Umierają

od czterystu lat na

n ajróżn i ej szych

scenach

ca łe go świata.

w naszych czasach

co wieczór przynajmniej w kilku miej scach globu. Zna
ich każdy, a bardzo wiel u przeżywa ło ich h i sto ri ę z c h u s teczk ą przy oku.
Kochamy ich, bo uosabiają nasze marzenia o wielkiej miłośc i nieska ż on ej
gniciem w u pływ i e lat i kłopotach dnia codziennego. B ędz ie my opowiada li
o nich do ko ńca naszego ludzkiego św ia ta , bo wąt pię , by ktoś s t worzył
doskonalszy model op owieści o koch ankach wybie raj ą cych bez wahania
wspólną śmierć zamiast ży cia w odosobnieniu. Szekspir , jak w w iększości
swych dzieł, przerobił wc ześniej zaslyszaną op owi eść i umiejscowił ją
w mieście, którego nie wi d z iał na oczy, ale które według niego sta nowił o
wraz z ep ok;i najlepsze tło dram at u. Wszystkie historyczne oko li c zn o ści
były dla niego tylko pretekst em do wy ra ż enia w genialnych wersach
prawdy o c zł owi e ku . Rz esza twór ców teatra lnych pr zer abi a ła

Część

I

Pier wsze spotkanie
Rodzina Julii
Duet z Tybaltem
Wojskowe życ i e Romea
Dyskoteka
Drugie spotkanie ·miło sny duet
żołn i erze i ulicznice
Wizyt a Parysa
List Julii do Rom ea
Niania w obozie woj skowym
Walka - śmierć Tybalta i Merkucja
Lament Julii

te okoliczności według sweg o uznania. Akcja spektakli o Rom eo i Julii był a
przenoszona w ty le miejsc i epok, że nikogo Już nie dz iw i ą kolej ne
koncepcje. Wa żne jest t ylko to, by stanowiły one w ia rygodną pła szcz yz nę

część

do per ypetii zn anych powszechnie i oczekiwa nych z na pięci em przez k a żd ą
wid ownię. Rzesza kompozytorów pisała m u zykę do t ych spektakli. Kilku

Gniew rodziny
Duet z ojcem

z nich, od Berlioza do Bernsteina, stwo r z y ło uznane dziela, które są
p odstawą repertu aru wielu t eatrów. Taka klasyczn a wersja Prokofiewa
była kilkanaście łat t emu pr ezentowana na scenie Opery Bałtyckiej. Teraz

Duet z N ia nią
Wygnanie z woj ska
Przyj ac iółki Julii
Trzecie spotkanie 1ślub

kolej na

n ow oc ze sn ą

i

o ryg inaln ą insc eni zację

baletu lzadory Weiss, która
w ta kich warunkach, żebyśmy odczuli
tragiczne oko li c zn ości spotkania Romea i Julii poprzez nasze wsp ółcze sne
doświadczenia. Jak we wszystkich naszych spektaklach naj ważn i ejsze są
przecież prawdziwe emocje po obu stronach rampy. Aut orka chor eografii
uznała, że na leż y pokazać tę historię

jest naszym głównym architektem nowego zes połu baletowego, nad
powstaniem którego pracujemy od pon ad rok u i ponosi znaczn ą część
zasług, że u d ało mu się osiągn ąć t aki s kład i poziom. Ona też, j ak zwyk le
sama, dokonała wyboru komp ozyt orów i monta ż u n agrań u kładając t en
muzyczny collage adekwatnie do w łasnej, przejm uj ącej interpretacji
nieśmiertelnego

mitu.
Marek Weiss
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Fatalne roz m i n i ęcie Niani i Romea
Pogrzeb któr y mial być wybawieniem
śmi e rć Romea i Julii

L

Historia mitycznych koch anków rozgr ywa s i ę współcześnie w Bagdadzie_
Julia pochodzi z bogatej miejscowej rodziny i uwi kłana Jest w sprzecz n ości
pomiędzy jej w s półczesnym wykształce n i em i upodoban iam i,
a narzucanymi Jej przez k u l turę i t radycję śc i ś le okre ś l onym i nakazami
i zakazami. Ojciec i matka nie do p us zcz ają najmniejszej wątpliwoś c i,
że posł uszeń stw o wo bec nich jest naj wyższym obowiązkiem, bo to oni
re prezent uj ą wo l ę społe czną i b oską_ Jej brat Tybalt, z którym
wych owyw a ła się od urodzenia, jest surowym i zazdrosnym o nią
opiekunem, który też nie przyjmuje do wiadomośc i, że jej pragnienia i s ądy
m o gą odbi egać od przyjętych zasad. J edyną wiern ą przyj ac iół k ą jest jej
Niania, która lawiruje na pograniczu tradycj i, swoistego szamań stwa
i u miłowan ia zakazanej wol no ści. Rome o jest żołnierzem przysłanym wśród
wielu innych w misji st abilizacyjnej. Nie jest istotne z Jaki ego konkretnie
kraju pochodzi. Może z Hiszp anii? Wa żne jest to, że p rzybył z obcej kultury
odbieranej tu Jako za groż e nie miejscowych w a rt ości. Ważne, że jest
w rogiem, a naj ważn iejs ze, że nie wyznaje tej samej religii. Spotkanie
obojga bohaterów nazna czone jest od samego poczcitku st ygmatem
klęsk i. Ich nagla m iłość ro dzi cierpienia i śm ierć. Scen ografia multimedialna
wy korz ystuje projekcje do określ enia konkretnych miejsc i wsparcia
emocji zawartych w muzyce i choreografii. Wsp ółcze s ne kostiumy
dostosowan e są w swojej prostocie do zadań baletowych, ale ich Ja ko ść
i wyra fi nowanie st anowi ą istotny elemen t arty st yc znej c ałości .
Choreografia Jest połą czeniem te ch niki modern z oryg inalnym Język iem
charakterystycznym dla spektakli lzadorv Weiss, której krótkie credo
przyt aczamy poniżej.
Głównym

przesianiem mojego baletu j est, jak zawsze, wiara,

cz/owleka jest
dzie lić.

