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men's dance 
choreografia Komassa I Przybyłowicz I Misiuro 



Tango Life 

choreografia: Roman Komassa 

muzyka: Przemysław Treszczotka 

scenografia i kostiumy: Izabela Stronias 

wykonawcy: Beata Giza I Karolina Jastrzębska, 

Elżbieta Czajkowska-Kłos I Franciszka Kierc, 

Marzena Socha I Sylwia Kowalska-Borowy, 

Michał Łabuś I Łukasz Przytarski, 

Filip Michalak / Ireneusz Stencel / 

Radosław Palutkiewicz / Leszek Alabrudziński 

i zespół Baletu POB 

muzycy: Przemysław Treszczotka, Paweł Zawada, 

Marcin Krzyżanowski , Marcin Janek, Jacek Mazurkiewicz 

Kilka krótkich sekwencji 

choreografia: Jacek Przybyłowicz 

muzyka: Marin Mara is 

projekcje wideo: Katarzyna Kozyra 

kostiumy: Hanna Szymczak 

asystent choreog rafa: Małgorzata Marcinkowska 

wykonawcy: Sylwia Kowalska-Borowy, Joanna Lichorowicz, 

Marzena Socha, Agnieszka Wojciechowska, 

Dorota Zielińska, Filip Michalak, Piotr Nowak 

Misiuro 
Tamashii 

choreografia i reżyseria : Wojciech Misiuro 

muzyka: Piotr Pawlak 

scenog rafia i kost iumy: Katarzyna Zawistowska 

asystenci choreografa: Marzena Socha, Krzysztof Baliński 

wykonawcy: Elżbieta Czajkowska-Kłos, Sylwia Kowalska-Borowy, 

Marzena Socha, Krzysztof Baliński, Andrzej Chorab, 

Jacek Krawczyk, Filip Michalak, Radosław Palutkiewicz, 

Łukasz Przytarski 

inspicjent: Marzena Prochacka 

K azda premiera jest w teatrze wydarzeniem niezwykłym, 

bo p rzecież w cudowny sposób powstaje coś z niczego. 

Tym razem jednak prezentujemy Państwu coś rzeczywikie 

nadzwyczajnego. Spektakl baletowy trzech choreog rafów, 

z których każdy wart jest osobnego wieczoru, układa się 

w opowieść o kierunku w jakim od lat rozwija się balet 

współczesny. Roman Komassa. od roku ierownik naszego 

baletu, respektuje związek ruchu z muzyką i jest wierny 

przekonaniu , że w teatrze istotna jest opowieść o ludzkich 

sprawach i emociach. Jacek Przybyłowic z . jeden 

z najciekawszych polskich choreogra fów, eksponuje czysty 

ruch, którego forma jest zdyscyplinowana 1 oparta na 

rygorystycznym t raktowaniu ciała przez t r a dycj ę kla syczną . 

Muzyka stanowi tu tylko tło wzmagające owe poczucie 

dyscypliny, ale pozostawiając sw? bodę akcen tów 

i melodyjnośc i. Wojciech Misiuro, ojciec chrzestny 

trójm iejskich offowych teatrów tań ca. daje lekcję swobody 

ciala pozornie wyzwolonego z jakichkolwiek ograniczeń , 

w tym równiez muzycznych, a przecież czujemy w jego 

pozorne] narchii żel azną konsekwenq~ własnej estetyki 

i poczucia niepowtarzalności wspólnej z ta ncerzami kreacji. 

Krytycy i znawcy wyjaśnią nam z czasem szczegóły 

i konsekwencje struktury naszego spektaklu, a my mamy 

nadzieję, że sprawi on Państwu radość. gdyz jedną z jego cech 

jest zaproszenie do wspólnej zabawy g rą znaczeń . jakich 

wiele jest w tej propozycj i na czele z ironiczn m tytulem 

całego przed s ięwzięcia . bo przeoeż płeć choreografa nie jest 

dzisiaj żadnym wyznacznikiem programu. światopoglądu, 

czy też wyboru języka tańca, jakim wszyscy rzej twórcy chcą 

nam coś istotnego zakomunikować. 

