu . Wreszcie, zatnumfowal teatralną 

mu ką Mahagonny. Opery za trzy grosze i Siedmiu grze

chów glównych. którą uprawia! póż llle j do korka swoich 

dni na Broadwayu. gdzie odnosi! sukcesy w musicalu 

1 operze amerykańsk 1ą 

Drugą sprawą. bardzo dla mnie istotną byto zaanga

zowan ie Weilla w problematykę spoleczną Stara! się 

reagować swo1ą twórczośc ią na zlo towarzyszące iego 

czasom. S 1ęgal po tematy trudne. niepopularne, często 

kontrowersyine, by swoją muzyką uwraż lrv 1ać sluchaczy 

na różnorodne prob lemy soCJalne. Stale poszukiwał no

wych form i środków, które skutecznie pozwalalyby mu 

doc i erać z tymi tematami do 1ak na1szersze1 widowni 

Klika razy zmienia! środowis ko. Wyszedl z tradycyinego 

żydowskiego domu w Dessau. ale 1dentyf1kowal się z n1e

m1ecką awangardą artystyczną swo1c'1 czasów Uc1eka-

1ąc przez nazizmem. przebywa! w Paryzu 1 krótko w Lon

dynie. a na koniec os1adl w Stanach Zjednoczonych. 

I w sposób charakterystyczny dla wędrownych artystów 

stale adaptowal swoią twórczość do nowych warunków. 

aby trafiać do nowych odbiorców z przesianiem, które 

bylo d la niego bardzo wazne. 

!most teil years a o 1n Ar sterdam. they tr1ed to 

persuade me to stage Ku11 Wellls well-known 

"ballet chante" The Seven Deadly Sins . lt was 

then, as I ga1ned a deeper ins1ght 1nto the composer' s 

output. thai I decided it would be a much more intere

st1ng challenge to create an onginal product1on about 

ei ll. or r t łlcr aboul hi s mus ic. That was how I started 

working on a new proiect wl1rch on June 15th. 2001 

resul ed 1n the world prem1ere of my ballet Kurt Weill 

performed by Du eh National Ballet at Het Muziektheater 

in Amsterdc m This time I have staged the product1on. 

in a slightly altered form. wi th the Pol1sh National Ballet 

at the Teatr W1elk1. 

Th re are severa! aspects of Kurt We111's creative perso

na ity v. hic attracted m 1nterest First of al l, he com

posed extraord inarily diverse music He started from 

modernist. almost "1ntellectual" p ieces for the discern1ng 

listener. typ1cal of the first period of his work in Germany. 

He undertook arrangements of Jew1sh songs and popu

lar songs , enhanc1ng them w1th elements of iazz . F1nally. 

he tr1umphed wit11 the tl1ealre music of Mahagonny, The 

Threepenny Opera. and The Seven Deadly Sms . practi 

sing th1s genre for the rest of his life on Broadway where 

he achieved success 1n American musical theatre and 

opera. 

Another consideration very 1mportant to me was Weill's 

com m1tment to social issues. He tried to react through 

his work Io the evrl of his times. He took on d ifficu lt. 

unpopu lar. o ften controvers1al themes. using his music 

as a way of awakening listeners· sensitivity to various 

social ills. He always sought new forms and means that 

would all ow h1m to pul these issues effectively before the 

broadest poss1ble audience . 

He changed his environment severa! t1mes . He carne 

from a trad it1onal Jew1sh home 1n Dessau . but identified 

w1th the German art1st1 c avant-garde of hi s time. Flee1ng 

from Nazism, he stayed in Paris and then brief ly 1n Lon

don, and f1nally settled 1n the United Stales . In a way thai 

is typ1cal of 1tineranl art1sts . he constant ly adapted his 

work to his changing circumstances in order to reach 

new aud 1ences with a message he con sidered to be very 

importan t 
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Biorąc to wszystko pod uwagę pomyślalem o spektaklu, 

który ukazywalby spektrum 1ego muzyki. Nie chodzilo m1 

1ednak o balet biograficzny. Staratem się racze1 stworzyć 

przedstawienie o muzyce Weil la 1o czasach,w1ak1ch ona 

powstawala. Ale po trosze takze o naszym wspólnym 

bagażu doświadczen wynika1ących z h1stori1 XX wieku 

Pod tym kątem studiowalem dorobek kompozytorski 

Weilla Wybrane utwory zestawifem chronolog1czn1e. 

chociaż czasem lamalem tę zasadę ze wzg lędów dra

maturgicznych. Wzoru1ąc się na metodzie konstrukcy1-

ne1 muzyki teatralne1 Weilla również svvo1e przedsta

vvien1e skomponowalem z ser11 niewielkich epizodów 

choreograficznych. Wypeln i ając zaś przestrzeń sce

nicznq mobilnymi ekranami. na których pojawia1ą się 

stosowne slajdy i pro1ekCJe. chc1alem stworzyć wrazenie 

zmienia1 ącego się kra1obrazu Zaproponowalem podróz 

poprzez czasy 1 kra1e. które m1aly na Weilla wplyw. które 

przeżywa!, przedstawia! 1 komentowal swo1ą muzyką 

Być moze na1bardz1e1 znanym songiem Weil la, śpiewa

nym przez wielu artystów różnych generac1i 1est Lamen

tac;a o Mackie Ma;chrze Dlatego 1ą wlaśnie wybralem 

1ako uwerturę do mo1ego przedstawienia Z kolei. aby 

pokreślić żydowskie korzenie kompozytora, a zarazem 

wyrażną chęć wyrwania się z tego środowiska. sięg ną

Iem po 1ego młodzienczy chora! Gebet. W te1 modlitwie 

wyczuwam bowiem wewnętrzne rozdarcie Weilla po

między przywiązaniem do tradyc1i rodzinne1 a silnym 

poczuciem przynalezności do europe1sk1e1 wspólnoty 

społeczną 

Juz od na1mlodszych lat Weill interesował się aktualny

mi wydarzeniami Klęska Niemiec w p1erwsze1 vvo1nie 

światowej. rewolucy1na dzialalność Związku Spartakusa 

i zabójstwo Róży Luksemburg vvyvvarly na nim ogromne 

wrażenie. Pod wplywem tych wydarzen, zainspirowany 

sztuką teatralną Johannesa Becl1era Robotnicy, chlopi, 

żolnierze, skomponowal swo1ą I Symfonię Wykorzystany 

przeze mnie fragment tego utworu odnosi się w balecie 

wlaśnie do tamtych czasów 

Zycie osobiste Weilla 1est dobrze udokumentowane. 

Znaczący by! zwlaszcza 1ego skomplikowany, dlugo

letni związek ze znaną austriacką aktorką i piosenkarką 

Lotte Lenyą, z którą zvviązal się, potem rozstai 1 poślubi! 

1ą ponownie. Poszuku1ąc dla tego wątku odpowiednich 

nastro1ów muzycznych w 1ego twórczości, sięgnątem po 

fragment Sonaty wiolonczelowe; 

Miody Weill ulegl fascynaqi Berlinem lat dwudziestych. 

Byla to wówczas pravvdz1w1e europejska metropolia 

z bogatym życiem kulturalnym. ale też z niezliczoną ilo-
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Taking all this 1nto account. I thought of a production 

vvh ich vvould present the spectrum of his music I didn't 

want a b1ographical ballet, though. Rather, my a1m was 

to create a show about We1ll's music and the times when 

he composed it. In a way, it would also be about our 

shared burden of experience stemming from the history 

of the 20th century. 

This was the angle from which I stud1ed We111's compos1-

tion output. I put tl1e p1eces I selected in chronological 

order. somet1mes break1ng this rule for reasons of drama. 

Fol lowing the structural method of Weill's theatre music, 

I built my ovvn production from a ser1es of small chore

ographic episodes. F1ll1ng the stage space with moving 

screens onto vvhich appropriate sl1des or films were 

pro1ected. I vvanted to create the impress1on of a chan

g1ng landscape. I proposed a journey across times and 

countries which 1nfluenced Weill, vvh1ch he experienced, 

presented. and 1udged through his music. 

Perl1aps the most famous of Weill s songs today, perfor

med by many art1sts from d1fferent generat1ons, is The 

Ballad of Mack the Knife. That's why I chose it for the 

overture to my show To h1ghl1ght the composer's Jevv1sh 

roots, and also his obv1ous effort to move beyond this 

community, I reached for his youthful chorale Gebet 

(Prayer). To me this prayer conveys a sense of Weill' s 

inner d1lemma between his attachment to family trad1t1on 

and his strong sense of belonging to the European so

cial community. 

From his earl1est years, Weill was 1nterested 1n current 

events. Germany's defeat in World War I, the revolutiona

ry act1vity of the Spartacus Union, and the kil ling of Rosa 

Luxemburg all made a huge impress1on on him. Under 

the influence of these events, and insp1red by Johannes 

Becher's play Workers, Peasants, Soldiers, he compo

sed his Symphony No. 1 The fragment I have used 1s 

a reference to those exact times 1n the ballet. 

Weill's personal life 1s well documented. Of particular 

importance was his complicated, long-time relationship 

with the well-known Austrian actress and singer Lotte 

Lenya; they married, then separated, then remarried. 

Searching for appropriate musical moods in his output 

for th1s storyline, I dec1ded on a fragment from the Cello 

Sonata. 

Tl1e young Weill was fascinated with 1920s Berlin. In tho

se days, this was a truly European metropolis w1th an 

extensive cultural life but also countless decadent cafes, 

nightclubs. and cabarets. Weill carne there to study mu

sic as early as 1918, and moved there permanently two 

ścią dekadenckich kawiarni. klubów nocnych i kabare

tów Przy1echal tam na studia muzyczne 1uż w 1918 roku. 

a vv dwa lata póznie1 zamieszka! na stale. Miasto vvyvvar

lo na niego ogromny wplyw, stało się 1ego sposobem 

na życie. Walczy! o byt, gra1ąc na fortepianie w piwnicz

nych piwiarniach, ale też kontynuował studia u Ferruc

cio Busoniego. swo1ego najwazn1ejszego nauczyciela 

i mentora. który zainsp1rowal go do poszukiwania no

wych dróg kompozycji 1 rozwijania wlasne1 osobowo 

śc1 twórcze1 Dla przypomnienia tego okresu uzywam 

dwóch bardzo kontrastu1ących ze sobą utworów Weilla 

songu Berlin w świat/ach 1 kantaty Nowy Orfeusz 

W powo1ennym teatrze niemieckim zapanował teraz 

ekspres1onizm. ze swą dążnośc i ą do vvyvvotywania 

u widzów ekstremalnych emoc1i poprzez artystyczną de

formacię rzeczywistości. Spotkanie z Bertoltem Brech

tem otworzylo nowy rozdzial w twórczości Weilla i m ialo 

kapitalny wplyw na 1ego styl kompozytorski. W s1ngsp1e

lu Mahagonny, w Operze za trzy grosze i komed11 mu

zycznej Happy End poslugu1e się 1uz innym 1ęzyk1em 

muzycznym, prostym i komunikatywnym, tworzy nowy 

typ teatru muzycznego Wykorzystu1e latwo wpada1ące 

w ucho melodie. świetnie trafia do widzów z przesłaniem 

tekstów Brechta. A wydżw1ęk ich wspólnych utworów 

teatralnych 1est bezwzględny wobec burżuaz11, miesz

czańskiej koltunerii, wszelkiej hipokryz11 1 dz1k1ego ka

p1tal1zmu, którym rządzi pieniądz. Obaj stają w obronie 

slabszych i pokrzyvvdzonycl1. Ten nurt twórczości Weilla 

ilustru1ą w moim balecie· Alabama-Song, Hosanna Roc

kefeller i Ballada o utopione; dzrewczyme z Requiem 

berlińskiego. Ale takze Muszla z Margate zaczerpnięta 

ze suity Ol-Musik. 1eden z pierwszych protest-songów 

przeciw zanieczyszczeniu środowiska. a może nawet 

pierwszy. bo pochodzi z 1928 roku. 

Jako pilny obserwator zyc1a społecznego tamtych lat. 

Weill szybko zorientowal się w niebezpieczeństwie, nie

sionym ze sobą przez nadchodzący faszyzm. Znalazlo 

to swoie odzwierciedlenia w operach Ręko;mia 1 Srebrne 

;ezioro Odnosząc się do 1ego lęków z tamtego okresu, 

sięgam więc do nich obu, doda1ąc 1eszcze część li Sym

fonii i fragment Cz/owleka. który mówi „tak" Ten ostatni 

utwór Weill z Brechtem nap1sal1 1ako operę edukacy1ną, 

która wbrew intenciom autorów zostala dobrze przy1ęta 

przez niemiecką prawicę, a ostro skrytykowana przez le

wicę. Weill wspomina! „Chcieliśmy, aby uczniowie przy

swoili sobie, że należy akceptować zasady i obowiązki 

wobec społeczności, do które1 nalezą Występu1ący tam 

chlopak poświęca się dla reszty, wyraża1ąc zgodę by 

zrzucono go w przepaść. Wtaśnie to ślepe posłuszen

stwo bylo tak bardzo krytykowane w obliczu nadchodzą

cego totalitaryzmu" 

years later. The city made a huge impression on h1m, 

becom1ng his way of life. He struggled to make a living 

playing the piano 1n beer cellars, but also continued his 

studies w1th Ferruccio Buson1, his most 1mportant te

acher and mentor who inspired him to seek new paths 

1n composition and develop his own creative personal1ty. 

As a rem1nder of th1s period, I use two extremely con

trast1ng Weil l pieces the song Berlin in Lights and the 

cantala The New Orpheus. 

The dominat1ng trend in post-war German theatre was 

express1onism, w1th its asp1ration to fuel extreme emo

tions 1n audiences through an ar1istic deformat1on of 

reality. His meeting with Bertolt Brecht opened a new 

chapter 1n We111's output which had a huge influence on 

his composing style. In the songsp1el Mahagonny. 1n The 

Threepenny Opera and the musical comedy Happy End. 

he used a d1tferent music language, s1mple and com

municat1ve, and created a new kind of music theatre. 

He wrote easily remembered tunes, superbly communi

cating the message of Brecht's texts to audiences The 

overtone of their 1oint theatre productions was ruthless 

towards the bourgeois1e, provincial narrovv-m1ndedness, 

all hypocrisy, and wild cap1talism governed by money. 

The two of them stood up in defence of the weak and 

the wronged. This trend in Weill's work 1s illustrated 1n my 

ballet by the Alabama Song, Hosanna Rockefeller, and 

the Ballad of the Drowned Girl from the Berlm Requiem. 

Added to this is Mussel From Margate from the Ol-Musik 

suite, one of the first protest songs aga1nst environmen

tal pollut1on, or perhaps even the very first. since 1t was 

written in 1928. 

As a careful observer of social life 1n those days. Weill 

quickly real1zed the danger brought by approaching fas

cism. This was reflected in the operas The Pledge and 

The Silver Lake lnvoking his fears from that period, I draw 

from both these works, adding a movement from Sym

phony No. 2 and part of The Yes-Sayer. Weill and Brecht 

wrote this last work as a school opera; contrary to the 

authors' intentions, the work was well received by Ger

man rightwings and sharply crit1c1zed by leftwings. Weill 

recalled, "We wanted students to learn that they should 

accept the rules and duties of the community to which 

they belonged. The boy sacrifices h1mself for the others, 

agreeing to being thrown into t11e abyss. lt was th1s blind 

obedience that was criticized so strongly in the face of 

approaching total1tarianism" 

The final sequence from Weill and Brecht's The Silver 

Lake 1s about two men who are not accepted by society. 

They come from oppos1te camps but nevertheless are 

bound by t1es of friendship. They decide to run away to 
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F1na !ov,ia sekwenqa ze Srebrnego 1eziora Weilla 1 Brechta 

mówi z kolei o dwóch mężczyznach klórzy me znajdu1 

spolecznej akceptac11. P rzynalezą do przeciwnych obo" 

zów a mimo to lączą ich więzy przy1azni Uc1eka 1 ą ~1ęc 

ku lepsze1 przyszlosci poprzez cudo inie zamarzn ię t e 

1osną 1ez1oro Ta scena symbolizuje u mnie emig racy1 ną 

uc1ec1kę przed narastającym rnebezp1eczeństwem Bo 

rzeczyvviście. krótko po premierze Srebrnego 1eziora kom

pozytor opuścli Niemcy a zawsze. by zam ieszkać naj

pierw we Francji, a w końcu w Stanach Z1ednoczonych 

Świadom ie pomi1am francuski okres twórczośc i Weilla , 

chociaż jego styl muzyczny 1 tam ulegl nowym vvpły

wom . a stworzone 1 r z Brechtem Siedem grzechów 

glównych wystawiono po raz pier 1s1y wlaśnie w Paryzu . 

w reżyse rii 1 choreografii George' a Balanc 11ne'a Twór

czosć Weilla z tego okresu nie byla 1ednak tak zaanga

zowana jak poprzednio i z tego wzg lędu v.. , dala m1 si ę 

mn1e1 1 nte resu1ąca. 

Po wy1eżdZie do Ameryki kompozytor mus1al borykać się 

z losem jaki byl udzialem w1ększośc1 artystów-emigran

tów Jego wcześniejsza twórczość europe1ska okazala 

się tuta j malo znana 1 nawet takie przeboje jak Opera za 

trzy grosze nie odnosiły sukcesu. Aby' 1ęc egzystować 

na tym rynku. Wei ll zacząl komponować dla Broadwayu 

i Hollywood 

Było dla mnie frapu 1 ące, ze w jego twórczości z pierw

szych lat w Ameryce nie odnalazlem echa tragicznych 

wydarzeń. 1akie przyniósl światu niemiecki nazizm . Wiem 

jednak, że przezywa! to wszystko. bardzo martwi! się 

o losy swoich bliskich. Dlatego zaraz po 1ego szlagie

rowym numerze Speak Low z amerykańskiej komed11 

muzycznej Jedno dotknięcie Wenus, przywołuję tra" 

giczny w swym brzmieniu utwór Weilla Recordare z lat 

dwudziestych . Jest on w moim przedstawieniu głosem 

sumienia czlow1eka. który zyje w spokoju 1 dobrobycie, 

ale pamięta i myślami 1est w ogarniętej wo1ną Europie. 

Przebywa1ąc w Ameryce, Weill aktywnie dzialał 1ednak 

na rzecz przylączenia się USA do koaliqi antyhitlerow

skiej Wierzy! głęboko, że skróciłoby to udrękę narodów 

europejskich. Wtedy wlaśnie komponu1e SWÓJ song Wie 

lange nach?, który sko1arzyl mi się z nastro1em filmu 

Andrze1a Wajdy Popiól 1 diament. Slowa tej kawiarn1ane1 

piosenki mają dla mnie zresztą podwó1ne znaczenie: 

„Jak dtugo 1eszcze" potrwa n ieszczęśliwa milość opie

wana songiem i „jak długo 1eszcze" trwać będzie ta tra

giczna wo1na? 

W końcowym okresie twórczości odna1du1emy Weilla 

wiernego swoim wcześniejszym idealom. Znów kom-
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a better future across a lake miracu lously frozen over in 

the sp1 111g. To me. th1s scene syrn bol1zes an escape by 

emigrat1on from grow1ng danger. In fact, shortly after the 

prem1ere of The Silver L ke the composer left Gennany 

for ever. to live first 1n France and ultimately 111 the United 

States. 