m iłość i dążenie

można

stać

przemoc i siejąc śm ierć, a Jednocześnie głosić, że czyni się tak w imię
Boga. Nie ma takiego Boga, który by t o pochwa/ii. Uporczywa ludzka ciemn ot a,
wytłum aczeniem

naszych

nie godziwo ści

na

nieko ńczą c ych

się

i naprawianiu.

Chciałabym doczekać

rozgrzeszana.

Chciałabym też doczekać

człowiekowi nadzieję
piętnowan a,

..
'
~~ szanuj matkę

..
'
t'l' ~ ~

szanuj brata
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rodzina jest

św ięta

respektują

po stronie

stosując

wsze lkie
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szanuj ojca

ku wartościo m, k tóre powinny łączyć ludzi a nie

nietolerancj i I ks enofobii. Nie rozumiem Jak można narzucać Innym swoją wo lę

wsp iera

)}! '

że powOłan iem

Nie rozumiem dlaczego niektóre religijne interpre tacje nie

tego oczywistego kierunku. Nie roz umiem Jak

która

•
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'
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świecie,
klęsk

czasów, w któr ych

nie

może

by ć

w Jego budowan iu

głupota
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unikaj obcych

przes tanie być

czasów, w k t órych sztuka

odbierająca

i obrzydzająca Jego powołanie będzie powszechnie

a nie wychwalana, Jako bardzie} nowoczesna i odważna. Nie widzę

odwa gi w opluwaniu wartości. Widzę ją w Ich obronie...
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z asłan i aj

twarz

part I
First encounter
Juliet's f amily
Tibalt duet
Romeo's life in service
Disco
Second encounter - lovers' duet
Soldiers an d stru mpets
Paris visit
Juliet 's letter to Romeo
Nanny in military camp
Combat: death of Tibalt an d Mercutio
Juliet's lament

partii
Wrath of family
Father duet
Nanny duet
Banished from army
Juliet's friends
Third en cou nter and marriage
Nanny and romeo fatal missing
Salvation-to-be funeral
Romeo & Juliet's death

Story of mythical lovers takes place in modern Bagdad. Juli et comes from
rich, local family and is ent angled in cont radictlons between her modern
educ at ion and desires, and strictly defined demands and int erdictions
forced on her by tradltional culture. Her father and mother have no
doubts that her most important duty is obedience to th em as t he
represent atives of society and God's will. Juiiet's brot her - Tlbalt - wlth
whom she grew up - is a jealous and strict guardi an. He too, does not take
Inte account th at her wishes may dlffer f ro m com monly accepted ru les.
Her only t ru e frlend is Nanny wh o maneuvers on thin border between
tradition, sham anism and love for f or bidden freedom.
Romeo is a soldier, on e from many sent there on a st abilization missi on. lt is
not important where he comes f rom. May be Spain? lt is important t hough,
he comes from f oreign cult ure th at is perc eived her e as a t hreat to locai
val ues. lt is important he is an enemy and is of different f aith. The meeting
of two of the m is from the very beginnlng, st igmatized with inevltable
defeat. Their sudden love brings death and suffering.
Multimedia stage set uses projection to deflne particula r places and
underllne emotions pre sent in music and choreography. Modern cost umes
in t heir słmplicity are adapted to the ballet tas ks. However. in their quality
an d refinement they are crucial element of artistic entiretv.
Ch oreography Is an union of modern techniciues with originai language
characteristic to works of lzadora Weiss. As in her credo which we cite
be low:
Ma/n message of mv ballet is, as lt a/wavs have been, falth that destlnv of man
is love and almlng at values that would unlte not divide. I don't understand whv
some of the rellgious interpretatlons don't respect t his obvlous dlrection.
I don't understand how cou/d vou support xenophobla and lntolerance. I do n't
understand how can vou force vour w/li wlth vlolence and death and, In the
same time, clalm vou do it in God's name. There Is no Cod who wou/d approve
this. Pers/stent human ignora nce. supportlng all the wrongdolngs In thls world,
cannot be an excuse to our perpet ua / fal/ures In lt's building and
reconstructlng. I would l/ke to live t o the dav when such foollshn ess stops t o be
absolved. I wou ld llke to live t o the dav when art that takes hope awav from
peop/e and discourages them tro m f u/fi/lin g thelr destlnv would be commonlv
rejected, not praised as most modern and darlng.
I see no courage In vlllf ving t he va/ues. I see lt In their defense ...
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taniec to grzech