Marek Weiss 



Tango Life 

Roman Komassa jest postacią najbardziej znaną stałym 

bywalcom gdańskiej Opery. Tancerz, choreograf, pedagog 

a obecnie kierownik Baletu Opery Bałtyckiej, Jako jedyny z t rzech 

choreografów pracował na własnym terenie. Komassa, 

w swojej części Men's Dance, zaprosił na scenę niemal cały 

zespół baletowy gdańskiej Opery. Prawie dwudziestu tancerzy 

opowiada o miłości rodzącej się pomiędzy dwojgiem ludzi i o jej 

ideale znajdującym swoje odbicie w muzyce. Autorką 

kostiumów i scenografii jest Izabela St ronias. Komassa 

przygotował choreografię o tyle oryginalną, że towa rzyszy jej 

muzyka grana na żywo przez trójmiejską formację Tangueros 

Balticos - zespół zafascynowany tangiem i twórczością Astora 

Piazzolli. Zespół tworzą: Przemysław Treszczotka - skrzypce, 

Paweł Zawada - fortepian, Marcin Krzyżanowski - akordeon, 

Marcin Janek - saksofon, Jacek Mazurkiewicz - kontrabas. 



Katarzyna Kozyra 

Jacek Przybyłowicz 

jest absolwentem Państwowej Szkoly Baletowej i Akademii Muzycznej 

w Warszawie - pedagogika baletu. Do 1991 roku byl tancerzem Teatru 

Wielkiego w Warszawie. W tym czasie zadebiutował jako choreograf, 

przygotowując Negocjacje do muzyki Alessandro Marcella. Kompozycja 

zostala wyróżniona pierwszą nagrodą za choreografię oraz nagrodą 

za interpretację na li Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym 

w lodzi. Negocjacje zostały też zaprezentowane na dużej scenie Teatru 

Wielkiego w Warszawie w trakcie VI Warszawskich Dni Baletu. 

W 1991 roku wyjechał z Polski, tańczył w Niemczech i w Izraelu . Przez 

l wiele lat był związany z jednym z najlepszych zespołów tańca 
wspó łczesn ego - Kibbutz Contemporary Dance Company, dla którego 

swe prace zrealizowali tacy choreografowie jak Mats Ek, Ohad Naharin, 

Jiii Kylian, Daniel Ezralow i Rami Beer. Z tym zespolem występował 

na najbardziej prestiżowych festiwalach tańca współczesnego. 

odwiedzając ponad 50 krajów na calym świecie, między innymi : USA, 

Kanadę, Brazyl ię, Argentynę, Chile, Meksyk, Singapur. Tajwan, Japonię. 

Wielokrotn ie występował w Europie, również w Polsce, na zaproszenie 

Łód zkich Spotkań Baletowych. W 1997 roku tańczył z Batscheva Dance 

Company w spektaklu Kyr choreografa Ohada Naharina w ramach Yair 

Shapiro Dance Price. Przez wszystkie te lata rozwiial um1ejętnosci 

choreograficzne. Po powrocie do Polski w 2003 roku przygotował 

choreog rafi ę do Naszyjnika gołębicy w Polskim Teatrze Tańca 

(prezentowanego ta kże na scenie Opery Baltyckiej). Jest trzykrotnym 

sty pendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kraju 

współpracuje z baletem Opery Narodowej w Warszawie i Polskim Teatrem 

Tańca. 

Katarzyna Kozyra 

rzetb iarka, artystka realizuj ąca projekcje wideo oraz tworząca insta lacje. l Studiowała germa nistykę na Uniwersytecie Warszawskim ( 1985-1988). 

I 
Jest jednak przed wszystkim absolwentką słynnej Kowalni, czyli 

pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego na Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie (1988-1993) oraz Hochschule fur Graph1k und Buchkunst 

w Lipsku (1998). Otoczka kontrowersyjnosci przylgnęła do niej już 

od pokazu pracy dyplomowej Piramida zwierząt (były to ustawione jedno 

na drugim, spreparowane ciała zwierząt : konia , psa, kota i koguta), 

głośno komentowane w mediach . ,Praca ta miała traktować o uwikłaniu 

wszystkich ludzi w przemysłowy proceder zabijania zwierząt. Od tego 

czasu niemal każda jej1 praca (Więzy krwi 1995, Olimpia 1996. Łaźnia 

żeńska 1997 i Łaźnia męska 1999) jest zauważana przez krytykę . W 1999 

reprezentowała Polskę na 48. Międzynarodowym Biennale Sztuki 

w Wenecji , gdzie za wideo - insta lację Łaźnia męska dostala wyróż nienie 

honorowe. Jest laureatką Paszportu Polityki ( 1997). 