I have 1ntentionally left out the French period ol Weitl' s 

output . even thougl1 his music style came under new in

lluences lhere as well. and T/ie Seven Oead/y Sins wl11cl1 

he wrote w1th Brecht was staged for the fir st time 111 Paris 

directed and choreographed b George Balanchine . 

VVe1ll s work from th1s penod was not as comm11ied as 

before. wh1ch is hy I found it less 11\teresting. 

Alter moving to America the composer ilad to s łruggle 

w1t11 a late shared by most emigre art1sts His earher Eu

ropean work turned out to be l1ttłe- k nown there and even 

such hits as The Threepenny Opera were not a success 

To function on th1s new market. We ill started compos1ng 

music for Broadway and Hollywood. 

lt fasc1nated me !hat his work tram t11e first American 

years conta1ned no echo of the trag1c events t11at Ger

man Naz1sm brought to the world . I do know, however. 

that he was strongly affected . and very concerned about 

the late of his near and dear. This 1s why straight af er 

the hit song Speak Low from the Ameri can musical com

edy One Touch of Venus, I invoke Weill's trag1c-soundmg 

Recordare from the 1920s. In my production. this is the 

voice of the con sc1ence of a man l1vir1g in peace and 

prosperity who nevertheless remembers and constantly 

th inks about war-torn Europe 

L1v1ng 1n America . Weill was an act1ve supporter of the 

United States 101ning the ant1-Nazi all1ance. He deeply 

be lieved that th1s would shorten the torture suffered 

by European nat1ons. lt was then that he composed 

the song Wie lange nach? (How Much Langer?), which 

I assoc1ate w1th the mood of Andrzej Wa1da's film Ashes 

and Oiamonds. The lyrics of this cale song actually have 

a double meaning for me "how much longer" wi ll th e 

unhappy love of the song last. and "how much longer ' 

will th1s tragic war go on? 

In the latter period of his work, we f1nd Weill to be fa1th

fu l to his earlier ideals. Once again he composed music 

filled w1th catchy tunes, eas1ly absorbed by viewers and 

l1steners, but also touching upon imponant social 1s

sues. His Broadway opera Street Scene is about the late 

of American women, and the musical Lost in the Stars 

1s about racial inequality. Weill was a huge success in 

America. His works appeared on stage and on screen, 

µonu1e muzykę pelną chwytl1 vych melod ii lra 1ającą do 

widzó .1 1 sluchaczy, ale t eż dotyka1ącą waznych proble

mów spolecznych Jego opera broadwayowska Scena 

uliczna mówi o losie amerykanskich kobiet. a musical 

Zagubiony wsród gwiazd dotyka problemu nie r ówności 

rasowe1 Wei ll osiągną ! w Ameryce ogromny sukces. 

Jego utwory po1awialy się na scenach i ' l1lmact1 ale 

byty tak7e wykonyw ne przez 1dol1 muzyki pop larnej od 

Louisa Armstronga i Franka Sinatry po The Doors 1 Da

vida Bowie Przypominam ot 1r1 col lagem z interpretac1i 

rockowych utworów Weilla. 

Znamienne 1est. ze europejska tworczość kompozytora 

nie odnosi la sukcesu Ameryce, zaś amerykańska - nie 

zna1do 1ala uznania oczach Europe1czyków. Tak było 

wczesnie1 1 tak chyba pozostalo , nie tylko w przypadku 

Weilla Być moze 'l'.iynika to z niepe łnej t:na1omosci 1ego 

dorobku po obu stronach oceanu. A moze z tego, że 

zbyt często zmienia! on swo1e ob licze tworcze. by do

c ie rać z waznym d la siebie przesianiem do masowe1 
z 

publ icznosci róznycli m1e1scaci'1 1 różnym czasie z 

e j 
F ina! 1 zu1ąc s ·VOJą węd rówkę siadami muzycznymi Kur- or, 
ta Weilla, raz 1eszcze sięgam do 1ego wcześrne1szego °" 

o 
utworu. Kolein fragment z 1ego św ieckiego Requrem --, 

bardzo skupiony i piękny w swym trag izmie. k1eru1e na- ~ z 
sze myś l t w stronę śm1e rc1 Weill zmarl w wieku 50 lat na 'aj'. 
zawał serca s 

's 
Krzysztof Pastor O<'. 

but were also performed by idols of popular music, from 

Louis Armstrong and Frank Sinatra to The Doors and 

David Bowie. I bnng !his up 1n a collage of rock 1nterpre

tat1ons of We1ll 's works. 

lt is character1stic that t11e cornposer 's European output 

was not a success 1n Arnerica. w~1 1 le his American work 

did not win the apprec1ation of Europeans. This was the 

case ihen and seems to be the case today, not only with 

regard to Weil l rvlaybe the reason is that his output 1s not 

ful ly fam1ltar to audiences on both sides of the ocean. Or 

maybe it's because he changed his creat1ve nature too 

many t1mes to be able to convey his message to a mass 

audience in different places and d1fferent times. 

Concluding my 1ourney 1n the musical footsteps of Kurt 

Weill, I have reache once again for an older compo

sit1on A fragment from his lay Requiem, very focused 

and beautiful 1n its tragedy, d1rects our thoughts towards 

death. Weill died at age 50 of a heart attack. 
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Obsada 
Część I I Part 1: NOWY ORFEUSZ I THE NEW ORPHEUS 

1. Lamentacja o Mackie Majchrze I The Ballad of Mack the Knife 
Solo wokalne I Vocalist MAŁGORZATA WALEWSKA 

2. Modlitwa I Prayer 
Tańczy I Dancer 
MAKSIM WOJTIUL lub/or PAWEŁ KONCEWOJ, EGOR MENSHIKOV 
Śpiew I Vocal CHÓR OPERY NARODOWEJ I CHORUS OF THE NATIONAL OPERA 

3. Grave (z I Symfoni i I from Sympl1ony No. 1) 

Tańczy I Dancers 
- NATALIA WOJCIECHOWSKA lub/or KAROLINA SAPUN, AGATA ZIÓŁKOWSKA 
- ŁUKASZ TUŻNIK lub/or MACIEJ PRUSZYŃSK I , JAROSŁAW ZANIEWICZ 

4. Allegro assai (z Sonaty na w i olonczelę i fortepian I from Sonata fo r Cello and Piano) 
Tańczą I Dancers 
- DAGMARA DRYL lub/or BARBARA BARTNIK, ALEKSANDRA LIASZENKO, MARIA ŻUK 
- MAKSIM WOJTIUL lub/or PAWEŁ KONCEWOJ, EGOR MENSHIKOV, SERGEY POPOV 
Wi olonczela I Cello ALFRED WILTOS lub/or WOJCIECH SŁAWIŃSKI 
Fortep ian I Piano ANNA MARCHWIŃSKA 

5. Berlin w światłach I Berlin in Lights 
Tańczą I Dancers 
- ALEKSANDRA LIASZENKO lub/or IWONA KUROWSKA, EWA NOWAK 

- MAGDALENA CIECHOWICZ lub/or ANA KIPSHIDZE, KATARlYNA LEWANDOWSKA, ANNA LIPCZYK 
- KAROLINA SAPUN lub/or JOANNA DRABIK, ANNA LORENC 
- ADAM KOZAL lub/or KLAUDIUSZ PARADZIŃSKI, SEBASTIAN SOLECKI 
- ROBERT BONDARA lub/or PIOTR KLIMCZAK, JAROSŁAW ZANIEWICZ 
- PAWEŁ KONCEWOJ lub/or ARKADIUSZ GOŁYGOWSKI, RAPHAEL RAUTUREAU 
So lo woka lne I Voca list ANGELO ANTONIO POLI 

6. Nowy Orfeusz I The New Orpheus 
Tańczą I Dancers 
- RUBI PRONK ( g o ścinni e /as guest) lub/or PETR BORCHENKO, WŁADIMIR JAROSZENKO, 
SERGEY POPOV, JAROSŁAW ZANIEWICZ 
- DOMINIKA KRYSZTOFORSKA lub/or ANNA LORENC, NATALIA WOJCIECHOWSKA 
So lo wokalne I Vocalist LADA BIRIUCOV 

7. Alabama Song 
Tańczą I Dancers 
- ALEKSANDRA LIASZENKO lub/or IWONA KUROWSKA, EWA NOWAK 
- BARTOSZ ANClYKOWSKI lub/or ARKADIUSZ GOŁYGOWSKI , REMIGIUSZ SMOLIŃSKI 
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- JACEK TYSKI lub/or CARLOS MARTIN PEREZ, BARTOSZ ZYŚK 
- NATALIA WOJCIECHOWSKA lub/or ANITA MIKOŁAJCZYK , EMILIA STACHURSKA 
- AGNIESZKA PIETYRA lub/or ANNA HOP 
Solo wokalne I Vocalits MAŁGORZATA WALEWSKA 
Skrzypce I Viol in STANISŁAW TOMANEK 

8. Hosanna Rockefeller I Hosiannah Rockefeller 
Tańczy I Dancer 
- ALEKSANDRA LIASZENKO lub/or IWONA KUROWSKA, EWA NOWAK 
Solo woka lne I Voca lists LADA BIRIUCOV, ANGELO ANTONIO POLI 

9. Muszla z Margate I The Mussel of Margate 
Tań czą I Dancers 
- AGNIESZKA PIETYRA lub/or EMILIA STACHURSKA 
- JACEK TYSKI lu b/or PAWEŁ KONCEWOJ, BARTOSZ lYŚK 
- MAGDALENA CIECHOWICZ lub/or MARTA FIEDLER, ANA KIPSHIDZE, KATARZYNA LEWANDOWSKA 
- ADAM KOZAL lub/or EDUARD BABLIDZE, KLAUDIUSZ PARADZIŃSKI 
- KAROLINA SAPUN lub/or JOANNA DRABIK, ANITA MIKOŁAJClYK 
- BARTOSZ ANClYKOWSKI lub/or CARLOS MARTIN PEREZ, REMIGIUSZ SMOLIŃSKI 
Solo woka lne I Vocalist ANGELO ANTONIO POLI 

1 O. Ballada o utopionej dziewczynie I The Ballad of the Drowned Girl 
Tańczy I Dancer 

ALEKSANDRA LIASZENKO lub/or IWONA KUROWSKA, EWA NOWAK 
Ś piew I Vocal CHÓR OPERY NARODOWEJ I CHORUS OF THE NATIONAL OPERA 

11. Lamentacja o Mackie Majchrze I The Ballad of Mack the Knife 
Tańczą I Dancers 
ALEKSANDRA LIASZENKO lub/or IWONA KUROWSKA, EWA NOWAK 
oraz POLSKI BALET NARODOWY I and POLISH NATIONAL BALLET 
Solo wokalne I Voca lisl MAŁGORZATA WALEWSKA 

Część li I Part 2: ZAGUBIONY WŚRÓD GWIAZD I LOST IN THE STARS 

1. Ballada o śmierci Cezara I The Ballad of Caesar's Death 
Solo wokalne I Vocalist MAŁGORZATA WALEWSKA 

2. Sostenuto - Allegro molto (z li Symfonii I tram Symphony No. 2) 
Tańczy I Dancers 
POLSKI BALET NARODOWY I POLISH NATIONAL BALLET 
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3. Człowiek, który mówi „tak" I The Yes-Sayer 
Tańczą I Dancers 
- CARLOS MARTIN PEREZ lub/or WŁADIMIR JAROSZENKO, PAWEŁ KONCEWOJ 
- EGOR MENSHIKOV lub/or WŁADIMIR JAROSZENKO, SEBASTIAN SOLECKI 
- SEBASTIAN SOLECKI lub/or OSKAR ŚWITAŁA, BARTOSZ ZYŚK 
Solo wokalne/ Vocalists ROBERT GIERLACH i chlopiec z Chóru Alla Polacca I and boy from Alla Polacca Choir 

4. Zatłuczcie go na śmierć! I Beat Him to Death! 
Tańczą I Dancers 
- CARLOS MARTIN PEREZ lub/or WŁADIMIR JAROSZENKO, PAWEŁ KONCEWOJ 
- EGOR MENSHIKOV lub/or WŁADIMIR JAROSZENKO, SEBASTIAN SOLECKI 
Solo wokalne I Vocalist ROBERT GIERLACH 

5. Srebrne jezioro I The Silver Lake 
Tańczą I Dancers 
- CARLOS MARTIN PEREZ lub/or WŁADIMIR JAROSZENKO, PAWEŁ KONCEWOJ 
- EGOR MENSHIKOV lub/or WŁADIMIR JAROSZENKO, SEBASTIAN SOLECKI 
Solo wokalne I Vocalists KATARZVNA TRYLNIK, ROBERT GIERLACH, ANGELO ANTONIO POLI 

6. Introdukcja/ lntroduction (z li aktu Sceny ulicznej I from Act 2 of the Street Scene) 

Tańczy I Dancer 
RUBI PRONK (gościnnie I as guest) lub/or ROBERT BONDARA, PIOTR KLIMCZAK, JAROSŁAW ZANIEWICZ 

7. Mów cicho I Speak Low 
Tańczą I Dancers 
- NATALIA WOJCIECHOWSKA lub/or BARBARA BARTNIK, MAGDALENA CIECHOWICZ 
- SIERGIEJ BASAŁAJEW lub/or PETR BORCHENKO, SERGEY POPOV 
Solo wokalne I Vocalist MAŁGORZATA WALEWSKA 

8. Recordare 
Tańczy I Dancer 
- ANNA LORENC lub/or ROBERT BONDARA, PAWEŁ KONCEWOJ, IZABELA SZYLIŃSKA 
Śpiew I Vocal CHÓR OPERY NARODOWEJ I CHORUS OF THE NATIONAL OPERA 

9. Jak długo jeszcze? I How Much Langer? 
Tańczą I Dancers 
- MARTA FIEDLER lub/or DAGMARA DRYL, DOMINIKA KRYSZTOFORSKA 
- ADAM KOZAL lub/or SIERGIEJ BASAŁAJEW, WOJCIECH ŚLĘZAK 
- WŁADIMIR JAROSZENKO lub/or PAWEŁ KONCEWOJ, KURUSZ WOJEŃSKI 
- SEBASTIAN SOLECKI lub/or REMIGIUSZ SMOLIŃSKI, MICHAŁ TUŻNIK 
Solo wokalne I Vocal1st MAŁGORZATA WALEWSKA 
Fortepian I Piano ANNA MARCHWIŃSKA 

1 O. Introdukcja I lntroduction (z I aktu Sceny ulicznej I from Act 1 of the Street Scene) 
Tańczy I Dancers 
POLSKI BALET NARODOWY I POLISH NATIONAL BALLET 
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11. Jakoś nigdy nie mogłam uwierzyć I Somehow I Never Could Believe 
Tańczą I Dancers 

DAGMARA DRYL, MARTA FIEDLER, ALEKSANDRA LIASZENKO, AGNIESZKA PIETYRA, 
NATALIA WOJCIECHOWSKA, MARIA ŻUK lub/or BARBARA BARTNIK, LUBOW CHMIELEWSKA, 
MAGDALENA CIECHOWICZ, ANA KIPSHIDZE, DOMINIKA KRYSZTOFORSKA, IWONA KUROWSKA, 
ANNA LIPCZYK, ANNA LORENC, EWA NOWAK, EMILIA STACHURSKA, IRINA WASILEWSKA 
Solo wokalne I Vocalist LADA BIRIUCOV 

12. Lęk! I Fear! 
Tańczą I Dancers 

- RUBI PRONK (gościnnie I as guest) lub/or ROBERT BONDARA, PETR BORCHENKO, PIOTR KLIMCZAK 
- SERGEY POPOV lub/or SIERGIEJ BASAŁAJEW, JAROSŁAW ZANIEWICZ 
Solo wokalne I Vocalist ROBERT GIERLACH 

13. Płacz, ukochany kraju I Cry, the Beloved Country 
Tańczą I Dancers 

- RUBI PRONK (gościnnie I as guest) lub/or ROBERT BONDARA, PETR BORCHENKO, PIOTR KLIMCZAK 
- SERGEY POPOV lub/or SIERGIEJ BASAŁAJEW, JAROSŁAW ZANIEWICZ 
Solo wokalne I Vocalist ANGELO ANTONIO POLI 

14. Przelotny ptak I A Bird of Passage 
Tańczą I Dancers 

- RUBI PRONK (gościnnie I as guest) lub/or ROBERT BONDARA, PETR BORCHENKO, PIOTR KLIMCZAK 
- SERGEY POPOV lub/or SIERGIEJ BASAŁAJEW, JAROSŁAW ZANIEWICZ 
Solo wokalne I Vocalist ROBERT GIERLACH 

15. Zagubiony wśród gwiazd I Lost in the Stars 
Solo wokalne I Vocalist ROBERT GIERLACH 

16. Collage interpretacji rockowych I Collage from Rock-lnterpretations 
Tańczy I Dancers 

POLSKI BALET NARODOWY I POLISH NATIONAL BALLET 
Nagrania I Recordings WILLIAMS. BURROUGHS, DAVID BOWIE, TOM WAITS 

17. Druga relacja o nieznanym żołnierzu pod lukiem triumfalnym 
Second Report on the Unknown Soldier beneath the Triumphal Arch 
Tańczy I Dancer 

MAKSIM WOJTIUL lub/or PAWEŁ KONCEWOJ, EGOR MENSHIKOV 
Solo wokalne I Vocalist ROBERT GIERLACH 

oraz I and 

POLSKI BALET NARODOWY I POLISH NATIONAL BALLET 

CHÓR I ORKIESTRA OPERY NARODOWEJ I CHORUS AND ORCHESTRA OF THE NATIONAL OPERA 

Dyrygent I Conductor 
PACIEN MAZZAGATTI 
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Kurt Weill 
kilka •• op1n11 • 

Weill Song. Coś przejmującego z Het Nationale Ballet 
Spektakl Krzysztofa Pastora Kurt Weill jest olśniewa1 ący zarówno wizualnie, 1ak 1 sluchowo Nie opowiada 

o zyc1u kompozytora (. .. ) za to uśw1adam1a jego czasy 1 drogę życiową ( ... ) Spodziewalam się. że będz i e on czymś 

na wzór wielkiego widowiska baletowego Balanchine a Who Cares? do muzyki Gershwina ls tn1eJą pewne podobień

stwa struktury lecz nie nast ro ju . Kurt Weill wykorzystu1e wiele wcześ niejszych i poważnych niemieckich utworów 

Wei lla, więc - w przeciw1eń stw1e do Who Cares? - nie 1est przedstawieniem rozl)Ai'1kowym. Poza tym . w odróżnieniu 

od Who Cares? , absorbuje widza przez caly wieczór. (Choć byłoby pewnie bluźnierstwem zasugerować . że baletowi 
Who Cares? brakuje tylko kilku minut , aby okazal s i ę nużącym.) 

Kurt Weill Pastora nie ma dekoraCJi wykorzystu1e za to ruchome ekrany pro1ekcyjne, co da1e wspanialy efekt. 