. lzadora Weiss wywrócila do góry nogami nudną i nie zmieniającą s ię od lat
sc enę bal etow ą Opery B ałtyckiej" [wladomośc/24 . p/J. Uznawana za
najbardziej wyrazistego choreografa tańc a współczesnego w Polsce,
pierwsze kroki stawiała na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu a swój
dyplom Akadem il Muzycznej w Warszawie uzupełniała stazami u Jiri Ky liana
z Nederlands Dans Theat er. a t akże Hansa van Manen. Ohada Naharina,
Paula Lightfoot'a.
Na deskach Państwowej Opery Bałtyckiej w 2004 roku stwo rzyła
ch oreog ra fi ę do sceny baletowej Noc Wa/purgi/ w Fauście Gounoda
(premiera 24 kwiet nia 2004). Jej e ksc ytuj ą ca choreografia wyw ołała
zachwyt, pisano, iż .ten t aniec jest tu jak ożywczy likier miętowy :
naturalnie wpasowany w narra cję" [Anna Gromnicka Dziennik Balt yckll
Weiss o ży w iła spektakl poprzez swoją fa scyn ację współczesny mi
technikami tańca: .Noc Walpurgii z nowoczesnym oświetleniem i m uzyką ,
w którym pojawia się motyw bij ącego serca, przypomina o ulotnośc i życ ia.
Taniec ożywio nych przez szatan a z m arły ch - dyna miczny, z ruchem
szarpanym, ła manym , przechodzą cy m w płynny, nie pozbawiony wdzięku
i kokieterii jest najbardziej widowiskowym fragmentem opery· [B.B. Fakty ].
Tak rozp ocz ęła się współpraca choreograficz na artystki z Gdański e m .
Dzi ęki niej taniec w Operze Ba łt yc kiej zacz ął żyć peł n ią życia. St wo rzyła
zg raną gru pę artystów, która składa się z pasjonatów, gdyż jak mawia:
.zawód tancerza jest dla pasjonatów", którym oc zywi ście jest i ona sama.
Weiss oprac o wa ła nową koncepcję t eatru ta ńca, któr a owoc uje
realizacjami pełnospekt a klowyc h bal etów.
W 2005 roku przy s zedł czas na realizację w Operze B ałtyckiej baletu
...z nieba do muzyki Michała Lorenca z jej wł asnym llbr ettem. (Premiera
25 kwietnia 2005 ). Owacje pub li czności zbie gły się ze znakomitymi
recenzjami krytyków.•To zafascynowanie m uzyką pozwoliło lzadorze
Weiss stworzyć nowoczesna chor eografi ę ... z nieba do pracowa ną
w ka żdym geście, zaledwie opart ą na klas ycznych baletowych r e g u łach .
Baletowe sceny zmi eniają się jak w kalejdoskopie. Niektóre wprost
za ch wycają, inne głębo ko po ruszaj ą. Ten spektakl porusza ni ezwykłymi
obrazami, mu zyką doskonale splecioną z ta ńce m, dobrymi emocjami.
Można poczu ć radość , czasem zachwyt, często zat ykające wprost
wzruszenia" [Ann a Jaszowska Dziennik Baltyckll W choreografii lzadory
Weiss .ża d en gest nie jest przypadkowy ... jej widowisko porywa i t worz y
s pójną całość ... odtańczony z w ielk ą p asją ... z nieba jest wid owi skiem, które
trzeba obejrzeć" [Aleksandra Drobniewska Gazeta Wyborcza) . ... z nieba to
„mel anż baletu klasycznego, pantomimy i tań ca współczesnego ze
sztam pową h ist o ri ą miłosną. z tego ryzykownego zestawienia powstał
por us zaj ący, poetycki spektakl o uczuciach" !Aleksandra Drobniewska
Gazeta Wyborcza].

w marcu

2008 roku stworzy ła kol ejny projekt dla Państ wowej Opery
jakim jest balet 4&4 . „Spektakl 4&4 lzadory Weiss jest jej biletem
wizytowym w roli choreografa, który opowiada za ustawienie na nowo
gdańs kie go baletu. (.. .) Z wyrazistym mak ijażem. karminową sz min k ą.
fryzu rą bez ondulacji. Krótko i wprost m ówi ąc - nowoczesny teatr tańca .
a nie sekcja baletowa operowej sceny„ [Jarosław Zal esiński Dziennik
Ba/tycktl Pozostaje stwierdzić , że gdańsk i balet wszedł na ciekawą d rogę ,
na której We iss stw o rzyła .teatr efektowny, ale nie płyt ki. kom unikują cy
nam proste prawdy, ale w bajecznej choreografii, posługuj ąc y się mocnymi,
czyte lnymi znakami " [J arosław Z alesiń sk i Dziennik Baltyckf].
Jak mawia twór czyni nowego, wsp ółczesnego baletu gd a ńsk iej sceny
operowej: „liczy się tylko prawda emocji, która wynika z t ego ruchu"
[Katarzyn a Chmura Gazeta Wyborcza ]. Prawda, któr ą przekazuje nam we
wszystkich spektaklach, ukazana jest na zasadzie sprzecz ności, w których
łąc zy „ prostotę rysun ku sce ni czne go, mis t ern ie po p rze p l ataną
drobiazgowo prz emyślanym i dopieszczonym gestem tancerzy·. Tak też
jest w Eurazji (premiera 9 maja 2008). Eurazja t o .,poezja ruchu i muzykL To
droga do oswojenia pi ę kn a. którego coraz mniej w sztuce i w o kół nas."
„Eurazja to nie wycieczka krajoznawcza, tyl ko poszukiwanie inności
kult urowych poprzez emocje„, po których oprowadza nas lzadora Weiss.
We dłu g niej: „życie jest potwornie trudne. Dlatego jeśli zaprasza ludzi na
spekt akl, t o stara się im podawa ć maks ymaln ą il ość pię kna, emocj i, które
przekładają się
na pozytywne m yś lenie„ [ wiadomości24.pl]. St ąd w jej
spektaklach nowe wizje, oryginalne kreacje, t ak też jest w balecie Romeo
i Julia, który jest całkowi ci e odmienną konce pcją mitu stworzo nego przez
Szekspira .• Je dn a kże dziś sam konfl ikt dwóch rodzin nie jest j uż czym ś, co
może wy kl uczyć bycie razem dwojga kochaj ących s i ę ludzi, skup iłam się
wi ę c na konflikcie kulturowym i religijnym, bo to rzeczyw iś cie wciąż nas
dzieli„ stwierdz iła lzad ora Weiss two rząc swoje dzieło.
Przedstawia nowe wizje, kreuje oryg ina ln ość na bazie dzi eła Szekspira,
opierają c się na m uzykalności swych t ancerzy bowiem: .ogromnie ważne
jest, aby widz słysz ąc muzykę w idział od zwi erciedlający ją ruch. Nie chodzi
o to. żeby si ę z gadzały takty, ale żeby choreografia odd awała nastroje
i emocje muzyki- natężenie, pi ano, forte , zawieszenie". Taki jest kreatywny
balet lz adory Weiss, emanujący m uzyka ln ym indy wi du alizmem
choreografki.
B ałtyck i ej,