Kilka krótkich sekwencji 

w 2005 roku Jacek Przybyłowicz przygotował dla Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Kilka krótkich 

sekwencji z projekcją wideo Katarzyny Kozyry. Tę właśnie 

opowieść, w odświeżonej wersji z udziałem gdańskich tancerzy, 

oglądamy w spektaklu Men's Dance. Ta część naszej najnowszej 

premiery jest taneczno - filmowym studium relacji trzech 

tańczących par. Ruch i projekcje wideo wzajemnie nakładają się 

na siebie, tworząc spójną formę plastyczną. Sekwencje filmowe 

rejestrujące choreografię nie są tradycyjnym odzwierciedleniem 

akcji scenicznej, ale ukazują z kilku perspektyw ciało ludzkie 

w ruchu, także close - up, czyli maksymalnie zbliżone tańczące 

postacie. Sam Przybyłowicz określa Kilka krótkich sekwencji 

jako afabularną formę powstałą w oparciu o na wskroś 

współczesny język choreograficzny. Ruchowi towarzyszy 

wysublimowana muzyka francuskiego baroku. 

Misiuro 

Tamashii --=-:..:...-----..... 
Każdy, kto widział choć jeden spektakl Wojciecha Misiuro wie, 

że obok jego twó rczo śc i nie da się przejsć obojętnie. Artysta szokuje 

i prowokuje, operując specyficznym językiem ekspresji, nie unika 

nagosci, która nie tylko nie ma nic wspólnego z pornografią, ale 

urzeka widza plastyką tworzonych obrazów. Jak sam powiedzia ł, 

w historii swojej pracy zawodowej zatoczył koło. W Operze 

Bałtyckiej zadebiutował przed laty jako tancerz i tu wrócił, po 

dluższej przerwie, tworząc swoją część Men's Dance. W spektaklu, 

obok zespołu Opery Bałtyckiej , występują dawni tancerze Teatru 

Ekspresji : Krzysztof Baliński, Andrzej Chorab i Jacek Krawczyk. 

Choreografia Misiuro w Men's Dance, zatytułowana Tamashii jest 

inspirowana kulturą japoń s ką. Siedmiu tancerzy w strojach 

samurajów i towarzyszące im trzy Japonki przeniosą nas na Daleki 

Wschód . 

Autorem muzyki do spektaklu jest Piotr Pawlak - gitarzysta, 

kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, producent cenionych płyt . 

Od wielu lat wiązany z trójmi ejską sceną muzyczną. Współpracował 

z Tymonem Tymańskim , Jerzym Mazzollem, Mikołajem Trzaską, 

Olem Walickim. Stypendysta Marszałka Województw a 

Pomorskiego Jana Kozłowsk i ego i Prezydenta Miasta Gdańska , 

Pawła Adamowicza. 



Realizatorzy 

Roman Komassa 

kierownik Baletu Opery Bałtyckiej, choreograf, pedagog . Absolwent 

gdańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej . W lat<ich 1979 - 1981 

i 1983 - 1989 był solistą Teatru Wielkiego w Łodz i , a w 1981 -1983 

Opery Bałtycki ej . Jako so lista i choreograf działał też w Staatstheater 

w Kassel. Braun schweig i Giessen. Współpracowa ł z Polskim Teatrem 

Tań ca w Poznaniu. W sezonie artystycznym 2005/06 pełnił funkcję 

pedagoga baletu Opery Bałtyckiej . Jest laureatem Medalu Leona 

Wójcikowskiego dla Najlepszego Polskiego Tance rza (1988) i Medalu 

Wacława Ni żyń skiego za szczególne osiągnięcia w balecie. Na 5Cenach 

polskich i niemieckich stworzył szereg wybitnych kreacji (Albert w Gisel/e, 

Spartakus, Wroński w Annie Kareninie , Twardowski, Romeo. Zorba, 

Pietruszka). Jest autorem blisko trzydziestu spektakli baletowych. Jego 

pierwszą realizacją na scenie Opery Bałtyckiej była autorska wersja Gisel/e 

Adolpha Adama. 