Chwilami pokazują one slajdy. czasem filmy a innym razem niczego nie pokazują , kszta lt u jąc jedynie przestrzeń . Son

gi wykonuje pelna orkiestra . jest pianista 1 wiolonczelista. chór 1 soli ści śpiewacy występujący na scenie. A w dwóch 

z najbardziej udanych scen są 1edynie song i 1 ekrany, nie ma tancerzy. Pierwsza otwiera drugi akt i wykorzystuje talent 

baletowy Charlie Chapl ina, aby przypomnieć dokąd zmierzaliśmy tuż przed p rzerwą Łączy Balladę o śmierci Cezara 

(ze Srebrnego ;ez1ora) ze sceną z Dyktatora, w której Hitler Chaplina robi sob ie ze świata zabawkę. (Jedyny wybuch 

śmiechu tego wieczoru nastąpi!, gdy Chaplin odbi1a globus od swego dyktatorskiego tytka.) W drugiej z tych scen 

song Zagubiony wśród gwiazd i l ustrują jedynie projekcie fragme ntów tekstu. Pastor słusznie wysuną! ten song 1 1ego 

wykonawcę na środek sceny. Efekt 1est po prostu wstrząsa1ący. 

Ale oczywi ście to przede wszystkim tańce i tancerze tworzą sukces tego baletu. Wieczór rozpoczyna się 

i kończy świetnymi partiami solowymi ( .. ), potem jest piękne pas de deux z równoleglym duetem widocznym jak przez 

mg lę zza ekranu. Po tych podwójnych duetach następuje song Berlin im Lich!, scena rewiowa wywolująca - podobną 

do Who Cares? - atmosferę dobrej zabawy. Nieco późn iej pojawia s ię pas de cinq do muzyki songu Alabama. jednej 

z najbardziej znanych melodii Weilla . Pastor świetnie sobie radzi z tą piątką tancerzy jego Alabama Song - pełen 
zaskakujących i wyrafinowanych interakcji - jest naprawdę czarujący( ... ). Drugi akt zawiera dwa fantastyczne duety 

męskie : pie1wszy do fragmentu ze Srebrnego ;eziora, drugi do dwóch songów z Zagubionego wśród gwiazd. Gdz ieś 

pomiędzy nimi akcja baletu przemieszcza s ię z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Slajdy z pracami Andy Warhola 

są wyraźną wskazówką Najpierw pojawiają się 1ego butelki coca-coli. Później 1 tu rob i s i ę groźnie - widzimy jego 
krzeslo elektryczne (. ) 

Weil l powiedz1al kiedyś „Nigdy nie uznawalem róznicy pomiędzy muzyką powazną a muzyką lekką . Jest 

tylko muzyka dobra i muzyka z ł a " Jego muzyka 1est dobra. Wystarcza1ąco dobra. by zainsp i rować i ponieść bardzo. 
bardzo dobry balet. 

Jill Cirase lla (USA, 2003) 
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Emocje na parkiecie. Polski choreograf selekcjonuje utwory Kurta Weilla 
Nazwisko Ku rta Weilla w iększości ko1arzy się ze słynną Operą za trzy grosze 1 ze współ pracą z Bertoltem 

Brechtem. Ale ten kompozytor ma znaczn ie więce1 do zaoferowania. l mponu1ący dorobek tytu łowego bohatera stał 

się podstawą na1nowszego przedstawienia Het Nationale Ballet. 

Prace polskiego choreografa Krzysztofa Pastora przyrównywane są czasem do twórczośc i choreograf1czne1 

Rudiego van Dantziga lub Toera van Schayka To uzasadnione porównania, ale Pastor w swojej na1nowsze1 chore

ografii powaznie wzmocnia swój własny styl. Przez dwie godziny trwania tego baletu obserwuiemy taniec o wielkim 

bogactwie motywów i konfigu raCJi. Czasami wprowadza na scenę duzy, zwany i si lny zespól, a zaraz potem dwó1kę 

tancerzy w kameralnym duecie Ruchy mocne i ostre przechodzą w delikatne. Prze1mu1ące gesty ust ępu1ą prostym 

pozom. Wszystkie te fragmenty daJą szeroką gamę em0Cj1, zapewnia1ąc fascynu1ącą róznorodność . 

Wpadająca w ucho muzyka. świetne wzorce. nowoczesny wystrój sceny i nastro1owe światla tworzą świet

ną całość. Zrównowazona komb1nac1a tańca, muzyki i śpiewu staje s i ę speC]alnością Pastora. Już w poprzednich 

produkC]aCh dla Het Nat ionale Ballet, takich 1ak Oo Not Go Gentle ... (2000) , zaskakiwał on podobnym podejściem 

do tańca. Tym razem 1ednak udało mu s i ę stworzyć prawdziwie dramatyczne przedstawienie . ( .. ) Kurt Weill bardzo 

wzbogaca wizerunek zespolu Het Nationale Balet. Jako widowisko potraf i wzbudz ić zainteresowanie dla niezwyklej 

twórczości Weilla. To samo odnosi s ię do czystego, pelnego energ 11 , entuzjazmu t ańca. 

Rolph van de Wouw (Holand ia. 2001) 

W hołdzie dla Kurta Weilla 
Pastor zebrał ciekawą kolekcję filmowych materiałów archiwalnych z lat 1915-1950. Ulice pełne starych samo

chodów, dzikie tańce murzyńsk i e , fragmenty Dyktatora Charli e Chaplina 1 filmów Leni Riefenstah l, magazyny Nowego 

Jorku i zniszczony Berlin - te obrazy filmowe zmieniają s i ę podczas spektaklu na dużym ekranie ponad sceną Zdjęcia 

ilustrują chronologię życia kompozytora w Berlinie pod groźbą nazizmu, potem w Paryżu i dwa lata później w Nowym 

Jorku. Jednocześnie śledzimy jak poważny europe1sk1 kompozytor zmieniał s i ę w twórcę musicali na Broadwayu . Dla 

stworzenia tego wizerunku, znane i mniej znane utwory We illa wykonywane są w przedstawieniu przez ork i est rę . duży 

chór 1 solistów śpiewaków 

Przy udziale zespoł u tancerzy. odzianych w subtelne kreacje belg1jsk1ej projektantki mody Colette van Lan

duyt, balet Kurt Weill staje s i ę wielkim spektaklem. wypelnionym si lnymi emocjami. dramatem i błyskam i rozrywki, ale 

także chwilami prawdziwej i ntymności . Tancerki Pastora to pelne wdzięku klasyczne baleriny, dręczone momentami 

emoCJami w stylu Marthy Graham. Choreograf odbiega czasem od klasycznej bazy, sięga po zwykle codzienne ruchy 

i środki tańca rewi owego. W tym stylu wyraża często si lne uczucia i buduje nastrój obrazów lub przywołuje zwykłą 

radość ta11ca. Jak zawsze, przesyca jego pracę romantyczny duch pojawiający się glówn1e w duetach miłosnych. 

Maja Lendeweer (Holandia, 2001) 

Pastor i Weill w wieczorze radosnego tańca 
To jedna z najlepszych propozycji obecnego sezonu tańca ( .. ). Przez ponad dwie godziny Pastor oferuje 

swoim widzom przy1emną równowagę między rozrywką i teatralnośc ią Nie jest to bowiem ponury zestaw kompozycji 

Weilla, ale wyrafinowany choreograficznie wieczór pełen p ięknego tańca. 

Wielkim odkryciem przedstawienia okazalo się wykorzystanie trzech ruchomych ekranów wideo powyżej sce

ny Następnym - dokumentalne obrazy z burzliwych latach dwudziestych (czas Weilla w Niemczech), z pierwszych 

lat Broadwayu (Weill w Ameryce) oraz slajdy rysunków 1 innych dzieł sztuki. Chór kiedy trzeba znika za kulisami, 

a spektakl wspierają so li śc i , czasem po prostu oparci o śc i anę, jakby śpiewali na rogu ulicy. Mamy więc taniec, film, 

muzykę i śpiew - razem i nieprzerwanie , 1ak w Gesamtkunstwerk . 

Pastor pozbawił swoją choreografię szczególów narracyjnych, ale 1est ona bardzo zwarta i teatralna ( ... ). 

Zwłaszcza w duetach i partiach solowych choreograf pokazuie prawdziwe mistrzostwo. (. .) Prawie kazda tancerka 

i tancerz Het National Ballet mają swój czas w Kurcie Weillu . Oto klasa Pastora po dzies i ęc i u latach, które spędził jako 

tancerz w tym zespole. 

Annelle Embrechts (Holand ia. 2001 ) 
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Piękny „Kurt Weill " 
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Wielkie dzieło Pastora 
Krzysztof ··skir „ Io JVI ::.Uv ·ę 1a~o i.horeogra• Hel 'Ja 10-
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Kurt .ve1il N1elk1e dz1elo Pastora pov1 s1ate w 2001 roku -1 a 
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Andrzej Chłopecki 

Weilla choreograficzna 
reinterpretacja? 
Rozkwit i upadek tego kompozytora, syna kantora i kompozytora muzyki religijnej, 
może być symbolem nie tylko meandrycznie i wielce osobliwie poplątanej w swym 
ideowym rozwoju sztuki lat dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych ubiegłego 
wieku, ale i naszej tej sztuki recepcji nie tylko wtedy, ale i dziś. 

urt e1ll . urodzony w Dessau 2 marca 1900 roku. zmarly 3 kw1elnia 1950 roku w Nowym Jorku zamieszka! 

naszej wyobraźni przede wszystkim 1ako twórca songów. p isanych do strof Bertolda Brechta. 1ako kompo-K zytor Opery za trzy grosze oraz Rozkwitu 1 upadku miasta Mahagonny To właśn ie stalo s i ę iego rzepus t ką 

do wieczności i do naszei wyobraźni Dwa tytuly, pows ałe raptem w ciągu dwóch lat Aufstieg und Fall der Stad/ 

Mahagonny Jako śp iewog ra (Jako pelnospektaklowa opera w 1930 roku wywolala w Lipsku w1 elk1 skandal, uum 1ony 

policy1nymi środkami perswazji) miala swe praviykonanie na festiwalu w Baden-Baden 1, roku 1927; w 1928 roku 

Dreigroschenoper przebo1em o niosla sukces . da1ąc kompozytorowi s lawę. crilkiem przy voite pieniądze i mie1sce 

w historii . Są tacy a rtyśc i . którzy tv orzą swój czas. byvvaią takie cz sy. które rodzą swyc twórców. Weilla dotyczy 

bardz1e1 syndrom drugi niz p1erNszy 

Boguslaw Schaelfer w p1ervvszym tomie sviych ese1ów Kompozytorzy XX wieku (Wydawnictwo Literackie. 1990) o son

gach z Opery za rzy grosze pisze. że .. są to swoiste arcydz ie ła . z którymi nie może s ię równać nic w zam1erzen1u ró nie 

lekkiego. bodaJ od czasów Johanna Straussa Wei ll zrehab1litowal lekką muzykę europ isk w czasie . gdy ostatnie 

popluczyny po operetkach staly się 111emo711we do sluchania nawet dla tych. którzy poza muzyką rozrywkową zupełnie 

muzyką s i ę nie interesowali " I dale1 kontynuuie . .. Weill nie waha się zastosować róznych rodzajów tematyki i rómych 

gatunków od 1azzu aż po choraly pseudokościelne którym nie mozna odmówić swo1ste1 - acz nieco śm1eszne1 - po

wagi. Rozmyślnie pr rrn tywna sktadnia melodyczna z owymi we1llowskimi falszywym1 nu a 1. ukrytymi - lub przeciwnie 

właśnie prym1lywnym1 - modulac1am1 i prostacka. niedwuznacznie przecząca wymogom rzem1osta instrumen acja 

przyc1yrna1ą się do zarysowania odrębnośc i . o które1 nie mógl marzyć ntkl z iego pokolenia Swietna 1nspiraC]a lączy 
się tu z umyślnym negowan iem 1ak1egokolwiek krylenum dobrego smaku : zwroty banalne s t aią s ię wartościowe dla

tego . ze ie są wynikiem nieudolnosci lecz środkiem 'łiyrazu, rów111e dobrym 1ak starannie wyselekC)onowane media 

u innyc kompozytorow 

To zwierzę niemieckiego teatru muzycznego . Kurt Wei ll pojawi! si ę na muzycznej scenie właśnie wtedy, gdy usilnie 

go ona potrzebowała W tym tyg lu s i ę gotowalo . Gdy mi lk ły armaty piervvszei woiny powszechne) , osiemnasto let111 

Wetll szuka! swego id iomu. Studiował kompozyqę w Berlinie u Engelberta Humperdi ncka, autora baś 111 operowej Jaś 

i Matgosia ; po przerwie . gdy byl korepe ytorem m uzycznym w teatrze w Dessau. w latach 1921-24 studia kontynuowal 

u Ferruccio Busoniego. Na jego es e ycznym horyzoncie jako 1nspiraCJe pojawil i s ię 1 Reger. 1 Skriabin . znaczącym 

impulsem staly się Pierrot luna1re Schbnberga i H1stooa żolnierza St rawińskiego . Pojawilo s ię nazwisko Hindemitha 

i idea .. Gebrauchsmus1k" idee neoklasycyzmu splątały się z tym co amerykańska armia do Europy ze sobą przywlo 

kia , jako nowy idiom - J8lZ i po1ęc1e kultury masowej . Lecz przec1ez gotowalo s ię w tym tyg lu tez ekspresjo111stycznie. 

gotowalo s ię tez re volucyjnie. lewacko. marksi sto sko 1 komunistycz 1e 

Wyrastający na vulkanie europe1skich 1de1 Weil l, po pię t nastu latach budowania swe) europejskie) kariery. p1ętnaśc 1 e 

następn eh lat spędzi ł w USA, walcząc o uzna111e i p1en 1ądze na Broadwayu 1 maiąc ambi cję we1 ść do establishmentu. 

mocą nazwy Hollywood wlada1ącego umyslam1 Amerykanów Tu kariera nie rasta JUZ tak błyskot l1w1e, a os iągn i ęc ia 

artystycz e nie byty aż tak f rapuiące 
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Weill byl mlodzioi'iczym produktem czasu p1e1w sze1 wo1ny powszechne1. podczas które1 i skutkiem które1 wszystko co 

dotąd albo stanęło na głowie. albo przyna1mnie1 - ponioslo t lez drastyczn . co dramat czn s7wan na n1edav no 

1eszcze niedysku owanych , bo rzekomo n1ewzrusz nych wartościach 1 sensach. Chlaną! swój Zeitge1st niczym gąb

ka wpisując się w to. czym ten cz s zyl A żyl 1uż ten czas nutą tub przednutarn1) ekspres1onizmu w równe1 mierze . 

co nutą (lub prole omeną do) neoklasycyzm . Zyl tez w otwiera1ącej si ę 7a sprawą r d1a 1 lonogra 11 kabare ów 

1 tancbud . przestrzeni kultury m sowe1. sztuki popularnej ·Ti n czas przerazon, latami wo1ny pows.-:ecl1ne1 pęcznia l 

od ideologiczny h utop11. wśród któryc szczególni komunistyczna dział a a L s i lą obezwladn1a1ącą duszę 1 mózg 

To byla bez vątp1en 1a sc eda po u urystacl1. szczególnie wlosk1cli. głoszących wtedy. gdy Wei ll m1al lat raptem na

śc ie wiek pary 1 ruchu. masz _ n 1 aeroplanów. olektrycznos 1 i miasta. welocypedów i automo iii końcu pro letariatu 

i komu izmu Ci sami będ wiei ić 1uz stosunkowo nied ługo . jako\' cielenie swych idealó\ . Mussoliniego. gdy eill 

z Europy zaunie umykac . przew1du1ąc sluszn10 kres swego europe1sk1ego ota . 

Kurt Weill , młod mu7yk z miasta Dessau . móg ł - b go do ego ciągnęło ·- zaiąć się dodekalo111ą. towarzys1ąc 1 u

zyce bardz iej Berga n1z Schónberga bo taki m1al temperame11 . Zapewne mar111e skonczylby w obozie w Terezinie . 1ak 

wielu z 1ego pokolern którym nazt7m pr1eznaczyt ep;te entartete Kuns1 ·· Mógł tez - bo ciągnęło go we wczesne1 

młodośc i ku te rnu 1d1omow1 w sposób oczywisty - bL1dować swó1 ekspres10111styczny ksztal! ekspres1i konsek encie 

wyc1ąga1ąc z t wórczości Franza Schreckera lub nawet Hansa Pfitznera. Mógl też być to arzyszern nie 1ele starszego 

od siebie Hindemitha. balansu jąc pomiędzy jego po1mow niem .muzyki uż !ko e) a i deą „neoklas cyzni · swe

go profesora Ferruccio Buso111ego. albo towa rzyszyć twórcze1 cJrod7e swego rówi e ś n ika Ernsta Kfeneka. Wczes e 

utwory Weilla otworzyły perspektywę na te ;szystkie kierunki . na !odym kompozytor?e skup1 aiąc uwagę ówczesnej 

n1em1eck1e1 op inii i krytyki . 1ako na rodzącej s ię gw1eżdz 1e europe1sk1ego ( 1oder111zmu 

Piervvotn1e uczył s ię u kapelmistrza tea ru operowego w Dessau. Albe a Binga : w 1918 roku pod 1ą t nauKę w berlinsk1ej 

Hochschule fLir Musik u Humperdincka. lecz w roku 1919 wróci! do Dessau gdzie przez kilka miesięcy b ł asystentem 

Binga i Knappertsbuscha. polyka1ąc bakcyla muz 1 sceniczne1. Do Berlina na studia wróc i ł w 1920 roku. gd d rekto

rem szkoty zostal Frnnz Schrecker : naw1ąza l przy1ac1elskie stosunki z Hermannem Scherchenem I za 1ego poparci m 

stat się studentem w klasie m1strzowski e1 Ferrucia Busoniego w Prusk1e1 Akademii Sztuk. Buson1 Jednocześn ie skiero

wal Weilla na pryvvatne lekqe do swego st denta . Ph ilippa Jarnacha: w latac 1921-22 Weill ył b rdz1e1 studente 1 

Jarnacha niż Busoniego. co na z.te rnu byna1mn1e1 nie wyszło . Wlaśn1e Jarnachowi Weill dedykował swą Sm/oma sacra 

op. 6: dzięk i Jariachowi otrzymał pierwsze zamówienie kompozytorskie - na balet dz iec1ący Zaubernacht. z SJkce

sem vvystaw1ony w Berli111e w 1922 roku. a po dwóch latach poka,:any też w Nowym Jorku 1ako Magie Night . Wedy 

w Berl1n1e grano juz kilka utworów Weilla. m.1n Sinfonię sacra 1 Divertimento . 

Związki z teatrem zaczyna1ą s ię na dobre w grudniu 1923 roku , gdy Weill naw1ązu1e współp racę z ekspresion1stycznym 

dramatopisarzem Georgem Ka1s rem. To skutku1e powstaniem pierwszego dzieła spólki Kaiser-Weill . opery w Jednym 

akcie pod t yt ułem Protagonista . Premierę prowadzi Fritz Busch w 1926 roku w Dreźnie i rzecz zostala natychm1 st 

okrzyknię t a jako dowód narodzin nowego. wie lkiego talentu powo1enne1 niemieckiej twórczośc i operowej Następna 

1n1c jatywa m1ala skutki 1eszcze powaz111e1sze. Zalozona przez Paula H1ndem1 ha organizacja Deutsche Kammermusik 

Baden-Baden zamówila w Weilla singspiel o mieści e Mahagonny z tekstami Bertolta Brechta. To moment szczególny. 