canclón: Slempre me quedara / BEBE
Ulubiona piosenka Jum
Cómo declr Que me parte en mil

Me cuesta abrir los ojos

las esQuinitas de mis huesos,

V Io hago poco

QI.Je han caido los esQuemas de mi v/da

no sea Que aun te encuentre cerca.

ahora Que todo era perfecta.

Me guardo tu recuerdo

a poco,

Y algo mas QI.Je eso,

como el mejor secreto,

me sorbiste el seso y me declan del peso

que dulce fue tenerte dentro.

de este cuerpecito mlo
Hay un

Que se ha convertlo en rio.
de este cuerpecito

mlo

trozo de luz

en esta oscuridad

para prestarme cafma.
ca/ma,

QI.Je se ha convertio en rio.

El tiempo todo
fa tempestad

vla ca/ma,

ef t/empo todo ca/ma,
la tempestad y fa ca/ma ...

Jak po w iedzieć, że kruszę swe kości na tysi ąc o dłam ków
i że upadł y filary mojego perfekcyjnego życia
Ale to nic, gorzej, że wys sałeś mi mózg
i

już

tylko ciężar moich kosteczek ochrania mnie, zamieniając się w rzekę

Moje kosteczki zmieniają się w rzek ę .
Ci ęż ko

mi

otworzyć

zobac z ę C ię

oczy,

więc robię

nieważne

to po trochu,

czy jeszcze

obok.

Ocal am wspomnienia Ciebie niczym największy sekret, tak sło dko było czu ć
Cię

w sobie.

W ciemności jak skraw ek ś w iatła, który mnie koi. czas sprawia, że wszystko
zamiera - i burza i cisza. czas sprawia, że wszyst ko zamiera - i b urza i cisza .
Ostatecznie pozostaje mi łagodny głos morza
i ponowne wydych anie deszczu, co zrasza me

ciało

i karmi

rosn ący

w nim

kwiat.
Ostatecznie prz ypomnę sobie co t o śmiech i cod ziennie w spomnę C i ę pr zez
chwilę.

W łagodnym glosie morza
W ponownym oddychaniu deszczu, co zrasza me ciało karmi ro snąc y w nim
kwiat.
Pozostanie śmiech i codziennie wspominanie Cię przez c h w il ę .
tłumaczenie

- Katarzyna Zawadowlcz

lzadora Weiss

W szkole baletowej kręcila 32 fuete najlepiej z calej klasy, więc Maria
Krzyszkowska namowila ją by podjęta pracę w zespole Baletu Opery
Narodowej i zrezygnowała z marzen o zdawaniu do szkoły aktorskiej.
Klasyka baletowa byla jednak dla lzadory Weiss estetyką, która nie
zaspokajała jej artystycznych pasji. Widziała w niej głównie bezduszną
tresurę I fałszywą prezentację powierzchownych emocji. Żyła
w nieustannym konflikcie z pedagogami 1 choreografami, którzy
wymagali w kółko tych samych póz, wykręconej pięty I sztucznych
uśmiechów. Drobna I niepozorna nie miała szans na wielkie role
i bardzo szybko zrozumiała, że musi pójść własną drogą, Jeśli chce
spełnić swoje marzenia o tancu. Podejmując pracę w Teatrze Wielkim
w Warszawie rozpoczęła więc Jednocześnie studia w Warszawskiej
Akademii Muzycznej na wydziale pedagogiki baletu z myślą o zawodzie
choreografa. Jej debiut w Teatrze Wielkim w Poznaniu był ogromnym
sukcesem. Trzy miniatury baletowe według jej pomysłu do muzyki
filmowej wywoływały owacje na stojąco, a recenzje zgodnie
odnotowały narodziny nowej choreografki. Następną propozycją