Wojciech Misiuro 

to postać kultowa - tancerz. mim i choreograf. Urodził s i ę w Gdańsku . 

Mieszka w Sopocie. Jest absolwentem Gdańskiego Studia Baletowego 

oraz Studia Pantom im y przy Teatrze Pa nto m im y Henryka 

Tomaszewskiego. W 1987 roku założył autorski Teatr Ekspresj i, z którym 

zrealizow al wła sne spektakle: Umarli potrafią tańczyć (1988), 

Dantończycy (1989). ZUN (1990). Idole perwersji (1991). Co/lege No 24 

(1992) , Miasto mężczyzn (1994), Pasja (1 995). Kantata (1997) i Tango 

(1999) Wiele z nich, między innymi: ZUN, Umarli potrafią tańczyć 

doczekało się wersji telewizyjnych . Misiuro wyreżyserował również film 

De Aegyp to - opera egipska. Jego zespół występował wiele za granicą. 

między innymi w Sankt-Petersburgu (1989), na Międzynarodowym 

Festiwalu Sztuki w Edynburgu, na Festiwa lu Spoleto we Włoszech (1993), 

w USA (1992) i na Międzyna rodowym Festiwa lu w Stambule (1994) . 



Izabela Stronias 

jest absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w l odzi (dyplom 

w pracowni malarstwa i rysunku oraz pracowni projektowania 

ubioru) . Jej rysunki prezentowane były na autorskich wystawach 

między innymi w Pak u Hucweldów, galeriach - Jatki i BWA 

we Wrocławi u. Mieszkańcy Trójmiasta mieli okazję oglądać jej 

obrazy w Galeri i Malarstwa w Sopocie. Jest laureatką wielu 

prestiżowych nagród, takich jak Złota Maska za najlepsze kostiumy 

teatralne w sezonie 2003/04 (Intryga i miłość, reżyseria W ldemar 

Zawodziński, Teatr im. Jaracza w lodzi), nagroda wrocławskiego 

BWA, Nagroda Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszego Polskiego 

Projekt nta. Stronias jest a utorką scenografii i kostiumów do f ilmów 

muzycznych i teledysków takich artystów jak Urszula Dudziak, 

Tadeusz Nalepa, Elzb1eta Adamiak, filmów fabularnych, między 

innymi Rozmowa z człowiekiem z szafy (reżyseria Mariusz 

Grzegorzek). Moje miejsce ( reżyse ri a Leszek Dawid), Moje p ieczone 

kurczaki (reżyseria Iwona Siekierzyń ska), Your name is Justyna 

Franco de Pen (fi lm typowany do Oskara) oraz spektakli baletowych 

Brie a brac (choreografia Roman Komassa, Teat r Wielki w l odzi), 

Kobro (choreogra fia Gray Veredon, Teatr Wielki w l odzi) . 

Współpracuje między innymi z Teatrem Polskim we Wrocławiu, 

Teatrem Polskim w Poznaniu i Teatrem im. Jaracza w Łodzi . W Operze 

Bałtyckiej w Gdańsku , w 2006 roku, przygotowała kostiumy 

do baletu Gise//e AdolpheAdama . 

Ukazała się płyta Tango Life z muzyką ze spektaklu, 

dostępna w dobrych sklepach muzycznych . 



Hanna Szymczak 

jest scenografem, autorką kostiumów, z wykształcenia architekt; 

genetycznie obciążona teatrem ijej krewnym był słynny tancerz 

Leon Wójcikowski) . Jest autorką scenografii do kil kudz i esi ęciu 

spektakli teatralnych, między innymi Wyzwolenie, Brat naszego 

Boga w gorzowskim Teatrze im. O~t„rwy, Wielebni, Iwona 

księżniczka Burgunda, Lekcja w stylu buffo, Cyrograf w Teatrze 

im . Żeromskiego w Kielcach, a także kostiumów do spektaklu 

Prophetie Kieleckiego Teatru Tańca. Trójmiejskiej publiczności znona 

jest jako autorka scenografii do Koleżanek zrealizowanych na scenie 

Teat ru Wybrzeże . Autorka scenografii do przedstawienia Mozart 

i Salieri, Edith w Operze Bałtyckiej. W 2008 roku przygotowała 

dekoracje do Tartuffe w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu oraz 

Balladyny w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie. Nagrodzona 

Nadzwyczajnym Andersenem na Festiwalu Spektakli dla Dzieci 

i Młodzieży w Krakowie. 