Niedawno. bo w 1926 roku poślu biona przez Weil la śpiewaczka Lotte Lenya sta1e s i ę dl ń 1nspiraCJą d la nie1 powsta1ą 

kole1ne songi , które obojgu przyn iosą slawę . Pięć lat póżrnej zdarzy s ię d ziwny incydent jednocześn ie stosunki Weil la 

z Brech em zostaną zerwane i Kurt z Lenyą s ię ro?wiodą Dwa lata póżnią przy okaz11 emigrac11 do Paryża I kompo

nowania Siedmiu grzechów glównych wspólpraca Weilla z Brechte zostanie nawiązana ponownie Kurt z Lenyą 

povvtórn1e wstąpią w związek malzeńsk1 Bez akt mości Latte Leny1 po śmierc i Weilla. bez 1e1 „zarazenia · nas ępnych 

pokoleń odtwórczyń 1ego song m1 - z G1se l ą May Teresą Stratas , M i lvą An e Sof1 von Ot er czy Ute Lemper by 

mi e111ć tylko 111ektóre - nasza r cepqa Weilla mog aby pogrzebać 1ego imię w niepamięci. 

Do krytycznego roku 1933. gdy powsta1e Siedem grzechów glównych . We1ll ies1 takze kompozytorem krót kiej opery 

buffa z 1928 roku , nap1sane1 do e stu Kaisera . Car kaze się fotografować Ma w swe1 kompozytorskiej tece. przypie

czętowane często entuz1astycznymi krytykam i po prawykonaniach, takie utwory symfoniczne. 1ak I Symfoma z. 1921 

roku. Divertimento op. 5 (1922) Sinfonia sacra op. 6 (w częśc iach · Fantasia. Passacaglia. Hymn) z 1922 roku , Koncert 

na sk1zypce i instrumenty dęte op. 12 (1923) i il Symfonia , ukończona w 1933 roku 1uż po przybyciu do Paryza i bez

pośrednio przed rozpoczęciem komponowania Siedmiu grzechów. Jest eż autorem dwóch kwartetów smyczkowych 
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h-moll (1919) i op.8 (1923) oraz Sonaty na w1olonczelę i fortepian (1920). 1ęd1, 1923 a 1929 rokiem powstają jego 

u wory kantatowe: Recordare op. 11, Der neue Orpheus op 15 z tekstem Iwana Golla na soprctn. skrz pce i orkiestrę , 

oraL rzy kompoz cje z tekstami Brechta . Vom TocJ im Wald op. 23 na baryton 1 1 O instrumentów dętych . Oas Berliner 

Requi m na tenor, baryton, bas. chór 1 ork iest rę i Der Lmdberghllug na enor baryton. chór 1 or estrę 

Z nie wymienionych dotąd pozycp tealru muzycznego trzeba przywołać tu także Royal Palace op 17 operę- balet 

w ied ym akcie z librettem Iwana Golla napisaną latach 1925-26: komedię Happ End 1 rad iową operę szko lną Der 

Jasager (Cz o 1ek, który mówi .tak") z tekstami Brechta owstale w latach 1929-30 , Die Burgscha operę w 3 ak

ach z li re tern Caspara Nehera z roku 1931 koleiny wynik współpracy z Kaiserem w postaci „ opowieśc i zimowe1 · 

w trzech aktach Der S1/bersee. 1uz z roku 1933. Potem mamy Die sieben Todsunden s ektakl taneczno-śp1e any 

z tek tarni Bertolta Brec ta , p awyko any w Pary.lu, na Champs Elysees, 7 cze c 1933 roku 

A póirne1 - przede wszystkim Der Weg der Verheissung . dramat biblijny w 4 aktach wg Franz erf la (skądinąd 1rzec1e

go męza Almy ahler, gdyby kto pyta I .. ) rezyserii Maxa R inhardta. stawiony w 1936 roku a u 1 ante Nowego 

Jorku. j u ż pod t ulem Tlie Eter al Road oraz ew tualnie Lad in the Dark , m s1cal powst ły we ws ólpracy m 1n. 

z Id . Gershwinem. bratem George a w 1940 roku, kompozyC)ę symboltzuiącą ca lą da lszą serię pro ukCJI , ZJ których 

spra ą miody 1 cokolwiek dz1k1 rnemiecki , lewicu jący kom ozytor o rysach awangardys y. przynajmnie1 progresywnego 

mo er111sty lat dwudziestych i początku lat trzydziestych. wch aniany był po kres ni swoich prze1 komerqę i bana! 

nowo1orsk1ch scen na Broadway u. by zarobek SWÓJ uzyski ać wedle ceny przez ospol1t ga 1 edż oiero vaną Fli rt 

z łllmem rne przyniósl raczej Weillowi spodzie 1anych sukcesów tak artystyczn cri. I k 1 flnanso< eh Do h1stoni kin 

przeszedl iednak za spra vą bardziej wielkiego Pabsta. ekranizuiącego Operę za rz grosze. niz za sprawą Hollyv11ood. 

Warto tu uzupeln ia 1 ą c opowieść o Kurcie Weillu, wspomnieć. ze raptem 23-tetni , zacząl na p , w~tnych lekq ach 

nauczać, a do je o uczniów należeli m 1n Claudio Arrau. Nikolaos Skalkottas i Maurice Abra anel: że od 1924 roku 

pisa ł cotygodniowe artykuly o pisma .,Der deutsche Rundfunk" Dopiero od roku 1929 zajm 11e się wylączrne kom

ponowaniem Jest to jednak czas niebezpieczny dotąd odnosi! sukcesy, odtąd spra111iy 1kłaJą s ię niebezpiecznie 

1 problematycznie. W 1929 roku nas ępuie wielki . światovvy kr ys finansowy w 1930 roku prem1ern o e o powsla

ntli i upadku miasta Mahagonny z agresywnym politycznie tekstem Brechta końc • ię Lipsku ' ielk1m sk ndalem 

Zaczyna się prasowa kampania rzec1 ko We1llow1 . dotycząca szczególnie 1ego aktywnośc i n deskach opero~vych 

teatrów f111anso11 anych pr ez repu likę e 1 mar·s ką Kamparna ucicha vprawdz1e n moment po sukcesie kompozy

torskiego koncertu Weilla w grudniu 1932 roku w sal i Gaveau v Pa yzu lecz zbliza się chmura z to atnym gradob1c1em 

Mamy )BS<'.'.CZe k lminaqę w artys yc111e1 obecnośc i Weilla w Niemczech - po ró1na premiera kolejne) sztuki sp łk1 

Kaiser-Weill Der Silbersee lutym 1933 roku, w trzech miastacl1 Lipsku, Magdeburgu i Erfurcie. nosi go na szczyty 

a kilka zaledwie dni prze krachem. 

Gdy na iści docho zą do wladzy, Weil l 1uż 14 marca uc ieka do Paryza z Lottą i szkicami swej drugie1 s fonii. I tu 

otrzymuie zamowien1e od świezo zalożone1 przez Borysa Kochno i George' Bal -nchine 'a rupy .Les Balie s 1933 ·na 

Siedem grzechów Przyj ęcie utworu. wykonanego po niemiecku. było we Franq1 zimne choć We 11 l!wazal ę part ·t urę 

za je ną z najlepszych v swym dorobk J W Paryżu nawiązane przy1ac1elskre ontak y m 1n. z Danusem M1/h ' u em 

i Arturem Honeggerem osl adzają gorycz exilu, lecz przeciez rne obiecują zyc1a w euforii sukcesow czy to artystycz

nych. czy finansowych. by n1 mówić już o ich polączernu . 

We wrześn i u 1935 roku. we współpracy z Franzem Werflem 1 Maxem Reinhard em przygoto uie więc Der eg der 

Verheissung, spektakl opary na b1bll1nej historii Zydów 1 przenosi się do Nowego Jorku gdzie rzecz otrzymuie nowy, 

angielskojęzyczny tytuł Europa traci z oczu Kurta \ e1lla, pozostawiaiąc mu poC?uc1e em1grac 1nego weltschrnercu 

Po wyjcżdz i e z Niemiec calkow1c1e skreś lony z niemieckojęzyczne) sceny muzyczne1 za sprawą drugiej wo1ny zma

zany ze scen eu ope1skie1. on - rosnący na germańsk1e1 frazie ekspresjonistyczrne i komurnstyczn1e bluzgajqcei spo

lecznci protest-poez11 - c iągnąc za sobą smugę swej europe1skie1. n1egdys1ejsze1 s awy pragną! byc kompozytorem 

amerykańsku Choćby podrzędnym , byle pokupnym. W 1ak1ejś części o s i ę udalo. ale nie to iest jego legitymacją 

do mieszkania w nas ej wyobraźni , lecz to. co zdz1alać zdązyl przez raptem swych tr? naście twórczycl1 lal. między 

swym 20. i 33. rokiem ąc1n, gdy i stn ia ł na niemieckie) scenie slowa i dźwięku . scenie h1steryczne1 1 diabołiczne1 

sza leńcze1 tryskaiącej przezuwanyrni 1 wydalanyrrn miazmatami czasu nie ak a ne1. burzu zyjne1 (a col), blog1e1 

i pozornej szczę · 11wośc1 
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Weill od ocząt ku mieszał artystyc,my 1 estet cz krok Choć y w swe1 mlod 1enczej sonacie w1 lon zelowe1. w k!óreJ 

zderza p m sly 1 zięle z Maxa R gera z rawesiaq tematu popularnego walca. by - c osc 1eńcząc, zgodni z du

chem czasu n 1saną. roz LJdowan .. tinalo vą fugą - odes ać sluchacza w poprzednich uę ·ciach do klasycznego 

modelu muzyki end~lssohna To by! rok 1 20. n1ew1ele mies ięcy po skomponovvaniu rzeL Stra\ 1nsk1Ago Pulcine/11 

1 niewrel przed proklamowaniem pr Lez Busomeg idei neoklasyc mu. A iednoczesnie la Son ta ocz isty spa 

sób puszcza es etyczne oko ku clwom glównym adresom oczątku reku. 1uz atonalnemu SchbnbAr owi 1 ku quasi-

enalnemu Skn b1nowi buduj c wą prz strzeli ir ns- t onalności 

tycl1 mlodz1ericz eh utworach Weill mozna więc 1apewne dos1rzec to czym 1afrapowal raptem ilka lat póź

niej Plą anie gal inkó . nieustanna zmiana ro ·ow. ciągle kodowanie się na roznych piętrach znacze1i 1 konteksló 

MislrLm ska nieum1e1ętnosć . arty Io\.\ ska 1 wzrnosla plebe j kosć . karkotomnie sprawne pr stactwo Agres ny styt 

1ego songó iak y toporn . walczy o lepsze z romantycznym. obtaskawion m pięknem ieśmo eh fraz Sch efta 

rzerzucai .c sens na inne piętro znaczenia Weill naktada na sieb1 pelerynę te o Vcr 1ego któ swymi operowy 1 

melod1am1 po rnecal 1lurny o polltyunei re "olly 

Spiewanie songó 1est u Weilla za11,1; cz j tonalne. by wpadlo v ucho . instrumentalne 1n erlud1c sc:i u niego z zasa

dy atonalne. b zastan w1al 1 niepoko1I Forma songu stala się za sprawą Weilla al ernaty1 ą romantycznej pieśni 

i kunszto nej all d , wrzuconą folklor mie1s 1c slumsów· forma kantaty ddala s i ę we wl danie r d o ego prze-

azu . rze orna naiwność lraL rodem z ut 1orów Erica Soiue polączyla się z gniewnym pomrukiem poda lkoł1ohLo a

nego Musorgskiego. a L a g1elskich or c torió Haendla (nie tylko z The Beggar's Opera Jol1n Gaya z 1729 ro~u . 

ędące1 prer,vowzorern c11 O ery za rrzy grosze) wyrosła ekspresia prolet riack1e1 demonst rac ji. rzyga1ące1 haslem 

.. hcemy chleba"· (Jakby im 1uz c1aslk nie starczaly ) 

PS Pisa /em ten tekst w listopadzie 2001 roku do programu , Siedmiu grzechów glównyc h" Weilla Tea trze Wielkim 

- Operze Naro ,o 1e1 tym samym czasie. kiedy Krzysztof Pastor odnosi! w Amsterdamie sukcesy swoim autorskim 

sp ekt klem batecov.,iym .Kurr Weill". pow1a1zanym teraz na scenie varszawsk1e1 Po osmiu latach zakończę go zatem 

ieco innym epilogiem . tosownym do nowych oko/icznosci · 

Balet o spektakl do wybranycn utworów Kurta Weilla zbudowany pr7ez Krzysztofa Pastora 1es1 pr zeds1ęwz ięc 1em 

bardzo szczegolnym Nie chodz.1 mi tu I lko o je o jakość czysto artys tyczną (c oć o łez jest 1ego wyb1 nym walor m) 

o typ ruchu. sposób narracii prowadzone1 Języku nowoczesnego t ańca. o dramaturg i ę calej ego spektaklu . .wizualiza

cji Uder?a mnie w tym dobór ut1i arów. 1al<.by maiący na celu rod aj przewartosciowama naszego slyszenia twórc1ośc i 

tego kompo ylora. Song - morah et o Mackie Majchrze z Opery za trzy grosze funkCJonuje tu jako rodzaj .. ikon ·· oto 

on len l aśn ie V eill, którego tak ardzo lubicie za jego nadLwyczai popularne songi z teks tami Berłol ta Brecl1tal Marny 

ponadto w t m spek aklu „rózaniec·· utworów różne1 proweniencji i pochodzących róznych cz sów twórczosci Kurta 

e1lla tak owe o „europe1sk1e o", 1ak i . amerykańskiego · · które byna1mnie1 do jego ,Sllagierów·· się racze1 nie zaliczają 

Pan Krzysztof Pastor poiawia się nam tu ze s ą wy 1 tn ą erudyqą. dotyczącą tema1u 1ego rzedstaw1enia, co ca

l ości nada1e ton speqalny Choć y więc zagadkowa Modli/wa - chora! autorstwa 15-letniego chlopaka. Recordare 

z tekstem Lament c11 Jeremiasza z 1923 roku, czy song Berltn w sw1ailach 1 tekstem kompozytora. utwór z 1928 roku 

Mamy 1ęc tu e1ll Litwor pozasceniczne. Jak mlodz 1ericzą jeszcze Sonatę na wioloncze l ę 1 lortepi n z 1920 roku. 

mamy ut ory 111e z tekstami Brechta. lecz choćby Iwana Golla. Felixa Gasb rry, Georga Kaisera. Caspara Nehera, 

Ogdena Nasha 1 wielu innych Mamy też w te1 calosc1 swoiste zbalanso anie tej twórczosc1 porn1ęd y ym, co powsta

lo Europie 1 w Europie funkCJonuje racze1 dol) rze. a w Ameryce racze) marginalnie. oraz to . co powstalo w Ameryce 

1 am tunkq onuje raczej dobrze. a w Europie racze1 marginalnie 

Ten spektakl - obok s vych waloró" czysto artystycznych - jest swo i s tą próbą napraw1en1a owe1 chw1ejne1 i nie zrów

noważone1 recepcji twórczości V• eilla po o u stron eh oceanu (na co dowodem rnogą być 1oie - jak wicJzę wąt

pliwej war tośc i uv agi . am1eszczone w tekście sprzed ki lku lat. rne1ako deprecion u jące artystyczne dokonania Weilla 

.. amerykarisk1ego" 1 nie docenia jąc ich oddz1alyw n1a na amerykarisk1e1 scen ie) 

Wydaje mi s ię, że i nt enc1ą autora t J baletowei inscenizac ji nie byla wylącznie estetyka (popatrzcie. Jak 10 p1qknie 

wygląda i brzmi. .). ale ez przesianie ideowe, szczególny ton elyczny w twórczosci Kurta Weil la z a1iy. Oto od 
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początku kompozytor " poważn ", ck dem1cki'" . przełamuje granice i banery. wchod1ąc na teren kul ury masowe1. 

nawet plebejsk18J. Takze .proletariackiej' z 1,vyrażną sympa 1ą nawet do ,lumpen role ariatu·· Mozna powiedz i eć . że 

w historii muz k1 XX wieku (a 1yi p zez calą polowę tego s utec1a urodzony w 1900. , rzedwczesrne um1era1ąc w 1950) 

to on wlaśrne stal s ię pionierem tworzenia muzyki pohłyczn1e zaar1 gaLowane1. sztuki spo·eczn1e krytyczne) . 

OpusLczal Europę 1eszcze mlodeg przec1ez - ale 1uż ideowo . plywo ego·· iederiskim kręgu Arnolda Schon

berga - Theodora W1esengrund-Adorna Ola Adorna wainie1szy n iż Weil l sal s ię Hans Eisler z któr m Adorno nap1sal 

ksi żkę o muzyce lilmie. Ale to jes' ta wlaśnie lima o vei .. muzyki zaangażo ne1 ·. a1p1erw rzmiąca otywam1 

z muzyki e1lia. tekstami Brechta, póżn 1e1 ideo ~·o 1spólbrzm1ąca najpierw wspolczesnośc1ą. a potem tradyCJą mark

sistowskiej szkoty frankfurck1e1 filozofii : E1 ler Paul Dessau. Lu1g1 Nono Cor el1us Carde v. Hans Werner Henze. 

Helmut Lache l man . Matthias Spahlinger Heiner Goebbels. Kazdy 1 ny, kazdy inaczej. I cz kazdy Jakoś w tej samej 

pol1tyczn1e sprawie - realiLowane11 - rómymi. niekiedy ekstremalnie rózny111i srodkam1 ekspresp. Tak, Kurt Weill miał 

zadatki na wysm1e111tego Kompozy ora muzyki socrealistycznei p1sane1 nie na zamó 1 nie j akiejś parti i komunistycz

ne) w geście panegiryków. lecz na zamówienie sł1ow-buss1nesu w gescre odrzucenia 1 pogardy 

I 

Tak. Wei ll umarł zb t wczesni Gd y . (och . o gdy nie myśleniu st tnemu ponoć rneprz stoine .). Gdyby me 

umarl zbyt wcześnie 1 podJ ął decyzję o powrocie do Europy. po1aw1lby się racze1 w przestrze111 NRD. niż RFN Tak przed 

em1grac1ą do USA jak 1 am - b10 ąc w swe / gie ar ystyczne energ ię plynącą z kul ury masowej i rynku towarów 

muzycznych - stal s1q arty tą spo znaku ideowo kry ycznego .reali mu kap1t listycznego" Gdyby .. (och .. JW ), 

stalby s i ę (cl1yba) ar tystą spod znaku ideowo krytycm ego „realizmu soq al istycznego" Kilka lat póżn1e1 n iż Weill, do 

USA emigru1e Paul O ssau po em wraca do Europy. st a 1ąc się ednym 1 na1bardziej rominentnych kompozytorów 

AD Pisze epos muzyczny do tekstu Bertolta Brect1t Hodowl p rosa Gdy y (ocr1 . . J .) łe 1 l l · rócll do Europy, wy-

b i e rając NRD. być mozv napisałby ka tatę n temat kubarisk1ct1 plantacji cukru. pos1l ku 1ąc się tekstami Jean-Paule'a 

Sartre ' być moż'a sięgną lby po iersze Pabla Nerudy 1 opiewa! swymi songami .rewolucy1nym1' · kompaniamenta

mi bohatP.rsk1 z ot Ernesto Clie Guevarę . 