dyrektora Pietrasa był wieczór baletowy do muzyki Krzysztofa
Pendereckiego. lzadora przedstawiła swoją wersję wygnania Adama
i Ewy z raju ułożoną do I Koncertu skrzypcowego. Po premierze mistrz
Penderecki uznał tę choreografię za wybitną . To właśnie nagranie
tego spektaklu obejrzał z czasem Jirl Kyhan I zaprosił lzadorę do
Nederlands Dans Theater jako stażystkę na jego próbach. Przez kilka
lat Jezdziła do Hagi obserwując pracę takich mistrzów jak Ohad
Naharin, Paul Ughtfoot, Hans van Maanen i sam Kylian, który na
zawsze stał się jej niedoscigłym ideałem choreografa 1 artysty. Innym
Jej idolem jest Nigel Kennedy, którego nagranie czterech pór roku
posłużyło za fundament jej kolejnego spektaklu baletowego
przygotowanego na zamówienie festiwalu teatralnego Malta 2000.
Wielki skrzypek byl tak zachwycony choreografią, że postanowi!
napisać dla niej muzykę I wystawić jej balet ze swoim udziałem na
żywo. Co roku te plany są nowelizowane i czekają na finansowe
możliwości realizacji lzadora Weiss jest dwukrotną stypendystką
Ministerstwa Kultury i Sztuki Od lat Jest autorką choreografii do
spektakli operowych Marka Weissa - Grzesińskiego. Zrealizowała
ponad trzydzieści choreografii, w tym siedem autorskich
pełnospektaklowych baletów. Ten dorobek Jest tym bardziej
imponujący ze buduje w nim konsekwentnie swój własny styl tańca
wywodzący się z modemu i łączący w sobie najrózniejsze techniki od
tai-chi do tańca współczesnego . Jej ruch jest już wyrażnie
rozpoznawalny i posługuje się swoim własnym oryginalnym językiem
opowiadania o emocjach. Charakteryzuje się nadzwyczajną i rzadką
dzisiaj dyscypliną muzyczną oraz dbałością o Jasność przekazu.
za najwazniejszy efekt swojej pracy lzadora Weiss uważa zbudowanie
od podstaw zespołu baletowego Opery Bałtyckiej
wyspecjalizowanego w tańcu współczesnym . Wielomiesięczna
I konsekwentna praca nad jego kształtem l możliwościami dala szansę
nie tylko realizowania jej spektakli, ale i mozliwość wspólpracy
z najciekawszymi choreografami w kraju

Hanna Szymczak
scenograf

z wykształcenia architekt; genetycznie obciązona teatrem
słynny

(jej krewnym był

tancerz Leon Wójcikowski) . Jest autorką scenografii do wielu spektakli

teatralnych, m.ln. do Wyzwolenia, Brata naszego Boga w gorzowskim Teatrze Im.
Osterwy, Wielebnych, Iwony, księżniczki Burgunda, LekcJ/ w stylu buffo, Cyrografu
w Teatrze Im. Żeromskiego w Kielcach, a takze kostiumów do spektaklu
Prophet!e Kieleckiego Teatru Tar'lca. TróJm1eJsklej publicznoscl znana jest Jako

autorka scenografii do Kaletanek zrealizowanych na scenie Teatru Wybrzeze.
Autorka scenografii do Mozarta I Sal/er/ego oraz Edith w Operze Bałtyckiej ,

w 2009

roku przygotowała między Innymi kostiumy do Men's dance · Klika

krótkich sekwencji Jacka Przybyłowicza

Radek Moenert
Specjalista od autorskich animacji I montatu na potrzeby między Innymi filmów
reklamowych I programów TV, montażu teledysków, programów dla dzieci
i fllmOw animowanych. Pasjonat cyfrowych technik postprodukcji Fiimowej
I telewizyjnej . Montował mlędzv Innymi teledyski Macieja Maleńczuka , Pawła
Kukiza, Golden Life I wiele Innych

Obecnie członek grupy twórczej

KarablnMaszynowy.com
Paweł Nurkowski

Specjalista od komputerowych efektów specjalnych I animowanej
trójwymiarowej grafiki Autor wielu czołówek do filmów I seriali, mln: M Jak
MllO~ć. Kryminalni

Barwy szczę~cla. Na wspólne]. Na dobre I na zie Pracował dla

Andrzeja Wajdy, Jana Englerta. Mirosława Borka I wielu Innych Obecnie członek
grupy tw6rczeJ KarablnMaszynowy.com.

Ma1Vorzata ChoJnacka
asystent choreografa
Absolwentka łódzkiej Szkoły Baletowej. W latach 1985-1993 związana
z Teatrem Wieiklm w lodzi. Od 1993 do 2006 solistka baletu Opery Narodowej Teatru Wlelklego w Warszawie. Tańczyła wiodące partie w baletach klasycznych
i semlklasycznych oraz spektaklach wspolczesnych wystawianych na deskach
obu teatrów. Współpracowała z wieloma wybitnymi choreografami
zagranicznymi : Veredonem, Casado, Fodorem. Ekem. Grlgorowlczem,
Masslnem. Elfmannem, Makarowem oraz polskimi: Borkowskim, Wycichowską,
Wesołowskim. Przybyłowiczem .

w Operze Bałtyckiej tanczyla w EurazJl lzadory

Weiss oraz Men•s Dance - Klika krótkich sekwencji... w choreografii Jacka
Przybyłowicza