Katarzyna Zawistowska 

jest scenografem i autorką kostiumów. Ukoriczyła studia magisterskie 

ze specjałizac1ą scenograficzną na Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku oraz podyplomowy program interdyscypl inarnych 

studiów architektura +dialog na tej samej uczelni. Od 2001 roku 

pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Scenografii na Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku . Zrealizowała scenografię między innymi 

do: plenerowego widowiska teatralnego Romeo@Giulietta w reżyse rii 

Michała Znanieckiego (2001, „Zdarzenia" w Tczewie). opery Apollo 

i Hiacynt Mozarta w reżyserii Dariusza Paradowskiego (2004, Theatre 

Montansier w Wersalu, Francja). Comedy of the dumb wife 

w reżyserii Doroty Kalak (2006, prapremiera Akademia Muzyczna, 

Gdańsk). kostiumy do spektakli: Plotka, All inclusive, Casanova (2007), 

Maria Stuart, Słodki ptak młodości, In Extremis. Zagłada ludu albo 

moja wątroba jest bez sensu (2008). Współpracowała z Teatrem 

Wybrzeże, Teatrem Miejskim i Sceną Letnią Teatru Miejskiego 

w Gdyni, Instytutem Hassego w Bergedorfer i Akademią Muzyczną 

w Hamburgu (Niemcy), Teatrem im. Horzycy w Toruniu, Teatrem 

im. Jaracza w lodzi. 

Nagroda w konkursie na najlepszy dyplom scenograficzny 

przyznana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 

w Warszawie. Swoje projekty prezentowała podczas XI edycji 

Quadriennale Scenografii w Pradze oraz w Korei Południowej 

na zaproszenie Hooyong Performing Arts Centre. Brała udział 

w międzynarodowej konferencji International Federation for 

Theatre Research oraz w konferencji IFTR na uniwersytecie 

The Chung-Ang w Seulu. 

Katarzyna Zawistow ska 



Sum mary 

Tango Life 
Choreographer: Roman Komassa 

Roman Komassa 1s the best known f1gure to hab1tues of the Gdańsk Opera . He 1s 
a dane er. a choreographer, pedagogue and at this time the d1rector of the Balt1c 
Opera Ballet As the only out of the three choreographers he worked on his own 
ground. Komassa has invited almost the entire ballet team. Almost twenty 
dancers are go1ng to tell a story of a love developing between two people and 
about 1ts 1deaf reflected m music. He prepared a choreography onginal insomuch 
that 11 1s accomparnecJ by music played live by a TnC1ty band Tangueros Balticos -
a group fasc1nated by Argenunian Tango and Astor Piazzolli'sworks. 
Roman Komassa, the director of the Balt1c Opera Ballet, a choreograph and 
pedagogue. A graduale of Gdańsk Ballet High School . In the years 1979 -1981 
and 1983 - 1989 he was a sofo1st in the Grand Thea tre in lóóź , Poland as wełl as 
between 1981 and 1983 in the BalticOpera. Asa soloist and choreograph healso 
workec with the Staa1stheater in Kassel, Braunschweig and Giessen. Germany. He 
also cooperated w1th the Polish Dance Theatre 1n Poznań . He is a la u rea te of the 
Leon ójcikowski medal for the Best Poli sh Dancer (1988) and the Wacław 
Nizyńs k1 Medal for extraordinary achievement in the field of ballet On Polish and 
German scenes he created a senes of out5tanding characters (Albert m G1se//e, 
Spartacus, Wronsk1 1n Anna Karenina. Twardowski, Romeo. Zorba, Pietruszka). 
He has authored almost 30 ballet spectacles. In the Ba ltic Opera his first 
produd1on was Gise//e 

A few short sequences 
Choreographer: Jacek Przybyłowicz 

In 2005 he produced A few short sequences for the Grea t Theater and Polish 
National Opera in War<;aw with a video screening prepared by Katarzyna Kozyra . 
In the Mens Dance we will see exactly this story, in a refreshed version , with the 
pan icipation of Gdańsk dancers. Th1s pan of our newest product1on is a dance 
and fi lm study of relat1onships of two dancing couples Movement <md the 
screenings overlap creating a coherent, plasttC form The video sequences 
record1ng choreography are not a traditional reflection of the events on thestage. 
but show the human body in movement from d1fferent perspectives, also from 
a close-up. Pr2ybyłow1cz h1mself describes A few short sequences as a non
narrat1ve form created on a bas1s of a thoroughly modern choreographic 
language. The dance is accompanied by soph1stica ted French Baroque music. 