Chyba więc ów zawal serca koriczący życie 1edne1 z ikon naszej kul ury - zyc1e Kurta Wei lla. za bil go w czasie wlasciwym. 

Zyczę Par'lstwu m1lego 'lieczoru 

An dr1ej Ch lopecki 
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Twórczość Kurta Weilla 
k of Kurt W i I 

OPERY I OPERAS 
Der Protagonist I Protagonista (Georg Ka iser). opera w 1 akcie (1924-25) 
Royal Palace I Pałac królewski (Iwan Go l I). op era w 1 akcie (1925-26) 
Na und? I No i? (Felix Joachimson). opera kom iczna w 2 aktach (1926-27) 
Mahagonny (Bertolt Brecht) singspiel w 1 akcie (1927) 
Der Zar lasst sich photographieren I Car każe się fotografować (Georg Ka iser), opera buffa w 1 akcie (1 927) 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny I Rozkwit i upadek miasta Mahagonny (Bertolt Brecht), opera w 3 aktach (1927-29) 
Der Jasager I Czlowiek, który mówi „tak" (Bertolt Brech t), opera szkolna w 2 aktach (1930) 
Die Bi.irgschaft I Rękojmia (Casper Neher), opera w 3 aktach (1930/31) 
Der Silbersee I Srebrne jezioro (Georg Ka iser). opow i eść zimowa w 3 aktach (1932-33) 
The Eternal Road I Wieczna wędrówka (Franz Werfel), dramat bibli jny w 4 częśc i ach (1934 -36) 
Down in the Valley I W dolinie (Arnold Sundgaard), folk-opera w 1 akcie (1945 i 1948) 
Street Scene I Scena uliczna (Elmer Rice , Langston Hughes) . opera ame rykańska (1946) 

MUSICALE I MUSICALS 
Konjunktur I Koniunktura (Leo Lania i Felix Gasbarra) , sztuka z muzyką (1928) 
Die Dreigroschenoper I Opera za trzy grosze (Bertolt Brech!), sztuka z muzyką (1 928) 
Happy End I Szczęśliwe zakończenie (Dorothy Lane. Bertold Brecht), komedia z muzyką (1929) 
Marie Galante (Jacques Deval). sztu ka muzyczna (1934) 
Johnny Johnson (Paul Green), musi ca l w 2 aktach (1936) 
Knickerbocker Holiday I Święto Knickerbockera (Maxwel I Anderson) , musical w 2 aktach (1938) 
Railroads on Para de I Kolej na paradzie (Edward Hungerlord) , widowisko w 1 akcie ( 1938-39) 
Lady in the Dark I Kobieta w ciemnościach (Moss Hart. lra Gershwin), musical w 2 aktach (1 940) 
One Touch of Venus I Jedno dotknięc ie Wenus (Sidney Joseph Pere lman. Ogden Nash) , musical w 2 aktach (1943) 
Love Life I Życie milosne (Alan Jay Lerner) , musical w 1 akcie (1948) 
Lost in the Stars I Zagubi ony wśród gwi azd (Maxwel I Anderson), musical w 2 aktach (1949) 
Huckleberry Finn (Maxwell Anderson) , musical n i edokończony (1950) 

OPERETKl/OPERETTAS 
Der Kuhhandel I Handel krowami (Robert Vambery) , operetka w 2 aktach (1934) 
The Firebrand of Florence I Florenckie zarzewie niezgody (Edwin Justus Mayer. lra Gershwin), operetka w 2 aktach (1944) 

BALETY I BALLETS 
Zaubernacht I Magiczna noc (Wladimir Borits ch) , pantomima (1922) 
Die sieben Todsi.inden I Siedem grzechów głównych (Bertolt Brecht), balet śpi ewany (1933) 
The Judgement of Paris I S ąd Parysa (Hugh Laing) , balet w 1 akcie (1938) 
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MUZYKA ORKIESTROWA I ORCHESTRAL MUSIC 
Suite in Efor Orchestra I Suita E-dur na orkiestrę (19 19) 
Symphony No. 1 „Berliner Sinfonie " I I Symfonia „ Berlińs ka " (1921) 
Divertimento (1922) 
Sinfonia sacra: Fantasia, Passacaglia i Hymn (1922) 
Quodlibet (1923) 
Concerto for violin and wind instruments I Koncert na skrzypce i instrumenty dęte (1924) 
Berlin im Licht I Berlin w światłach (1928) 
Symphony No. 2 I li Symfonia (1 934) 

MUZYKA KAMERALNA I CHAMBER MUSIC 
Intermezzo (1917) 
String Ouartet in B minor I Kwartet smyczkowy h-moll (1918) 
Sonata for Cello and Piano I Sonata na w i olonczelę i fortepian (1 920) 
Two movements for String Ouartet I Dwie częśc i na kwartet smyczkowy (1922-23) 
String Quartet, No. 1 I Kwartet smyczkowy nr 1 (1923) 

MUZYKA CHÓRALNA I CHORAL MUSIC 
Gebet (1915) 
Recordare ( 1923) 
Das Berliner Requiem (1928) 
Die Legende vom toten Soldaten (1929) 
Der Lindberghflug ( 1929) 
The Ballad of Magna Carta (1940) 
Kiddush (1946) 

PIEŚNI SOLO I SOLO VOICE 
Early Songs for voice and piano (1914-19) 
Ofrahs Lieder (1916) 
Maikaterlied. Abendlied (1918) 
Frauentanz (1923) 
Klops Lied (1925) 
Der neue Orpheus (1925) 
Pantomime (1925) 
Vom Tod im Wald (1927) 
Zu Potsdam unter den Eichen (1 928) 
Davy Crockett (1938) 
Four Walt Whitman Songs (1942, 194 7) 

MUZYKA FILMOWA I FILM MUSIC 
The River Is Blue (1937) 
You and Me (1938) 
Where Do We Gofrom Here? (1944) 
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Spektakl Krzy ztofa Pa tora Kurt Weill 
jest olśniewający zarówno wizualnie, 

jak i łuchowo. ( . .. )Weill powi dział kiedyś: 
„Nigdy nie uznawał tn różnicy po1niędzy 

111uzyką povt'a=ną a tnuzyką lekką. 
Jest tylko n1uzyka dobra i tnuzyka zła" . 

Jego n1uzyka jest dobra. 
Wystarczająco dobra~ by zainspirować 

i ponie 'ć bardzo, bardzo dobry balet. 

.li// Cirwellt1 



Tchelel Har-Yam Pawel Koncewo1 Mana Zuk. Na alla 01c1echowska 1 K1 Lysztol Pastor 

Sergey Popov I Robert Bondara Anna Lorenc 
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Bertolt Brecht 
Lamentacja o Mackie Majchrze 

A rekiny w oceanie 
Maj ą zębów pełen pysk. 
Macheath ma w kieszeni majche r. 
Lecz kto widzia1 jego błysk 1 

Kiedy rekin krwią się splami . 
Krew w pami ęc i musi t rwać 

Mack ie nosi rękawiczki . 

Żeby nic nie by ło znać. 

A w Tamizy tor1 z i e loną 

Wpada nagle ten i ów' 
Czy to dżuma. czy cholera'1 

Nie. to Mackie krąży znów. 

A w niedzielny. pi ękny ranek 
Trup osuwa się na bruk -
Mackie Majcher znik1 za rog iem. 
Ale któż go widzieć mógł ') 

I Sznllr l Meier gdzieś zaginął . 

I niejeden bogacz znikł , 

Jego złoto schowa1 Mackie. 
Ale o tym ni e wie nikt. 

Jenny Towler zna lez iono 
Z nożem w piersi, ale cóż'I 
Mackie Majcher spaceruje 
I ni kt nie wie , czyj by ł nóż. 

Gdzi e jest Al fons Glite. woźnica , 

Czy ujrzymy go, czy nie '7 
Mack ie tego nie wie wcale .. 
Chociaż każdy o tym wie. 

A ten wie lki pożar w Soho: 
Czworo dziatek, jeden dziad? 
Mackie Majcher spaceruj e, 
Nikt nie pyta , każdy zgadł 

A ni eletnia pewna wdówka, 
Której imię każdy zna -
Rano budzi s i ę zgwałcona ... 
Ach, cóż Mackie z tego ma? 

[Przeklad Wladyslaw Broniewski] 
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Scenariusz muzyczny Krzysztofa Pastora 

CZĘŚĆ 1 
NOWY ORFEUSZ 

1. Die Moritat vom Mackie Messer I Lamentacja o Mackie Majchrze 
(1 song z musicalu Die Dreigroschenoper I Opera za trzy grosze. 1928) 

Tekst Bertolt Brecht 

2. Gebet I Modlitwa 
Chora!. 191 5 
Tekst Emanuel Geibel 

3. Grave 
(z Symphony no 1 „Berli ner'" I I Symfonii , Berli ński ej" . 1921) 

4. Allegro assai 
(z Sonaty na wiolo nczel ę i fortepian 191 9-20) 

5. Berlin im Licht I Berlin w światłach 
Song, 1928 
Aranżacja na glos i zespól 1azzowy lub orkiestrę Otto Lindemann , 1928 

Tekst Ku rt We ill 

6. Der neue Orpheus I Nowy Orfeusz 
Kantata na sopran, skrzypce so lo i o r k i estrę , 1925 
Tekst Iwan Go li 

7. Alabama Song 
(2 song z singspielu Mahagonny. 1927) 
Tekst Bertolt Brecht 

8. Hosiannah Rockefeller I Hosanna Rockefeller 
{13 song z komedi i muzycznej Happy End I Szczęśliwe zakończenie, 1929) 

Tekst Bertolt Brecht 

9. Die Muschel von Margate I Muszla z Margate 
(6 część suity Ol-Musik I Muzyka oleju na glos i zespól dęty z muzyki do sztuki Leo Lani i Konjunktur I Koniunktura, 1928) 

Aranżacja David Drew. 1975 
Tekst Felix Gasbarra 

1 O. Ballade vom ertrunkenen Madchen I Ballada o utopionej dziewczynie 
(2 song z kantaty Das Berliner Requiem I Requiem berlińskie, 1928) 

Tekst Bertolt Brecht 

11. Die Moritat vom Mackie Messer I Lamentacja o Mackie Majchrze 
(1 song z musicalu Die Dreigroschenoper I Opera za trzy grosze , 1928) 

Tekst Bertolt Brecht 
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CZĘŚĆ 2 
ZAGUBIONY WŚRÓD GWIAZD 

1. Ballade von Casars Tod I Ballada o śmierci Cezara 
(8 song z opery Der Silbersee I Srebrne jezioro , 1932-33) 

Tekst Georg Kaiser 

2. Sostenuto - Allegro molto 
(z Symphony no . 2/ 11 Symfoni i, 1933-34) 

3. Der Jasager I Człowiek , który mówi „tak" 
(fragment z opery szkolnej, 1930) 

Tekst Bertolt Brecht 

4. Schlagt ihn tot! I Zatłuczcie go na śmierć! 
(fragment songu z opery Die BUrgschafl /Rękojmia. 1930-31 ) 

tekst Caspar Neher 

5. Der Silbersee I Srebrne jezioro 
(finałowy fragment z opery Der Silbersee I Srebrne jezioro , 1932-33) 

Tekst: Georg Kaiser 

6. łntroduction I Introdukcja 
(z li aktu opery Street Scene I Scena uliczna. 1946) 

7. Speak Low I Mów cicho 
(1 O song z musicalu One Touch of Venus I Jedno dotknięcie Wenus, 1942-43) 

Tekst Ogden Nash 

8. Recordare 
(fragmen t muzyki chó raln e1, 1923) 

Tekst: Lamentacje Jeremiasza 

9. Wie lange noch? I Jak długo jeszcze? 
Song , 1944 

Tekst Wa lter Mehring 

1 O. lntroduction I Introdukcja 
(z I aktu opery Street Scene I Scena uliczna , 1946) 

11. Somehow I Never Could Believe I Jakoś nigdy nie mogłam uwierzyć 
(5 song z opery Street Scene I Scena uliczna, 1946) 

Tekst : Langston Hughes 

12. Fear! I Lęk! 
(9 song z musica lu Lost in the Stars I Zagubiony wśród gwiazd, 1949) 

Tekst : Maxwell Anderson 

13. Cry, the Beloved Country I Płacz , ukochany kraju 
( 14 song z musicalu Lost in the St ars I Zagubiony wśród gwiazd, 1949) 

Tekst Maxwell Anderson 
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14. A Bird of Passage I Przelotny ptak 
(16 song z musicalu Lost in the Stars I Zagubiony wśród gwiazd. 1949) 

Tekst Maxwell Anderson 

15. Lost in the Stars I Zagubiony wśród gwiazd 
(1 O song z musica lu Lost in the Stars I Zagubiony wśród gwiazd, 1949) 

Tekst Maxwell Anderson 

16. Collage z interpretacji rockowych 
Nagranie Wi lliam S Burroughs, David Bowie, Tom Waits 

17. Zweiter Bericht Ober den unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen 
Druga relacja o nieznanym żołnierzu pod lukiem triumfalnym 
(5 song z kantaty Oas Berl iner Requiem I Requiem berlińskie, 1928) 

Tekst Bertolt Brecht 

Autorzy i tytuły wyświetlanych prac 

AUDR EY FLACK 
Marilyn 
za zgodą Lows K Me1sel 

GEORGE GROSZ 
The City, W1dmung an Oskar Panizza. Ou rschnilt. 
Manhatlan. Pandemonium. Fern 1m Sud. M s ed Bali . 
New York Harbour. Dal!as Night. Broadway 
za zgodą t,. G Bild-Kunst. Bonn 2009 

RENZO VESPIGNANI 
Deliria di massa. Un popala di statue 
za zgodą Soc1era ltahana degl1 A t0rl ed Editori 

ANDY WARHOL. 
Orange D1saster Green Coca Cola Boll les 
za zgodą Art1sts Rights Society NY USA 

oraz sla1dy 
BERT DALHUYSEN 

Wykorzystano fragmenty filmów 

THE GREAT DICTATOR 
Reżyseria Charles Chaplin 
za zgodą t ! MClvlXL Charles Chaplin Fiim Corporation 
Renewed .c; MCMLXVlll The Roy Export Company Establishment 
Wsze lkie prawa zas t rzeżone 

Materiały archiwalne POLYGOON 1 TROS 
za zgodą Nederlands lnstituut voor Beeld en Gelu1d 

OLYMPIA. FEST DER VOLKER 
OLYMPIA, FEST DER SCHONHEIT 
Rezyseria Leni R1efenstahl 
Materiały z film ów olimpi1ski ch 
wykorzystane zos tały za zgodą 
International Olympic Commillee 
Collection Musee Marey, Beaune France 

POPIÓŁ I DIAMENT 
Reżyseria Andrzej Wajda 
za zgodą Studia Fi lmowego .. Kadr" 

WE LTBlJ HNE BERLIN 
BOMBEN AUF BERLIN 
Reżyseria lrmgard von zur Muhlen. 
za zgodą van Chronos-Media GmbH 

WORLD AT WAR 
za zgodą Imperial War Museum. London 
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Bertolt Brecht 
Alabama Song 

Oh, show us the way to the next whisky-ba r 
Oh, don 't ask why, oh, don't ask why' 
For we musi find the nex t whisky-bar 
For ifwe do11·1 find the next whisky-bar 
l tell you we musr die' 
Oh, moon of Alabama 
We now must say good-bye 
We 've lost our good old mamma 
And we must have whisky 
Oh, you know why. 

Oh, show us the way to the next pretty boy! 
Oh, don't ask why, oh. don't ask why' 
For we must find the next pretty boy 
For ifwe don't find the next pretty boy 
l tell you we mu st die' 
Oh, moon of Alabama 
We now must say good-bye 
We've lost our good old mamma 
And must have boys, 
Oh , you know why. 

Oh, show us the way to the next little dollar1 

Oh, don 't ask why, oh, don 't ask why 1 

For we must find the next little dollar 
For ifwe don't find the next little doll ar 
J tell you we musi die' 
Oh, moon of Al abama 
We now must say good-bye 
We've lost our good old mamma 
And must have dollars 
Oh , you know why. 
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Musical Concept of Krzysztof Pastor 

PART 1 
THE NEW ORPHEUS 

1. Die Moritat vom Mackie Messer I The Ballad of Mack the Knife 
(1 st song from the musical Die Dreigroschenoper I The Threepenny Opera 1928) 
Lyrics Bertolt Brecht 

2. Gebet I Prayer 
Ch ora le, 1915 
Lyrics Emanuel Geibel 

3. Grave 
(from Symphony No 1 „Berl iner" . 1921) 

4. Allegro assai 
(lrom Sonata for Ce llo and Piano, 1919-20) 

5. Berlin im Licht I Berlin in Lights 
Song, 1928 
Arrang ement for voice and jazz band or orchestra Otto Lindemann. 1928 
Lyrics Kurt We ill 

6. Der neue Orpheus I The New Orpheus 
Cantala for soprana , so lo vio lin and orchestra. 1925 
Lyri cs Iwan Gol I 

7. Alabama Song 
(2nd song from the opera Mahagonny Songsp1el, 1927) 
Lyrics Berto lt Brecht 

8. Hosiannah Rockefeller 
(13th song from the musical comedy Happy End. 1929) 
Lyrics Bertolt Brecht 

9. Die Muschet von Margate I The Mussel of Margate 
(6th movement from the suite Ol-Musik/ Oil Music for voice and wind 1nstru ments from the music 
to the play by Leo Lania Konjunktur, 1928) 
Arrangement David Drew, 1975 
Lyrics Felix Gasbarra 

10. Ballade vom ertrunkenen Madchen I The Ballad of the Drowned Girl 
(2nd song frorn the can ta ta Das Berliner Requiem I Berlin Requiem, 1928) 
Lyncs Bertolt Brecht 

11. Die Moritat vom Mackie Messer /The Ballad of Mack the Knife 
(1 st song from the musical Die Dreigroschenoper I The Threepenny Opera 1928) 
Lyrics Berto/I Brecht 
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PART 2 
LOST IN THE STARS 

1. Ballade von Casars Tod I The Ballad of Caesar's Death 
(8th song from the opera Der Silbersee I The Silver Lake. 1932-33) 
Lyrics Georg Kaiser 

2. Sostenuto - Allegro molto 
(from Symphony No 2, 1933-34) 

3. Der Jasager I The Yes-Sayer 
(fragment from the opera. 1930) 
Lyri cs Bertolt Brecht 

4. Schlagt ihn tot! I Beat Him to Death! 
(fragment of a song from the opera Die Burgschafl I The Pledge, 1930-31) 
Lyri cs Caspar Neher 

5. Der Silbersee I The Silver Lake 
(finale of the opera Der Silbersee I The Silver Lake , 1932-33) 
Lyr ics Georg Kaiser 

6. lntroduction 
(from Act 2 of the opera Street Scene, 1946) 