Leszek Alabrudzlńskł
Absolwent Szkoły Baletowej w Gdańsku ze sceną Opery Bałtyckiej związany jest od
swojego debiutu do dzls. za osiągnięcia artystyczne został uhonorowany Nagrodą
Wojewody Gdańskiego . Występował w wlększoScl przedstawień baletowvch Opery
Bałtyckie] . W głównych partiach motna byto zobaczyt artystę w Dziadku do orzechów,
C/selle, Korsarzu. Don Kichocie, Abalecadle

Piotr Borowy
Absolwent OgOlnoksztalcącei Szkoły Baletowej w Gdansku Po ukor'lczenlu szkoły
związał s1e z zespałem baletu Opery Bałtyckiej Początkowo Jako tancerz zespołowy,
a od 199B roku Jako koryfej. Tanczyl w zespole baletu Teatru Wielkiego • Opery
NarodoweJ w Warszawie
KamllFl"lcek
Absolwent OgOlnoksztalcąceJ Szkoły Baletowe] w Poznaniu. Należał do Formacji Tańca
Towarzyskiego Flamenco w Sanoku. Brał udział w Mistrzostwach Polski Tar'lca
Towarzyskiego W Operze BaltyckleJ pracuje Jako tancerz koryfej.
eeatactza
Absolwentka OgćlnoksztalcąceJ Szkoły Baletowej w warszawie. Stypendystka
Fundacji Balet. Pracowała w Operze Wrocławskiej , Theater Gorlltz I Operze Nova
w Bydgoszczy. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Występowała
w programach telewlzyJnvch Jaka to melodia oraz Na cale tycie. Tańczyła miedzy Innymi
w Dziadku do orzechow Jeziorze labedzm. Sp1ące/ krO/ewnle, Kocie w butach oraz
w KrćlewnleSniezce Na scenie Opery Bałtyckiej debiutowała w EurazJllzadory Weiss.
Artur Grabarczyk
uczęszcza do Ogólnokształcącej SzkOły Baletowej w Gdansku Jego glOwne
zainteresowania to taniec współczesny, ludowy, teatr tanca I ruchu scenicznego,
łmprowlzaqa taneczna w choreografiach solowych I zbiorowych. Laureat
Ogólnopolskiego Konkursu Osobowost Artystyczna Bral udział w koncertach na
scenie Opery Bałtyckiej I Teatru Miniatura
Franciszka Kierc
Edukację taneczną zaczęta ocl trenlngOw gimnastyki artystycznej Uczęszczała do
OgćlnoksztalcąceJ SzkOły Baletowej w Poznaniu oraz do Szkoły Baletowej przy Teatrze
Muzycznym Capitol we Wrocławiu . Uczestniczyła w wielu kursach tanta, zdobywając
liczne nagrody l wyróznienia . Do naiwatnłejszych zalicza Tanzolymp w Berlinie, Jugend
Tanzt we Frelburgu, Dance Word Cup oraz I OgOlnopolskl Konkurs Baletowv we
Wroclawlu . Od stycznia 200B roku Jest solistką Baletu Opery BaltyckleJ. Tańczyła
wiodące role w baletach 1zadory Weiss 4&41 Euraz/a
Bartosz Kondracki
Pierwsze kroki Jako tancerz stawiał w zespole tanecznym Caro Dance w Siedlcach.
Zdobył liczne tytuły 1nagrody w KraJowych Mistrzostwach oraz Mistrzostwach Europy
I Swiata, m.ln. Mistrz Polskl disco dance solo, Wicemistrz Polski modem dance solo,
11 miejsce w Mistrzostwach Swlata disco show mini formacje. W 2007 rozpoczął naukę
w WyzszeJ Szkole umlejetnoscl w Kielcach Od stycznia 2009 tancerz Państwowej
Opery BaltyckleJ
Sylwla Kowalska-Borowy
Absolwentka OgOlnoksztalcąceJ Szkoły Baletowej w Gdar'lsku. Zdobyła wyrćtnlenie
w OgOlnopolsklm KonkurstE! Tańca im. Wojciecha Wtesłollowskiego . W 199B rozpoczęta
pracę w Operze Bałtyckiej . W sezonie 2006/ 2007 po raz pierwszy zatańczyła Jako
solistka baletu. Na scenie Opery BaltyckleJ występowała w: Królewnie Snle1ce I siedmiu
krasnoludkach, Korsarzu. Don Kichocie. Glse/1e, .„z nieba Edith. 4&4, Euraz}a, Men's Dance.
Adrianna Kubik
Absolwentka OgOłnoksztalcąceJ Szkoły Baletowej w Gdańsku Występowała na
deskach Opery Bałtyckie]. Teatru M1eJsk1ego, Teatru Miniatura. uczeszczaia
na warsztaty dancehall, hip hop, house, afro dance. Jazz. W 200B roku wystąpiła
w telewłzvJnvm programie tanecznym w MTV

Joanna Lichorowicz
Absolwentka Rotterdamse Dansacademie - Codarts w Rotterdamie. SwoJą edukację
taneczną rozpoczęła w wieku 6 lat w Studiu Baletowym przy Operze Krakowskiej,
kontynuowala nauke w Krakowskiej Akademii Tańca L'art de la Danse. Od sezonu
artystycznego 2008/2009 wsp6łpracuJe z Panstwową Operą Bałtycką Jako solistka
baletu .
Michał Labuś