Jacek Przyb\~owicz had been a dancer in the Great Theatre in Warsaw until 1991 
At !hat time he made his debut as a choreographer. preparing Negotiations 
to Alessandro Marcello s music. Th1s composition was awarded the first prize for 
the choreography and a prize for the interpretation durmg the Second Polish 
Choreographic Competition in Lódż . In 1991 he left Poland and dance 
in Germany and lsrael. For many years he worked w1th one of the best modern 
dance groups - K1bbutz Contemporary Dance Company. Choreographer such as 
Mats Ek, Ohad Nahann, Jiti Kylian, Daniel Ezralow and Rami Beer produced 
fo r this group. W1th th15 group he performed dunng the most prestigious modern 
dance fest1vals vistting over 50 countnes around the world . In 1997 he danced 
with Batsche a Da nce Company in the Kyr spectacle produced by 
the choreographer Ohad Nahann m the Framework of Ya1r Shap1ro Dance Price. 
The video sueenmgs for A few short sequences have been prepared by Katarzyna 
Kozyra - a sculptor, art1st preparmg video screenings as well as creaung 
installat1ons. She 1s a graduale of the famous KowC1lnia - prof. Grzegorz 
Kowalewski's studio at the Fine Arts Academy m War<;aw [1988 - 1993) as well as 
the Hochschule fur Graphik und Buchkunst in Leipzig, Germany. A halo of 
controversy has been around her ever since the display of her thesis - A pyramid of 
animals. Ever smce then almost <Nery of her works (Blood ties 1995, Olympia 
1996, Female l:>ath 1997, Male bach 1999) re-ec.hoed in the media In 1999 she 
represented Poland dunng the48. International Biennale of Ans in Venice. where 
she rece1vec the honorary award. 

Men's Dance 

Tamashii 
Choreographer and stage director: Wojciech Misiuro 

Everybody, w ho has seen an of Woiciech Misiuros works knows tha t it is 
1mpossible to pass it ind1fferently He shock.s and provokes, using a peculiar 
language of expression, he does not shy away from nud1ty that not only has 
nothmg to do w1th pornography but also captivates the audience w1 th plast1city 
o1 the 1mages 1t creates. As he h1mself said, his prof!?Ssional h1story has completed 
a circle. Years ago he made his debut is the Ba ltic Opera as a dancer and now he 
has come back here, after a long break. creatmg his pan of the Men's Dance. 
In the spectacle, besidc the Balllc Opera team , we will see former dancers of the 
Ekspresja Theotre Krzysztof Ba l1 ńsk 1 , Andrzei Chorab and Jacek Krawczyk His 
choreography m theMen's Dance, ent1tled Tamash1 has been insp1red by Japanese 
culture. 7 dancers dressed as samu ra1s accompanied by 3 Japanese women will 
take us to the Far East. 
Wojciech Misiuro 11 a cul t personage - a dancer. m1me and choreographer. He 1s 
" graduate of the Gdańsk Ballet Studio and the Pantom1me Studio in the Henry 
Tomaszevvsko's Pantom1me Theatre. In 1987 he founded the Ekspresja Theatre in 

wh1ch he produced his own spectales: Dead can dance ( 1988), The Dantons 
(1989),ZUN (1 990). The idols of perversion (1991 ), College No 24 (1 992) , The 
city of men (1994), Pass1on (1995), Canrata (1997) and Tango (1999) For many 
of them, among others ZUN and Dead can dance. TV 11ersions were produced . 
Misiuro has also d1rected a fi lm De Aegypto · rhe Egyplian Opera . His team 
appeared abroad numerous times, among others during the festival m Sankt 
Petersburg (1989), durmg the International Ans Festival in Edinburgh, du ring the 
Festival dei Due Mond1 in lta ly (1993), in the United States (1992) and du ring the 
lnternatonal Fest1val in lstambul (1994) 
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