7. Speak Low 
(1 Oth song from the m1sical One Touch of Venus , 1942-43) 
Lyri cs Ogden Nash 

8. Recordare 
(fragment of chora! music. 1923) 
Lyrics Lamentations of Jeremiah 

9. Wie lange noch? I How Much Longer? 
Song, 1944 
Lyrics Walter Mehring 

1 O. lntroduction 
(from Act 1 of the opera Street Scene, 1946) 

11. Somehow I Never Could Believe 
( 5th song from the opera Street Scene, 1946) 
Lyri cs Langston Hughes 

12. Fear! 
(9th song from the musical Lost in the Stars, 1949) 
Lyri cs Maxwell Anderson 

13. Cry, the Beloved Country 
(14th song from the musical Lost in the Stars. 1949) 
Lyrics Maxwel l Anderson 

50 

14. A Bird of Passage 
(16th song from the musical Lost in the Stars. 1949) 
Lyr ics Maxwell Anderson 

15. Lost in the Stars 
(1 Oth song from the musical Lost in the Stars. 1949) 
Lyrics Maxwell Anderson 

16. Collage from Rock-lnterpretations 
Recording Willi am S Burroughs, David Bowie. To m Waits 

17. Zweiter Bericht ii ber den unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen 
Second Report on the Unknown Soldier beneath the Triumphal Arch 
(5th song from the cantata Das Berliner Requiem/ Berlin Requiem. 1928) 
Lyrics Bertolt Brecht 

Aulhors and litles of works featured in the projections 

AUDREY FLACK 
Manly 
with permission from Louis K. Me1 sel 

GEORGE GROSZ 
The City, Widmung an Oskar Panizza . Ouerschnitt 
Manhattan. Pandemomurn Fern im Sud. Masked Bell. 
New York Harbour. Dallas Night , Broadway 
with perm1ss ion from 'ć;VG Bild-Kunsl. Bonn 2009 

RENZO VESPIGNANI. 
Deli ria di massa. Un popolo d1 statue 
w1th perm1ssion from Sldegl1 Aed E 

ANDY WARHOL 
Orange D1saster. Green Coca Cola Botlles 
w1th perm1ssion from Rights Society. NY. USA 

and slides by 
BERT DALHUYSEN· 

Film fragments featured 

THE GREAT DICTA TOR 
Director Char les Chaplin , 
wilh permiss1on from il;' MCMXL Charles Cha plin Film Corporation 
Renewed @ MCMLXVlll The Roy Export Company Establishment 
All rights reserved 

Arch1val malerials by POLYGOON and TROS 
with oermission from Nederlands lnstituut voor Beeld en Ge lu1d 

OLYMPIA. FEST DER VOLKER 
OLYMPIA, FEST DER SCHONHEIT 
Direclor Leni Riefenstahl 
All Olympic Film Footage available in lhis produc ion 
is copyright of and reproduced wilh the consent 
of i11e International Olympic Comm1ttee . 
Col lect1on Musee Marey. Beaune France 

ASHES AND DIAMON DS 
Director Andrzej Wajda 
with pen:·;ssion from Kadr Fi lm Studio 

WELTBUHNE BERLIN 
BOMBEN AUF BERLIN 
Director. lrmgard von zur Muhlen, 
w1th permission from van Chronos-Media GmbH 

WORLD AT WAR 
wilh permission from the Imperial War Museum. London 
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KRZYSZTOF PASTOR 

Choreograf 1 inscenizator. dyrektor Polskiego Baletu 

Narodowego. Ukończy! Szkolę Baletową w rodzinnym 

Gdańsku 1 zaangazowal s i ę do Polskiego Teatru Tańca 

'N Poznaniu (1975) . Pracowal tam z Conradem Drzewiec

kim, zdoby"va1ąc pozyqę 1ednej z czolowych mlodych 1n

dyw1dualnosci artystycznych zespolu Po czterech latach 

przeniósl się do łódzkiego Tealru Wielkiego. 

W 1983 roku zostal solistą Le Ballet de l'Opera de Lyon 

we Franq1, z którym tańczy! m.in. w baletach Gray'a 

Veredona. Hansa van Manena. Kurta Joossa i innych. 

W latach 1985-95 występował z kolei w Het Nationale Bal

let (Holenderskim Balecie Narodowym) , wspólpracuiąc 

tam z tak1m1 znanymi choreografam1. jak Carolyn Carl

son. Nils Christie. Rudi van Oantzig. Nacho Duato. Jan 

L1nkens. Eduard Lock, Hans van Manen. Maguy Marin. 

Toer van Schayk. Nina Wiener 1 Peter Wright. Wykonywa! 

partie solowe w baletach klasycznych 1 neoklasycznych 

oraz w choreografiach tańca wspólczesnego. 

Swoją pierwszą choreografię stworzy! w 1986 roku na 

Międzynarodową Galę Baletową w lodzi. Po zreali

zowaniu kilku baletów do programów warsztatowych 

Het Nationale Ballet , w 1992 roku wystawił z sukcesem 

balet Szostakowicz - Symfonia kameralna, który wszedl 

do głównego repertuaru tego zespolu . Od 1995 roku 

zajmowal się pracą choreograficzną jako wolny strzelec. 

W sezonie 1997 /98 zvviązal się jako choreograf z zespo

łem Washington Ballet. a w sezonie 1998/99 z Het Natio

nale Ballet. Od tamte1 pory zaslynąl jako choreograf na 

arenie międzynarodowej . przygotowuiąc prawie 50 bale

tów, w tym cieszące się uznaniem: Oo Not Go Gen/le. 

oraz In Light and Shadow; zrealizowane z rozmachem, 

petnospektaklowe przedstawienia Kurt Weill, Acid City, 

Don Giovanni, Tristan i Niebezpieczne związki; a także 

Symfonię fantastyczną dla Baletu Australijskiego 

W 1995 roku iego duet Detali IV zdobyl Zlotą Nagrodę 

Choreograficzną na Międzynarodowym Konkursie Bale

towym w Helsinkach. W 2000 roku artysta otrzyma! Me

dal 200-lecia Polskiego Baletu od naszego Ministerstwa 

Kul tury oraz Nagrodę Choreograficzną holenderskie) 

Fundacji Oansersfonds '79. Jego prace: Oo Not Go Gen

tle.. (2000) i Kurt Weill (2001) zostaly uznane w Holandii 

za wydarzenia artystyczne tamtych sezonów i jako takie 

prezentowano je w ramach Holenderskich Oni Tańca . 

W 2001 roku iego ambitny i prowokujący spektakl Kurt 

Weill byl także nominowany w moskiewskim Teatrze Bol

SZOJ do prestiżowej międzynarodowej Nagrody „Benois 

de la Danse" w aż trzech kategonach. 

W styczniu 2003 roku Krzysztof Pastor zostal mianowa

ny etatowym choreografem Het Nationale Ballet. dzie

ląc odtąd tę pozycję z Hansem van Manenern. Potem 

stworzyr tam m.in. balety S1 despues de monr i Voice, 
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Choreographer and producer. d1rector of the Polish Na

tional Ballet. Krzysztof Pastor began his ballet training 

wi1h the Ballet School 1n his home town of Gdańsk. Alter 

hi s tra1ning, he j01ned the Pol1sh Dance Theatre in Poznań 

(1975 where he worked with Conrad Drzewiecki , winning 

the position of one of the cornpany's leading young art1s

tic personalit1es. Four years later he moved to \"C Teatr 

Wielki of lódź. 

In 1983 Pastor became a soloist wlth Le Ballet de I Opera 

of Lyon in France. dancing ballets by Gray Veredon. 

Hans van Manen. Kurt Jooss and others From 1985 

to 1995. he danced with the Dutch National Ballet (Het 

Nationale Ballet) , working with many well-known chore

ographers such as Carolyn Carlson. Nils Christie, Nacho 

Duato, Rudi van Dantz1g, Jan Linkens , Eduard Lock, 

Hans van Manen. Maguy Marin, Toer van Schayk Nina 

Wiener, and Peter Wnght He danced maior ro les 1n both 

class1cal and neoclassical ballets. as well as modern 

dance works 

Pastor completed his first choreographic work in 1986 for 

an international gala performance in lódź. Alter creat1ng 

several ballets for the Dutch Nat ional Ballet's workshop 

programmes. 1n 1992 he was asked to design a ballet for 

the company·s main programme the successful Shos

takov1ch - Chamber Symphony. He worked as a free

lance choreographer from 1995. In the 1997 /98 season 

he jOined the Wash ington Ballet as its choreographer in 

residence, and became the Dutch National Ballet's cho

reographer 1n residence in the 1998/99 season. Pastor 

has since gained considerable recognition as an interna

t1onal choreographer, creating nearly fifty ballets to date, 

includ1ng the h1ghly acclaimed Oo Not Go Gentle. . and 

In LJght and Shadow; the large-scale, full- length produc

tion Kurt Weill, Acid City, Don Giovanni , Tristan, and Oan

gerous Lia1sons; as we11 as Symphony Fantastic for the 

Australian Ballet. 

In 1995 Pastor 's duet Detal/ IV won the Gold Choreog

raphy Award of the Helsinki International Ballet Compe

tition. In 2000 he was awarded the Medal of 200 Years 

of Polish Ballet by the Ministry of Culture in Poland, and 

the Dancers Fund '79 Cl1oreography Pr1ze in the Nether

lands. His choreograph1es Oo Not Go Gentle ... (2000) 

and Kurt Weill (2001) were hailed in the Nethertands as 

great artistic events of those seasons, and presented as 

such at the Dutch Days of Dance. In 2001, his amb1lious 

and challenging production Kurt Weill was also nominat

ed at the Bolshoi Theatre (Moscow) for the prestig1ous 

inlernalional Benois de la Danse Prize in no less than 

three categorres 

In January 2003, Krzysztof Pastor was appointed resident 

choreographer of the Dutch National Ballet , sharing the 



ktorego prem iera miala miejsce na Holl, nd Festival 

2004. Don G10 anniego oraz Crossing Paths . Su1te for 

Two i isions at Dusk . 1 gr •dn·u 2007 roku moskiewski 

Teatr Bolszo1 ,:ap osi! go do współpracy z jego czolową 

gwi zdą Svetlaną Zakharovą. dla której zrealizowal duet 

ze swo1ego Tristana i solo z baletu Voice W maju 2008 

pos1t1on w1th Hans van Manen In thi s capac1ty he cre

ated S1 despues de monf. Voice wh1ch premiered a h 

Holland Festival 2004 , Don Giova ni as well as Crossing 

Pat11s . Suite for Two and V1s1ons at Dusk. In December 

2007 he was 1nvitecJ L;y the Bolshoi Theatre in Moscow 

to work with the Bolsl101 's star Svetlana Zakharova (du t 
roku zaprezento at w Edynburgu nową oryginal ną wer- from Tnstan and solo from Voice) In Ma 2008 1n Ed1n-

sję Romea 1 J Iii Prokofiewa z zespolem Scottish Ballet. burgh with the Scott1sh Ballet. Pastor prem1ered his ow 

a jego choreografie Mov1ng Rooms (2008) i Szeherezad orig1nal. cutt1ng-edge version of Prokof1ev's Romeo and 

12009) puygoło ane speC)alnie na Holland Fest1val mia- Jul1et and his p1 ces Moving Rooms (2008) and Sche-

1 s Oj premiery wykonaniu Het Nationale Bali t Jego herazade (2009) were specially prepared for t11e Hol land 

najnows,:q pr cą w Amsterdamie jest balet Du arion Festival prem1 red w1 h the Dutch National Ballet. His 
Dances do muzyki Igora Strawi 1S 1ego. 

Oprócz pracy dla Het Nationale Ballet. wystawia! balety 

dla wrelu zespolów w innych krajach. m ir1 dla Królewskie

go Baletu Szwedzkiego. Baletu Szkockiego, Was ington 

Ballet. Baletu Opery Drezdeńskią Baletu Izraelskiego. 

Królewskiego Baletu Flamandzkiego. Baletu Opery Nara
do ej N Warszawie (Trzecia symfonia Góreckiego, 1994), 

Narodowego Baletu Litwy, Narodowego Baletu Lotwy 

Donau Ballet. Państwowego Baletu w Ankarze. Australian 

Ballet West Australian Ballet 1 Roya l New Zeal nd Ballet 

Tworzył tez kameralne formy choreograficzne speCjalnie 

dla wy branych solistów baletu . 

newest work 1s Dumbarton Dances to the music of Igor 

Strav1nsky in Amsterdam 

Alongs1de his work for the Dutch National Ballet. Pastor 

has created bal lets for many companies in other coun

tries , such as the Royal Swedish Ballet, Scottish Ballet 

Washington Ballet. Ballet Opera Dresden. lsrael Ballet. 

Royal Flemish Bal let , Bal let of the Polish Natronal Opera 

1n Warsaw (Górecki s Third Symphony. 1994). National 

Ballet of Lithuania. National Ballet of Latv1a, Donau Bal

let Ankara State Ballet , Australian Ballet. West Austral

ian Ballet, and Royal New Zealand Ballet. He has also 

designed smaller choreographies spec1ally or selected 
Jego prace poiawialy się w programach znanych festiwa- ballet solo1s ts. 

11: Hol land Fest1val, Holland Dance Fest1val i Edinburgh 

Fest 1val, a takze na międzynarodowych konkursach bale

towych, zyskując wysokie oceny krytyki 1 uznanie p blicz

nośc 1. Byly tez pokazywane przez Het Nationale Ballet 

podczas tournee po Holand11, FranCJi, Kanadzie i Wie lkiej 

Brytanii. zaś Australian Ballet w 2008 roku przywiózl iego 
Symfonię fantastyczną na swoje prestiżowe występy go

ścinne do Paryża . Artysta by! również zapraszan 1 1ako 

1uror Międzynarodowego Konkursu Choreografic;nego 

w Groningen . Konkursu Eurowizji dla Mlodych Tancerzy 

w Warszav 1e 1 Międzynarodowego Konkursu Baletowego 

w Nm m Jorku . 

Po latach nieobecności twórcze] w kra1u Krzysz of Pastor 

zostal zaproszony do Teatru Wielkiego, by zrealizować 

na nasze1 scenie swojego Tristana z muzyką Richarda 

Wagnera. W następstwie pierwszych wizyt choreografa 

w Warszawie , dyrektor Waldemar Dąbrowski zlozyl mu 

propozyqę ob1ęc 1 a dyrekc11 baletu Opery Narodowej , 
z ,:atożeniem nadania zespoi owi samodzielna · er arty

stycznej 1 podniesienia 1ego pozyC)I w Teatrze 1elkim 

do rangi Polskiego Baletu Narodowego. Artysta Objąl t ę 

lunkC)ę 18 marca 2009 roku. zachowu1ąc nadal swoie 
obow1ązk1 choreografa- rezydenta Het Nationale Ballet 

w Amsterdamie. (fot. Lukasz Murgrabia) 
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His works have featured 111 the programrnes of renowned 

fest1vals. Holland Festival , Holland Dance Festival. and 

Ed1nburgh Festiva l. and also at 1nternational ballet com

peti t1ons. to great cri tical and audience accla1m. His cho

reograph 1es llave been presented by Het Nationale Bal let 

during the company s tours of the Netherlands , Fran ce. 

Canada, and Brita1n. In 2008 the Austra lian Ballet brought 

his Symphony Fantastic to its prestig1ous guest perforrn

ances in Paris He has also been invi ted to be a 1udge 

at the International Choreography Competit1on in Gron

ingen, the Eurov1s1on Young Dancers compet1t1011 in War

saw, and the New York International Ballet Compet1t1on . 
After years of art1st1c absence from Poland. Krzysztof 

Pastor was 1nv1ted by the Teatr Wielki 1n Warsaw to stage 

his Tnstan to the music of Richard Wagner Follow1ng 

the choreographer's first visits to Warsaw. the theatre 's 

general director Waldemar Dąbrowsk i asked Pastor to 
accept the position of director of the Polish National Op

era·s ballet company. w1 t the aim of g1ving the company 

art1st1c independcnce and elevating its posit ion at the Te

atr Wielki to that of the Polish National Ballet. Pastor took 

up his new post on March 18th. 2009 while reta1rnng his 

dut1es as resident choreographer of Het Nat iona le Ballet 
in Amsterdam. 

Balety Krzysztofa Pastora 

1986 
Ne me quitte pas I Nie opuszczaj mnie (Jacques Brel), 

Solo: Krzysztof Pastor (Het Nationale Ballet), Teatr Wielki 

(Międzynarodowa Gala Baletowa). Łódź 

1987 
Games I Gry (Pink Floyd), 
Het Nationale Ballet (workshop). Amsterdam 

1988 
Tweesprong I Rozdroże (Keith Jarrett) , 

Le Petit Ballet Theatre, Amsterdam 

1989 
Giardino Religioso I Ogród religijny (Bruno Maderna) , 

The Music Theatre, Amsterdam 

Venetian Journal I Dziennik wenecki (Bruno Maderna), 

The Music Theatre, Amsterdam 

Satyricon (Bruno Maderna). 

The Music Theatre, Amsterdam 

Cantus (Arvo Part) , 

Het Nationale Ballet (workshop), Amsterdam 

1990 
Games I Gry (Pink Floyd) , 

Ontario Ballet Theatre , Toronto 

1991 
Detail I I Detal I (Bela Bartók) . 
Het Nationale Ballet (workshop) , Amsterdam 

L.:Histoire du Solda! I Historia żołnierza (Igor Strawiriski), 

lncontri in Terra di Siena 

Detail li I Detal li (George Crumb) , 
Duet Anna Seid! - Alexis Manuel (Het Nationale Ballet) , 

Amsterdam 

r 

1992 
Shostakovich - Chamber Symphony 
Szostakowicz - Symfonia kameralna (Dmitrij Szostakowicz), 

Het Nationale Ballet, Amsterdam 

Oetail Ili I Detal Ili (Andrze1 Panufnik), 
Duet Anna Seidl - Clint Farha (Het Nationale Ballet) , 

Międzynarodowa Gala Baletowa, Teatr Wielki, Warszawa 

Toccata (George Crumb), 

Solo Alexis Manuel (Het Nationale Ballet) . 

Międzynarodowy Konkurs Baletowy, Warna 

1993 
Les Biches I Łanie (Francis Poulenc) , 

The lsrael Ballet, Tel Awiw 

Homage tor Jorge Donn 
W hołdzie dla Jorge Donna (George Crumb) , 

Solo Alexis Manuel (Het Nationale Ballet), Seans 

Stop li! I Przestań! (Andrzej Panufnik). 

Het Nationale Ballet, Amsterdam 

Les Egares I Zagubieni (Piotr Czajkowski). 

Duet: Jolinda Menendez - Robert Machherndl (Bayerisches 

Staatsballett), Monachium 

1994 
Trzecia symfonia I Third Symphony (Henryk M. Górecki) , 

Balet Teatru Wielkiego - Opery Narodowe;. Warszawa 

Ouverture I Uwertura (Edouard Lalo), 
Narodowa Akademia Baletowa w Amsterdamie , 

na zamówienie Stichting Dansersfonds 

Stop li! I Przestań! (Andrzej Panufnik), 
Het Nationale Ballet (produkcja telewizyjna) 

1995 
Detail IV / Detal IV (Zoltan Kodaly), 

Helsinki International Ballet Competition, Zlata Nagroda 
Choreograficzna (Philip Morris Choreography Award) 

Don'! Look Back, „ I Nie patrz wstecz,„ (lstvan Marta). 