Tancerz wywodzący sle z ruchu offowego. Umiejętności doskonallł podczas
warsztatów tańca w Polsce I za granicą (Paryz, Londyn). Był dwukrotnym mistrzem
Polski hip hop solo oraz laureatem programu The Carefree Dance Academy VIVA
Selectlons. w latach 2003-2007 występowal na deskach wrocławskiego teatru Capitol
Prezentowa! się w wielu produkcjach teatralnych oraz telewizyinvch Solista Baletu
Opery Baltycklel. gdzie tanczy zarówno w produkcjach operowych Jak I baletowych,
między Innymi 4&4, Eurazja, Men's Dance, Don Giovanni
Aleksandra Michalak
Absolwentka OgólnoksztalcąceJ Szkoly Baletowej w Gdar'lsku. Od początku kariery
tanczy Jako koryfej Baletu Opery Bałtyckie). W Operze BaltyckleJ mozna Ją zobaczvt
wDon Glovanlm. 4&4, Eurazji! Men's Dance.
Flllp Michalak
Absolwent Ogólnokształcące] Szkoły Baletowej w Gdańsku Po ukończeniu nauki
rozpoczął pracę w Operze Nova w Bydgoszczy, w roku 1999 przenlosl się do Opery
BaltyekleJ, gdzie debiutowa! partią MerkucJa w balecie Romeo I Julla Prokofiewa. Od
2006 roku Jest solistą Baletu Opery BaltyckieJ Bral udzlal w widowiskach tanecznych.
Opentanlec, Vtchry w choreografii Jarosława Stańka Obecnie można go zobaczyt
między Innymi w baletach 4&4, Eurazja oraz wszystkich częSclach Men's Dance.
Piotr Nowak
Absolwent Państwowe] Szkoły Baletowej w lodzi. Podczas studiów współpracowal
z Teatrem Wielkim w Lodzi . Uczestnik konkursu baletowego w sezonie 2005/ 2006.
Od 200B/2009 pracuje Jako solista Państwowej Opery BaltyckleJ, tańczy między
Innymi w Eugeniuszu Onieginie I Eurazji
Michał Ośka

z wyksztalcenla aktor. TVtul zawodowego tancerza zdobył w ZASP-le w Warszawie
Pierwsze kroki na scenie stawia! w Teatrze Tańca w Kielcach . Współpracowal
z Thierrym vergerem, pedagogiem, choreografem 1 twórcą stylu modern Jazz.
underground. Od 2009 tancerz Państwowej Opery BaltyckleJ.
Radostaw Palutt<lewtcz
Absolwent OgólnoksztalcąceJ Szkoly Baletowej w Łodzi . Po ukończeniu nauki tańczy!
Jako koryfej w Operze WroclawskleJ. W latach 2000-2002 wspólpracował z Gastspłet
Theaterdirektion Gerhartz. Rok póznieJ uczestniczy! w projekcie Opentanlec
w Teatrze Muzycznym w Gdyni W latach 2005-2007 byl tancerzem w Teatrze Capitol
we wroclawiu. Od stycznia 200B roku jest solistą Baletu Opery BaltyckieJ. Brat udzlal
we wszystkich naJnowszych premierach Opery Bałtyckiej, zarówno baletowych, Jak
I operowych.
Łukasz Przytarski
Debiutowa! na deskach Opery BaltyckleJ w 200B roku w spektaklu EuraZ)a lzadorv
Weiss Do zespołu dołączył po udanej prezentacji na castingu. Wcześnie] tańczył
w gdyńskim Teatrze Junior przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.

I
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Marzena socha
Absolwentka Ogólnoksztalcącej Szkoty Baletowej w Gdańsku. Wspólpracowala
z Gdansklm Teatrem Tańca Mellssy Monteros. Teatrem Ekspresji WoJciecha Misiuro,
grupą Dada von Bzdulow, Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz Teatrem Capitol we
Wrocławiu. Występowała w wielu głośnych produkcjach, takich Jak: Szachy, Chicago,
Halr, Sen nocy lemleJ w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a takze w Opera za cny grosze, West
Slde Story, Smlerdz w górach. Swingi. W 200B została solistką Baletu Opery Bałtyckie] .
Tańczy wiodące partie zarówno w 4&4 I Eurazja lzadory Weiss, Jak I Men's Dance TamashU Wojciecha Mtsuro.
Ireneusz Stencel
Absolwent Szkoly Baletowej w Gdansku. Debiutowa! w 1995 partią Romea w balecie
Prokofiewa na scenie Opery Baltyckiej W sezonie 1997/ 199B występcwal w Teatrze
Wielkim w Łodzi, po czym wrócll do gdańskiego zespolu Od 1999/ 2000 sohsta Baletu
Opery BaltyckleJ. WspólpracuJe z Ballet School Kozlova w Osace, gdzie uczy Japońską
mlodziez tańca klasycznego oraz partnerowania W Operze BaltyckleJ motna oglądać
go miedzy innymi w Eurazfl
Martaśrama