Donau Ballett, Koprodukcja Holland Dance Festival 

i Chorwackiego Teatru Narodowego w Zagrzebiu 
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1996 
Third Symphony I Trzecia symfonia (Henryk M. Górecki ), 
nowa wersia. Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Firebird I Ognisty ptak (Igor Strawiński), 

The Royal New Zealand Ballet. Wellington 

1997 
Piano Concerto I Koncert fortepianowy (George Gershwin), 
The lsrael Ballet Tel Awiw 
Altri canti d'Amor I Inne pieśni o miłości (Claudio Monteverdi), 
Corpo di Balio del Teatra Massimo, Palermo 
Carmen (Georges Bizet/ Rodion Szczedrin). 
Litewski Balet Narodowy, Wilno 
Piano Concerto I Koncert fortepianowy (George Gershwin) , 
The Washington Ballet, Waszyngton 

1998 
Stop li! I Przestań! (Andrzej Panufnik) , 
The Washington Ballet, Waszyngton 
La Natie I Noc (Antonio Vivaldi) , 
Królewskie Konserwatorium z Hagi i Narodowa Akademia 
Baletowa z Amsterdamu (Holland Dance Festival), Haga 
Passing By I Przechodząc obok 
(Johann S. Bach, George Crumb, Zoltan Kodaly) , 
The Washington Ballet, Waszyngton 
A Midsummer Night's Dream I Sen nocy letniej 
(Felix Mendelssohn), Litewski Balet Narodowy, Wilno 

1999 
Firebird I Ognisty ptak {Igor Strawiński), 
nowa wersja, The West Australian Ballet, Perth 
Bitler-Sweet I Słodko-gorzkie 
(Bela Bartók, Sonata na dwa fortepiany i perkusję) , 

Het Nationale Ballet, Amsterdam 

Sonata (Johannes Brahms, Ili Sonata skrzypcowa d-motD. 
The Washington Ballet, Waszyngton 
Hin- und hergerissen I Rozdarcie 
(Anton Bruckner, VII Symfonia, cz. 2) , 
Dresden Semperoper Ballet!, Drezno 

2000 
Do Not Go Gentle ... I Nie wchodź łagodnie„. 
(wg Dylana Thomasa; Igor Strawiński), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
The Silver Veil* I Srebrny szal (Juris Karlsons) , 
Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2001 
The Rile of Spring I Święto wiosny (Igor Strawiński) , 
Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
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Carmen (Georges Bizet I Radian Szczedrin), 
Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
Kurt Weill* (Kurt Weill - collage) , 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Bach Divisions I Bach-Podziały (Johann S. Bach), 
The lsrael Ballet, Tel Awiw 

2002 
Tao (Louis Andriessen) , 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Carmen (Georges Bizet/ Radian Szczedrin), 
Narodowa Akademia Baletowa, Budapeszt 
Acid City* (Mindaugas Urbaitis) , 
Litewski Balet Narodowy, Witno 
Encounters I Spotkania (Zoltan Kodaly) , 
Królewski Balet Flamandzki , Antwerpia 

2003 
Si despues de morir. .. I Jeśli po śmierci. .. (Mauricio Sotelo) , 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S Bach), 
Królewski Balet Szwedzki, Sztokholm 

2004 
Opium (Claude Chalhoub), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Voice I Głos (collage I Robert Zimmerman) , 
Het Nationale Ballet (Holland Festival ), Amsterdam 

2005 
Don Giovanni* I Don Juan (Wolfgang A. Mozart/ Rob Zuidam) , 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2006 
Tristan* (Richard Wagner I Henk de Vlieger). 
Królewski Balet Szwedzki, Sztokholm 
The Dangerous Liaisons* I Niebezpieczne związki 
(wg Choderlosa de Laclos ; Arturs Maskats), 
Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach). 
The Scottish Ballet (Edinburgh International Festival), Edynburg 
Crossing Paths I Skrzyżowane ścieżki (Johann S. Bach 
i muzyka arabska) , Het Nationale Ballet. Amsterdam 
Suite for Two I Suita dla dwojga (Johann S. Bach), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2007 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), 
Ankara Devlet Opera ve Balesi , Ankara 
Tango (Arturs Maskats), 
Łotewski Balet Narodowy, Ryga 

Krzysztof Pastor's Choreographies 
Choreografie Krzysztofa Pastora 
(Wieczór Galowy z okazji SO-lecia choreografa) , 
Łotewska Opera Narodowa, Ryga 
W programie wieczoru : 
The Silver Veil I Srebrny szal (duet), 
The Rile of Spring / Święto wiosny (duet), 
Carmen (suita), 
The Dangerous Liaisons I Niebezpieczne związki (fragment), 
Tango (Arturs Maskats). 
Suite for Two I Suita dla dwo1ga, 
Kurt Weill (Si/ber See , Wie Lange Nach?). 
In Light and Shadow I W św1atlocieniu (aria) , 
Tristan (duet), 
Voice I Glos (duet, Georg F. Handel) , 
Don Giovanni I Don Juan (duet); 
Łotewski Balet Narodowy, soliści Het Nationale Ballet 
i Królewskiego Baletu Szwedzkiego, 
śpiewacy i Orkiestra Łotewskiej Opery Narodowej. 
Organizatorzy gali : Łotewska Opera Narodowa 
i AS Hansabanka; współpraca: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Królestwa Niderlandów, Państwowa Fundacja 
Kultury Łotwy, Ambasada Królestwa Niderlandów w Rydze 
Symphonie fantastique I Symfonia fantastyczna 
(Hector Berlioz) , The Australian Ballet, Melbourne 
Visions at Dusk I Wizje o zmierzchu (Witold Lutosławski), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2008 
Tristan - Duet (Richard Wagner), 
Duet: Svetlana Zakharova - Andrei Merkuriev. Teatr Bolszoj 
(Gala Svetlany Zakharovej), Moskwa 
Voice I Głos - Solo (Giuseppe Verdi). 
Solo: Svetlana Zakharova. Teatr Bolszoj 

(Gala Svetlany Zakharovej), Moskwa 
Romeo and Julie!* I Romeo i Julia (Siergiej Prokofiew), 
The Scottish Ballet (Edinburgh Festival Theatre), Edynburg 
Moving Rooms I Przestrzenie w ruchu 
(Alfred Sznitke, Henryk M. Górecki) , 
Het Nationale Ballet (Holland Festival) , Amsterdam 
Tristan - Duet (Richard Wagner), 
Duet: Marie Lindqvist - Jan-Erik Wikstróm (Królewski Balet 
Szwedzki) , Teatr Wielki - Opera Narodowa (Gala Otwarcia 
Sezonu 2008/09) , Warszawa 

2009 
Tristan* (Richard Wagner I Henk de Vlieger), 
Polski Balet Narodowy, Warszawa 
Chopin Dances (Fryderyk Chopin) , 
The lsrael Ballet (Celebrating the 2ooth anrnversary 
of the compose( s birth) , Tel Awiw 

Scheherazade I Szeherezada 
(Nikola] Rimski-Korsakow. Maurice Ravel), 
Het Nationale Ballet (Holland Festival) , Amsterdam 
Dumbarton Dances (Igor Strawiń s ki , Dumbarton Oaks), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Kurt Weill* (Kurt Weill - collage), 
Polski Balet Narodowy, Warszawa 

W planach : 

2010 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), 
Hong Kong Ballet 
Nijinsky* I Niżyński (collage I Robert Zimmerman) , 
Het Nationale Ballet (Holland Festival). Amsterdam 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), 
Polski Balet Narodowy, Warszawa 
Niebezpieczne związki* I The Dangerous Liaisons 
(wg Choderlosa de Laclos; Arturs Maskats), 
Balet Teatru Wielkiego, Poznań 

2011 
Kolumbowie I Colombos (muzyka polska) , 
Polski Balet Narodowy, Warszawa 
Romeo and Julie!* I Romeo i Julia (Siergiej Prokofiew), 
Balet Teatru Narodowego. Brno 
Two New Works I Dwie nowe prace , 
Het Nationale Ballet. Amsterdam 
Romeo i Julia* I Romeo and Julie! (Siergiej Prokofiew). 

Balet Teatru Wielkiego, Poznań 

2012 
Nowa praca I New Work, 
Polski Balet Narodowy, Warszawa 
New Work* I Nowa praca (we współpracy z Shirin Neshat), 
Het Nationale Ballet (Holland Festival), Amsterdam 

• balet pelnospektaklowy I full-length ballet 

[Opracowanie pch] 
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CHARLOTTE CHAPELLIER 

Asystentka choreografa. Solistka Het 

Nationale Ballet w Amsterdamie. 

Urodziła się w Alen~on (Norman

dia) w pólnocno-zachodniej Francji 

Tańca uczyła się w Reg1onal Conser

vatory w Nantes oraz w paryskim 

Conservatoire Supeneur National 

W 1994 roku otrzymała p 1ervvszą na

grodę Conservatoire Superieur Natio

nal de Paris . Po szkole , początkowo 

tańczyła w Operze w N1ce1. a potem 

takze w amerykańskim Boston Ballet. 

W 1997 roku zaangażowała się do 

Het Nationale Ballet w Amsterdamie. 

Od 2000 roku byla tam koryfejką, 

w dwa lata póżn iej otrzymała tytu ł 

grand sujet a od 2006 roku jest so

li stką tego zespołu Występuje tam 

w wielu partiach solowych klasyczne

go i współczesnego repertuaru, wie

lokrotnie tańczy1a takze w baletach 

Krzysztofa Pastora Na jego zapro

szenie pracowała tez w Warszawie. 

prowadząc lekci z zespołem oraz 

asystując choreografowi przy reali

zaci 1 Kuna Weilla z Polskim Baletem 

Narodowym. (fot. Angela Sterling) 
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NATALIA HOFFMANN 

Asystentka choreografa . Solistka Het 

Nationale Ba lle t w Amsterdam ie. 

Jest Rosjanką Urodziła s i ę w m1e

sc1e Czajkowski w Kraju Permskim. 

Ukończyla permska szkolę baletową 

i rozpoczęła karierę tancerki w Te

atrze Opery 1 Baletu w Permie Jest 

l aureatką trzecie1 nagrody Rosyjskie

go Konkursu Baletowego. Wkrótce 

wyjechala do Niemiec i zaangażo

wała się w zespole baletowym Opery 

Miasta Bonn. Wreszcie. w 1997 roku 

dolączyla do zespołu Het Nationale 

Balie w Amsterdamie. W dwa lata 

póżnie 1 otrzymala tam tytul grand 

su1et. a od 2000 roku jest solistką 

tego zespolu. W okresie swo1ej Karie

ry t ańczyla wiele solowych partu 

w klasycznym i współczesnym reper

tuarze Het Nationale Ballet. Występo

wała takze w holenderskich chore

ografiach Krzysztofa Pastora. który 

zaprosi! teraz artystkę do Warszawy 

1ako swo1ą asystentkę przy realizacji 

Kuna Weilla 1 pedagoga do prowa

dzenia lekcj i z Polskim Baletem Na

rodowym. (fot. ze zbiorów artystki) 

STEVEN ETIENNE 

Asystent choreografa. Soli sta Het 

Nat ionale Ballet w Amste rdamie. 

Jest Aust ra lij czyk iem. Urodzi! s i ę 

w Melbourne Tam równiez ukończy! 

s lynną Australian Ballet School . Po

czątkowo występował w czolowyrn 

zespole swojego kraju Austml1an 

Ballet. ale wkrótce przeniósł s ię do 

Europy i zaangazowal w szwedzkim 

zespole Skilnes Dance Theatre 

W 1996 roku dolączyl do Het Na

tionale Ballet z Amsterdamie i tam 

1uz pozostał. W 2000 roku zostal 

koryte1em zespolu. dwa lata póżnieJ 

otrzyma! tytul grand su1et , a od 2006 

roku jest tam sol i stą. Tańczy w ca

lym repertuarze Het Nat ionale Ballet. 

zarówno w baletach klasycznych . 

jak wspólczesnych. Pracował tam 

z wieloma znanymi choreografami. 

w tym takze z Krzysztofem Pasto

rem. W Warszawie nie ty lko asysto

wal naszemu choreografowi przy 

realizacj i Kurta Weilla w Teatrze Wiel

kim. ale także prowadzi! codz ienne 

lekcje klasyczne z Polskim Baletem 

Narodowym. (fot. Angela Sterling) 

PACIEN MAZZAGATTI 

Dyrygent Studia muLyczne ·ozpoc ąl w bardzo mlodym 

wieku. Mając dz1ewiętnasc1e lat otrzyma! l1cencj t w dzie

dzinie muzyk i na Temple Univers ity w klasie fortepianu 

Alexandra F1or11!a, a następnie stopień magistra 1 dok

tora w Manhattan School of Music. gdzie uczy! się pod 

kierunkiem wybitnej amerykańskie j pianistki Constance 

Keene Jest laure tern wielu krajO' eh i międzynarodo

wych konkursów pian istycznych, w tym The Stravinsky 

Awards International Piano Competłtio n , The Internatio

nal Young Art1sts Compet1t1on oraz Concorso Pia 1stico 

Citla di Senigallia Studiowal l eż prywatnie dyrygen turę u 

Giampaola Bracah. Jako dyrygent zadeb1utowal w 2003 

roku w nowOJorskim D1capo Opera Theatre. prowadząc 

spektakle Pa1aców Leoncavalla Potem zostal tam po

nownie zaangażowany i przez kolej e dwa sezony dyry-

gował Madame Butterfly. Falstaffem. Czarodziejskim fletem . Traviatą i nowojorską premierą Claud11 Legare Rober a 

Warda. Waznym osiągnięciem arysty bylo w 2005 roku poprowadzenie Orkiestry Dicapo połączonych chórów Fa-

1rfield, Amor Artis 1 D1capo oraz solistów Teatru Bolszoj i Metropolitan Opera poc1czas wspólnego wykonania sym

fonii chóralnej Dzwony Rachmaninowa 1 jego rzadko slyszane1 opery Francesca da Rimini . W 2007 roku powróci! 

do D1capo Opera. by dyrygować Manon Lescaut Puccin iego. Senior amerykariskiej kry1yk1 teatralnej Cl ive Barnes 

ocenia jąc tę produkCję w brytyjskim magazynie „Musical Opinion . nap1sal „miody obiecujący amerykańs ki dyry

gent Pacien Mazzagatt1 byl wspanialy'' Pod koniec sezonu 2008/09. po poprowadzeniu kolejnych kilkunastu oper. 

zostal mianowany glównym dyrygentem Dicapo Opera Theater. Równoleg le ze swoją pracą w Nowym Jorku. byl 

także stalym dyrygentem zespolu objazdowego National Lyric Opera z Nowej Ang li i. Prowadz i! z nim chwalone przez 

krytykę przedstaw1en1a Fausta . Madame Butterfly. Cyganerii. Romea 1 Ju/11 oraz Tra 1aty W sezonie 2007/08 dyrygo

wal spektaklami Cosi fan tutte Mozarta w Sarasota Opera, zysku 1ąc entuzjastyczne recenz1e w prasie amerykarisk1ej 

i europejskiej. Pod koniec tego sezonu występowal w naszym Teat r Le Wielkim. przygotowu1ąc orkiestrę Opery Naro

dowej do pierwszego od ponad 50 lat w Warszawie przedstaw1en1a arcydz1ela George·a Gershwina Porgy and Bess 

w gosc1nnym wykonaniu zespolu z Nowego Yorku . Prezentowa! takze to dz1elo z Filharmonią Rosyjską w Między

narodowym Domu Muzyki w Moskvvie oraz w historycznym Teatrze M1chajlowsk1m w Sankt Petersburg Jes1en ą 

2008 roku po1ecl1ał na Węgry do Szeged. aby dyrygować węg ierską premierą The Crucible Roberta Warda podczas 

Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Operowego Mezzo Spekt kl ien rn ial wcześnie j swoją premierę w 1owo

jOrskim D1capo Opera Theatre. zbierając bardzo pochlebne oceny tamtejSZej prasy Przedstawienie na Węgrzech 

bylo transmitowane do trzydziestu osmiu krajÓW przez francu ską stację te lew izyjną Mezzo w grudniu 2008 roku 

poprowadzi! zespól Opera Orchestra w Rose Hall w nowo1orskim L1 coln Center podczas gali jubileuszowe1 z okazji 

150-lecie urodzin Giacomo Pucciniego, z udziatem gwiazd opery Veroniki Villaroel i Fabia Arm1liato. Krótko potem 

wspólpracowa ze slynnym tenorem Marcello G1ordanim 1 Fresno Grand Opera Orcneslra. dyrygując koncertem ani 

1 pieśni wloskich . (fot. ze zbiorów artysty) 
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BERT DALHUYSEN 

Autor pro1ekCJi i reżyser światel. Urodzi! si ę w 1958 roku. 
Studiowal w Akadem11 Fotografii 1 Fototechnik w Hadze. 
którą ukończy! w 1978 roku Początkowo pracowal jako 
woln strzelec. za1mu1ąc s ię fotografią 1 oświe tl eniem 

teatralnym. W 1982 roku zostal dyrektorem zarządza1ą
cym studia fotografii 1 pro1ektowania Visualdes1gn Ar inde 
w Amsterdamie. W 1986 roku podjąl stalą pracę w dziale 
oświ et le nia Het Muziekthea er największego i najnowo
cześniejszego teatru w Amsterdamie . Ostatecznie 1ednak 
ob1ą1 funkcję szefa artystycznego ośw1et l e111a i stalego 
projektanta świate l Holenderskiego Baletu Narodowego 
(Het Nationale Ballet) Nadal pracuje jednak takze 1ako 
n iezależ ny reży ser św1 atel dla baletu. ope ry i teatru. 
Współpracu1e z wieloma teatrami i zespolami w Holand11 
oraz innych krajach. Projektowa! św1atla do prac takich 
choreografów, jak Hans van Manen. Krzysztof Pastor. 
Jan Fabre. David Dawson . Nicolo Fonte , Wayne Eagl1ng, 
Ashley Page. Xing Peng Wang. ltz1k Gal lli . Knszt1na du 
Chatel Ted Brandsen. Pracowal 1uż również w Warsza
wie. w 1994 roku byl autorem pro1ektu świate l do pierw
szego baletu Krzysztofa Pastora 113 scenie Teatru Wielkie
go. Trzeciej symfonii do muzyki Henryka M. Góreckiego. 
Z polskim choreografem wspólpracował póżniej kilka
krotnie . takze przy 1ego niedawnych produkc1ach Romea 
i Julii w Scott1sch Ballet (2008) oraz Moving Rooms (2008) 
i Szeherezady (2009) w Het Nationale Balie w Amster
damie. do której apro1ektowal również projekcie wideo. 
Sukces amsterdamskiej produkCJi Kurta Weilla Pastora 
w 2001 roku był takze jego udzialem 1ako wspóltwórcy 
koncepCJi w1zualne1. pro1ektanta św1atel i autora pro1ekcj1 
(fot ze zbiorów artysty) 
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MACIEJ ZIEN 

Pro1ektant kostiumów Pro1ektuje modę i kostiumy tea
tralne. Urodzi! s i ę w Lublinie i tam w Liceum Sztuk Plasty
cznych rozwi1a1 swo1ą pas1ę związaną ze światem mody. 
Jako 17-letni uczeń zaprezentowal pierwszą autorską 
kolekCję na lubelskim pokazie mody „Prowokacie" 
W następnych latach zebra! nagrody dla projektantów 
mody Belvedere International Ach1evement Award, Zlota 
Nitka oraz Zloty Wieszak OfiCJalnie zadebiutowal w 1998 
roku. W Warszawie otworzy! pierwsze Atelier Zie1i . w któ
rym calkow1c1e poświęca s ię pracy nad nowymi projekta
mi Spotyka się tam ze swoimi klientkam i. które określa 
jako kobiety pewne siebie. zna1ące swo1ą wartość. pod
kreśla1ące swó1 indywidualizm. Atelier Mac1e1a Zie111a to 
marka dobrze znana zarówno w polskim . 1ak i światowym 
show biznesie. Talent mlodego pro1ektanta szybko zostal 
dostrzezony za granicą Jego kolekcie mozna byto obą 
rzeć we FranCJi na paryskich pokazach pret-a-porter 
w Niemczech 1 Katarze. Wszystkie 1ego pokazy odbywają 
s ię w prestiżowych miejscach w Warszawie, skupiając 

klientów, przedstawicieli mediów. biznesu oraz gwiazdy 
z Polski i zagranicy. Artysta wspólpracuje z marką L'Oreal 
Paris. która 1est ofiCJalnym kreatorem maki1azu na wszyst
kich 1ego pokazach oraz ses1ach zd1ęc1owych. Wspólpra
cowal z Teatrem Komedia 1 Teatrem Bajka w Warszawie 
oraz z Teatrem Polskim w Pozna111u Projekty kostiumów 
do baletu Krzysztofa Pastora Tristan byty debiutem arty
sty w Teatrze Wielkim - Operze Narodową Po sukcesie 
Tnstana dyrektor Polskiego Baletu Narodowego 7aprosil 
go do wspólpracy przy spekta lu Kurt Weill . Prace pro1ek
tanta można og lądać a str o111e 1nternetowe1 wwwz en pl. 
(fot ze zbiorów artysty) 

BOGDAN GOLA 

Chórmistrz. dyrygent 1 pedagog. Debiutowa! w Operze 
Śląsk i e] w Bytomiu (1977-82) Potem kierowa! chórami 
Filharmo111i 1m. Józefa Elsnera w Opolu. Zespolu P1eś n1 

i Tańca „ Śląsk ". Akademii Muzyczne i w Katowicach oraz 
Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Jest twórcą Ze
spolu Muzyki Dawne1 All Ant1co (1976-86) special 1zują

cego się w wykonawstwie muzyki dawnej. a takze Cl1óru 
Poli fonicznego Sacri Concentus. 1 1 alającego w latach 
1993-98 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. 
Z tym zespolem zreal1 zowal cykl nagrań archiwalnych 
dla TVP2 pt. Brzmienie sacrum - Polska muzyka sakralna. 
Kierowany przez niego w latach 1984-95 i ponow111e od 
1998 roku Chór Opery Narodowe1 zdobyl sobie trwale 
uznanie krytyki i publiczności w kra1u 1 za g ra111cą Dzięk i 

wzbogaceniu repenuaru zespolu o liczne dziela orato
ry1ne i symfoniczne. odnosi on znaczące sukcesy takze 
na estradach koncertowych Poz iom artystyczny Chóru 
Opery Narodowej dokumentują liczne nagrania fonogra
ficzne i telewizy1ne zreal izowane przez rózne wytwórnie. 
EMI , Polskie Nagrania. CD ACCORD. Schwann Koch 
lnternat1onal. Studio Berlin Classic. CPO. a takze TVP 
ZDF. 3SAT, ARTE i Pol skie Radio. Z zespołem pracu1ą wy
bitni dyrygenci . reżyserzy i kompozytorzy. Bogdan Gola 
wspólpracuje też regularn ie z innymi chórami 1 filharmo
niami w kra1u Dyryguje wielkimi dziełam i oratory1nymi . 
a takze s ięga często po stare i zapom111ane partytury 
muzyki polskiej . Równolegle z pracą artysiyczną pro rva
dzi dziaralność pedagogiczną . którą rozpoczął w 1979 
roku w Akademii Muzyczne1 im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Od 1986 roku 1est pracownikiem nauko
wym Akademii Muzyczne1. obecnie U111wersytetu Mu
zycznego Fryderyka Chopina w WarszC1w1e. W latach 
1998-2004 by! tam prodziekanem wydzialu edukacji 
muzyczne1. a teraz kieru1e kated rą dyrygentury chóralnej. 
W 2001 roku otrzyma! tytul naukowy profesora sztuk mu
zycznych. Jest laureatem Srebrnego Medalu „ Zaslużony 
Kulturze Gloria Artis' (fot. Juliusz Multa rzyński ) 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Bale! 1st rzow1e- orepe1y1orzy 
KALINA SCHUBERT, ANITA KUSKOWSKA 
WALERY MAZEPCZVK. ILONA MOLKA. RENATA SMUKAŁA 

Asystent dy, gen! 
MARTA KLUCZYŃSKA 

Make-up 
GONIA WIELOCHA 

Asystenci scenogra fa 
ELWIRA SZYSZKA (dekoraqe) 
WANDA RADWAN-RICHARD (kostium ) 

lnspicienci 
NICHOLAS SPERLING ( gośc 1nn1e ) 

KATARZYNA FORTUNA , ANDRZEJ WOJTKOWIAK 

Akompaniatorzy baletu 
RENATA GNIATKOWSKA. JERZY JARAWKA 
ROBERT KANIA, DANUTA RZĄŻEWSKA 

Pianiści - korepe t y torzy solistów śp i ewaków 

MAŁGORZATA PtSZEK. MAŁGORZATA SlYMAŃSKA 

Dyrygent chóru 
MIROSŁAW JANOWSKI 

Pianiśc i korepetytorzy c: ór·.: 
EWA GOC, WIOLETTA ŁUKASZEWSKA 

Kierownik Chóru Alla Polacca 
SABINA WŁODARSKA 

Inspektorzy baletu 
JOLANTA ANORAKA i'koordynator) 
BARBARA ŻELAZNY, WITOLD KIWACZ 

Kierownictwo produkc11 dekorac1i i kostiumów 
MARIUSZ KAMIŃSKI 

Kierownictwo obstug1 sceny 
ROBERT KARASIŃSKI. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Reali zac1a pro1ekc1i 
TOMASZ JASIELEC. PIOTR MAJEWSKI 

Reali zac 1a świate l 

TOMASZ MIERZWA 

Dżwi ęk 

ADAM CIESIELSKI. !WONA SACZUK 

Produ ce nt 
MAGDALENA RACZKOWSKA 
Asystent produ ce nta 
KONRAD SZPINDLER 
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Soliści śpiewacy 

LADA BIRIUCOV 

Sopran motdawsk1 Pccząlko o swo ą karie rę w1 zala L grą na wiolonc ell póm1e1 
bra1 . s 1 w. IV 1996 ro~u ukonc la Konser a onum Moskiewskie Je1 debiut mię

dzynarodowy to Tosca z Ork1es rą Symfoniczną Halle p rekCJą Keili Nagano 
w Mancr1esle1ze A1 stkn odnosi a sukcesy także 1ako Aida z l o ewsk1rn Tea rem aro
dowvm i Szkock:m Teatrem Narodowym od dyrekc ią Emmanuela Joela 1998 roku 
zadeb1utowalii v Madame Bulle ly po dyre c1ą Juhana Smitha ·' V all1sk1e1 Operle 
Narodow j PO\'Jtórzyta ten sukces VJ Leeds 1 Newcastle 2000 roku W s1ąp1ln ponad-
10 w partii Tatiany w Eugeniusz Omegi ie pod dyrekcta Kirtl la Pe renk1 na prest1zowym 
esliwatu aggio us1cale F1orenttn or&: w partii Joanny d"Arc w Dziewic orleański i 

pod dyrekc1ą Daniele' a Callegan n lest1walu operowym w 11/exford Ro· pó;rnej była 

Amelią Balu maskoNfm pod dyrekctą Ginta ta a Rinkev1 iusa na festiwalu w Wilnie. 
w ?002 roku ponownie v s tąpi la w par 11 Toski pod dytekcią Alexandra ,Joela w Stad1the
ater Kia en lJf\ ora1 zadeb1utowata w part ii Turandol w Teatrz Wielkim pod batutą Jack· 

Kaspszyka. Dala o początek spólpracy L Operą Naro, ową. v które1 wykon al hze czo owe partie sopra1~owe \ Onteginse Don 
G1ovanr11m 1 Da ie pi' owe1 An •sika prowadli również intensywną dz1alalnosc koncertową. (Io ze zb1orow artystki) 

KATARZYNA TRYLNIK 

Sopra W 1 9 uko11cz la Akacl mię Mu,: cmą w Warsz, wie ot11ymu1ąc 1 rz. Lna e 
ówczas po raz pierNszy na wyzsze odznaczenie uczelni Medal .,MiJ na C m L3ude· 

L;Jureatka v 1elu p1est1zowych nagród na m 1ędzynarodowycn konkursac wokaln'/Ch 
m in .. im Ady San w Nowym Sączu . 1111 Anton·na Dvoraka w Kart vych Varach 1m. Siani 
sla\• a Mornus7kt w rusza •1e . F1nahs1k XLl l M1ędz narodowego Konk rsu okatnego 
w Tululle i VII vliędzynor dowego K nkursu Wokalnego w Bilbao W swoim re ertuarze 
ma 1ele operowych parli1 z Carmen Bizet Rusa/ki Dvoiaka Fausta Gouno a Juli11sza 
Cezara Haendla Jasra i aloosr Humpercflncka. Flisa 1 erbum 11ob1/e Moniuszki Koro
n cji Popp i Monte erd1ego~ T1a 1aty erd1ego Cygancr11 1 Turandot ?ucc1n1ego Dydony 
1 En asza Purcella. a akl partie z per MoLarta takich jak Don G10 anni. Cosi fan tutre, 
Czarodzie1ski flet 1 We efa Figara . Rot Zerhny v Don Grovannim byla d b1u1em art stki 
na scernc Ope1y Narodowe1 (2002) . Śp iewala na nas;:e! scenie takLe Lrsel e La ro -
dine Pu irne~o . Pri lepę w Damie p1kowe1 Cza1km skiego Ka lankę w A1dL1e e1d1ego, 

Papagenę w Czarodzieisk1m lecie 1ozarta P minę w s ekt klu dla dziec· W ·r inie Czarodz1e1sk1ego Fle u. Muse ę 1 La bo erne 
Puccini g10 1 Basię\' Zaboboni . czy/1 Krakowi kach i Goralacll Kurpińskiego (fot. Millgom11a Rutkte ~icL ) 
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MAŁGORZATA WALEWSKA 

Mezzo opr n W 1994 roku ukon z la z rómien em Aka .omię M zyc1 "' arsza
w1e JeszCLe 1 czasie st 1 1ów lOsta a l aureatką 1ędz . n rodowego Akademickiego 
Konkursu Wokalnego we Wroclaw1u i Konkursu Alfred Kraus na yspa h Kanary1-
skich b la tez fi nal i slką Konkursl1 Belvedere (W1~den 1992) KonKursu L JC1ano Pa
varotllego F1ladellia. 1992) i Konkursu 1m Stan1sl •;a Moni s1ki ( arszav.a. 1992) 
Scenicznym aeb1 tern artystK1 yla r ia A w Manru Paderewskiego na deskach Tea ru 
Wielkiego w Warsza ·e 11 991 ) Od tamtej pory ',ej re en rze m;:i lazł się part·e. 
J11dy a w Zamku ks1ęcra Smobroclego Bartok . rol y ulow w Carmen Bizeta. Poli 
na 1 Hrabin .., Damie pikowe/, Olga ' Cug ntuszu Qn,egime Cza1kowskiego P1erroto 
v Lind11<1 z Chamo111x Don1ze 11ego Santuzza w RycersJ..os .1 1• 1eśn1acze1 Mascagniego 
Arna! a w Koronac11 Poppe1 ontcverdiego. partie VcrdiOI„ k1C!· Fenen „ Nabuccu 
Emilia 1 Orellu Amnons ,. A1dz1e . Ulnka w Balu rm;sAowyrn 1 Miss Outckly w Falstalf1e 
a \akLe Cl arlolla w Wer! erze Masseneta. Cieca La Gi condz1e Ponchiellego D h! 

w Samsonie 1 Dalili Saint-Saensa i Matgorz ta ; Potępier•1u Faust Berlioza ystępo ata m 1n w w1edeńsk1e1 Sta- tsoper 1 nowo-
1orskie1 Metropoht n Opera. a :a e teatra h operowych Berlina. Br my. Dussetoorfu Essen. Genewy, Kiagenfur u Las Palmas 
Luksemburga. RLymu Santa Cruz i M1 mi (lot Ąxe l Zeininger) 

ROBERT GIERLACH 

Bas Jest ab lwe em wydz1alu w kalno-aktorskiego warszawskrej Ąkademii ~uzycz

nej w klasie Kaz1m1erza Puslelaka . Zdob I I nagrodę na M1ędzynarod vym Konkursie 
okalnym G1vann1ego B. V101tiego w Vnrcelli 1 agrodę Publtcznośc1 na 1<.onkurs 1e 1m. 

Alfredo Krausa w Las Palmas. Już jako student rozpoczął wspólpracę z \ arslaws 
Operą Kameralną sp ewając w Weselu Fi ara 1 Don Giovannim Mozarta Wys1ępu1e n 
prest1zowych scenacn i estradach Europy, Ame1yki P61nocne1 1 Japonii . Śp101· al m.in. 
1·1 Tea ro La Fe 1ce w enecj1, Tea1ro Ftlarmonico w Veronic. Tea ro Comunale w Bolo
ni i, Tea r d ll'Opera w Rzymie, Teatra dellM agg1 Musical we orencj1 Teatra erd1 
w T'leśc1e . Teatra a!:a Scal w Med1olarne. v tea rach opermvyc Nic 1 i Marsyl11 oraz 
w Thealre de Champs-Elysees w Paryzu. W USA zade 1ulowal w Delrol! Opera House 
wystąpi! tez nowo1orskie1 Carnegie Hall Prow dzi tak.ze bogatą dz1atalnosc kancer e
wą Oslat1110 śp iewa! w Weselu Figara a scenie Opera dL1 Montreal. wys tąpi! jako Argan
ie operze Hand!a Rinaldo na deskach Opery Fla dryJsk1e1 w An w r 11 now ie by! 

mozarto.vsk1m Figar m w Lync Opera w Baltimore 1 Leporellem w New y, rk C11y Opera· śp1ewal ty u owego Don Giovanniego w O erze 
Nar owe1 oraz powróei l do rned1olanskiej Lil Scali 1ako Hrabia Alma iva w Weselu Figara . s ąp 1 t m in z Berliner Philharmon1ker 
i Wiener Ph1lharmoniker. w Opera Ottawa ora1 lealrach o ero,vych w Cleveland 1 AriLorne (fot. ze zbiorów artysty) 

ANGELO ANTONIO POLI 

Tenor wlos 1 W latach 2004-05 stud1owal ś .iew w Opera St dio dell ' Accadem a Na-
11onale 1 Sanla Cecylia pod kie unk1em Renaty Sc:otto. Cesare Scar ona 1 Anny Vancl1 
W latach 2004 1 2006 zostal f ina li stą Concorso Lirico lntemat1onale Cllta i Viterbo oraz 
Concorso I terna7io ale d1 Can o Lmco Citta di Ass1m1 Za1ą t kle pie ' ze m1e1sce 
w międzynarodowym konkursie G lia di C1 nciano Terme oraz drugie m1e1s ew Concor
so lnter11aJ1onale di Mus1ca Sacra. a t kze zostal linal1stą ; z o y stypendium w Con
c:orso lnler at1onale Iris Adami Corradett 1 W 2006 roku zadeb1utowa1 rolą Aleksandra 
w operze Mozarta Król Paste1Z na les łiwa lu Ro na Music a Estate. z udz1alem L"Orct1es 
Roma Sin onietta pod dyrekcją Marcello Panrnego. W1e:e koncertu1e Jego na1ważrnei

sze otys tępy to: Requiem Mozarla 1·; Forfl recitale z London Symphony Chorus oraz 
z L'Orc h1estra Maderna 1 L'Orchestra dei Giovanni Europe1 poo dyrekcją Paolo Olm1 
Vesperae Solennes de Confessore i M za C-dur MOLana pod dyrekcją Andreasa Engel
ha'dta Reqwem M 1arta L Orkies rą Akademu Na 1oncile d1 Sa l ;:i Cec1l1a pod dyrekcją 

Paula McCreesha oraz Cantale Massoniche Maz rta w Audytorium P rku Muzycznego 1 Rzymie. W s1yczniu 2008 roku zostal Solistą 

Semper Oper w Dre?nie , gd11e śpiewa do dz1~ (fot ze zb iorów ar ystki) 
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CUKIERNIA CAFE DELIKATESY NOWY ŚWIAT 35 

NOWE RAD IO 

NASTAW SI Ę NA CHILL OUT 

Warszawa 106, 8 FM 
Gdańsk 92, 0 FM 

Gdynia 101, 1 FM 
Katowice 9 3, 6 FM 
Kraków 10 1,0 FM 

Koszalin 106,9 FM 
Łódź 89,6 FM 

Olsztyn 9 1,9 FM 
Poznań 10 1,6 FM 
Rzeszów 96,4 FM 

Szczeci n 10 4,9 FM 
Wrocław 106,9 FM 

Zielona Góra 92,9 FM 
oraz 98,4 FM 

www.chillizet.pl 
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Zd1ęcia Kurta Weilla i Lo e Leny1 w rog r~m10 

ZA POZWOLENIEM EILL-LENYA RESEARCH CENTER. 
KURT EILL FOU DATION FOR MUSIC. Nev York E 

Pictures of Kurt e1lf an Lot e Len a 1n the progra 
COURTESY OF THE El L-LENYA RESEARCH CENTER. 
KURT WEILL FOUNDATION OR MUSIC. Ne Yo1k ~ 

Okladka 
ADAM ZEBROWSKI (projekt) . MAGDA WUNSC HE & SAMSEL (Zdjęcie) 
Współpraca ANDRZEJ SOBOLEWSKI 1 KACPER RACZKOWSKI 

Obraz George a Grosza The C11y ze b1orów 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA, Ma rid 

Fotore o rt aż z prób baletu 
E VA KRASUCKA 

Port e artystów baletu 
JUSTYNA MIELNICZUK 

C tat_ · 
J1ll Cirasella. Weill Song ... Y lash Re ie ". 2003 
Annette E brechts . Pastor en Weill.„ .De Volkskran - 2001 
An oni Marianowicz· Przetańczyć calą noc„„ WA,F. rvarst.awa 1979 
Krzyszto Pastor. Mój el/I, a ykul w programie, 2009 
Krzysztof Pastor www.polskibaletnarodowy.pl 

Patroni medialni premiery 

••• ::: Gazeta.pl warszawa 

Pa roni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

THE: WARSAW 

i'lll(lj~ ams o-
i - ! . " •tt "'· j i 

Sponsor 1 wykonawca plaka ów 1 afiszów 

Teatru W1elk1ego - Opery Narodowej 

Opracowanie programu Paweł Chynowski 

Projekt graficzny I Realizaqa Adam Żebrowski I Jacek Wąsik 
Przektady aj zyk angielski Joanna Dutkiewicz 

Wspólpraca redakcyjna Katarzyna Gardzina, Izabela Jankowska 

Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2009 

Druk Spot Color 

Cena : 15 zl 
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