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoty Baletowej w Gdańsku . Laureatka V I VI
Pomorskiego Festiwalu Form Tanecznych w kategorii taniec współczesny.
Agnieszk a Wojciechowska
Absolwentka Państwowe] Szkoty Baletowej w Warszawie
Edukację taneczną
rozpoczęła w przedszkolu, uczęszczając na zajęcia tanca klasycznego, nowoczesnego
oraz Jazzu. WyJechala na studia do Rotterdamse Dansacademle • Codars
w Rotterdamie. Od sezonu artystycznego 200B/2009 wspOlpracuje a w styczniu 2009
zestala solistką Baletu Opery BaltyckleJ
Dorota ztellńska
Edukacje taneczną rozpoczęta w amatorskim zespole tańca wspOlczesnego Luz,
następnie w Teatrze Tańca Uniwersytetu Gdańskiego . Tańca współczesnego uczyla się
na warsztatach w: Gdańsku, Koninie. Warszawie, Poznaniu.
Roman Komassa
kierownik Baletu Opery Bałtyckie]
dloreooraf, pedagog
Absolwent OgOlnoksztalcąceJ Szkoły Baletowej w Gdańsku W latach 1979 - 19B1
I 19B3 - 19B9 był sollstą Teatru Wielkiego w Lodzi, w 19B1 -19B3 solista w Operze
BaltyckieJ. Jako sollsta I choreograf działał w Staatstheater w Kassel, Braunschweig
i Giessen. Wspólpracowal z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu. W sezonie
artystycznym 200S/ 06 pelnll funkcJe pedagoga baletu Opery BaltyckleJ. Laureat
m.ln. Medalu Leona Wójcikowskiego dla Najlepszego Polskiego Tancerza (19BB)
I Medalu Waclawa Niżyńskiego za szczególne osiągnięcia w balecie. Na scenach polskich
I niemieckich stworzył szereg wyb1tnycll kreacji (Albert w Glse/le, Spartakus, Wroński
w Annie Karen/nie, Twardowski, Romeo, Zorba, Pietruszka). Jest autorem blisko
trzydziestu spektakli baletowych Na scenie Opery Bałtyckiej debiutowa! jako
choreograf realizacją Glse/le (2006 r.), a w roku 2009 przygotowal choreografię do
Tango Life, pierwszej czę$cl Men•s Dance.

dyrektor naczelny i artystyczny
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Marek Weiss
zastępca dyrektora ds. artystycznych

kierownik techniczny Adam Jabłonowski

Jose Marla Florenclo
zastępca dyrektora

specjalista ds. technicznych Maksym Kohvt
starszy mistrz oświetlenia I akustyki Piotr Miszkiewicz

Jerzy Snakowski
zastęp ca dyrektora ds. finansowych

Grzegorz

Elżbieta Hałuszczak

oświetleniowcy - akustycy Jarosław Borowiak, Andrzej Borucki,

technicznej sceny

kierownik sceny Zbigniew Ratajczyk

operatorzy nastawni oświetleniowej Marcin Dąbrowski,
Płomlnski

kierownik baletu

Piotr Gtuszyk, Robert Krawczyk, Michał Krumholc , Łukasz Lenga

Roman Komassa
kierownik chóru

specjalista ds. Informatyki Piotr Gosztyła
rekwizytorzy Mirosława Adamczyk (starszy rekwizytor),

Dariusz Tabisz
asystent dyrygent i koordynator

Mirosława A. Adamczyk
pracownia perukarsko-fryzjerska Bernadeta Nirewlcz (kierownik),

JakubKontz
asystent reżysera

Anna Knera , Krystyna Krukowska
garderobiane Grazyna Michalska (mistrz). Grazyna Gajewska,

Magdalena Szlawska
asystent kierownika baletu

Danuta GOrska, Wiesława Frelak , Elżbieta Kllchowska,

Marzena Prochacka

montażyści dekoracji Krzysztof Materny (mistrz), Sławomir Machtelewski

Barbara

Leśniewska

(brygadzista), Dariusz TYrała (brygadzista], Krzysztof Dolny, Marcin
Glombin, Michał Guza, Piotr Jedzlńskl, Adam Jałoszyński, Dariusz
balet

Klichowski, Mariusz Kalman, Jacek Prokopek, Michał Szczukowski,

Leszek Alabrudziński, Piotr Borowy,

Grzegorz Zagrabskl

Elżbieta Czajkowska-Kłos ,

Kamil Frącek, Beata Giza,
Artur Grabarczyk, Franciszka Kierc,

zespół scenograficzne-warsztatowy
specjalista ds. produkcJI artystycznej Hanna Szymczak

Roman Komassa, Bartosz Kondracki,

pracownia krawiecka damska Teresa Korycka (kierownik),

Sylwia Kowalska-Borowy,

Teresa Biegalska, Teresa Firin , Katarzyna Grenda

Adrianna Kubiak, Joanna Lichorowicz,

modniarka Katarzyna Marchewlcz
pracownia szewska Jerzy Karłowicz, Izabela Pytlach

Michał Łabuś,

Aleksandra Michalak,

Filip Michalak, Marla Miotk, Piotr Nowak,
Michał O~ka, Radosław
Łukasz

Palutkiewicz,

Przytarski, Marzena Socha,

Ireneusz Stencel, Marta Srama,
Agnieszka Wojciechowska,

dział

koordynacji pracy artystycznej

kierownik Zygmunt żabiński
Katarzyna Marlewska,
biblioteka nutowa Urszula Krasnowska, Jan Dobrzyński

Dorota Zlelinska
dział

promocji i biuro obsługi widzów
promocja Katarzyna Grus, Maja Siedlecka, Katarzyna Wilewska,
Łukasz

Lewczak
biuro obsługi widzOw kierownik Kamila Borkowska
Lucyna Kowalska , Karolina Maj, Mirosław Ołdak , Ryszard Szczeszak
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