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Fryderyk Cho 
Mazurek a-moll 
Ma zurek C-du 

Taniec 1 ' pól reac ja Agata A m - ac huta 

As ystent choreogra fa 
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Kierownik techniczny: 

Organizac ja produkcji 

Produ qa : 

Prem iera. 

Ad riana Cy 
Takako Matsuda 
M ikolaj Do lata 
Pawel M ali ck i 
Bart ł omiej Rażnik 1 ewic z 

Anna G r us zka-Kopeć 

Arkad iu sz Ku czyński 
Ma teusz Rogaliń ski 

Mariola Hendrykowska 
Grzegorz Okupniak 
Ka tarzyna Ani oła 

Polski Teatr Tańca 
6 g rud nia 2009 w Poz naniu 

Zof ia Jakubi ec 

Jacek Niepsuiewicz 



Takako Matsuda 

urodzila się w Japonii. W roku 2001 ukończy la New York Universit y oraz 
Tish School of the Arts . Studiowa la balet . taniec wspólczesny, butoh 
i sztukę aktorską 
Pracowała jako niezależna tancerka i choreograf tańca wspólczesnego 
w Nowym Jorku. Tokio 1 w krajach europe1skich. 
Je1 prace były prezentowane na międzynarodowych festiwalach m.in 
Edinburgh Dance Festival. Tokio Festival, Dublin International Dance Fe
stivals. Finnish Dance i New Circus Festival. 
Otrzymala wiele nagród i stypendiów m.in. Japońskiej Agencji Kultury 
(2004) i Japońskiej Funda cji Kultury (2007) 
Prowadzi warsztaty tańca wspólczesnego. butoh i autorskiej techniki 
w Japonii , Finlandii , Szwecji. Danii i w Po lsce. W latach 2006-2007 była 
wyk ladowcą University of Copenhagen_ 
Przez krytyka „ New York Times" zostala nazwa na „ tancerka magicznej 
CISZY 

Od roku 2008 wspólpracu je z Polskim Teatrem Tańca. 

O inspiracji Chopinem 

Chopin . który miał bardzo intensywne i dramatyczne życie . skompono
wa l w iele utworów. wywołującyc h u odbiorców na calym świeci e uczu
cie nostalgii_ 
Jedenym z powodów. dla których Japońc zycy są zafascynowan i muzyką 

Chopina jest atmosfera melancholii i tęsknoty, przen ikajaca się z ogrom
ną, chwi lami niemal niszczącą. silą 1ego kompozyCJi. 
Nieuchwytna melancholia i t ęsknota . są sensem piękna w Japonii_ Moż
na to dostrzec w tradycyjnej jap o ńskiej sztuce i muzyce. 
Dla mnie, muzyka Chopina to ws pomnienie, pamięć chwil. które już prze
minęly. 

O spektaklu 

Przed staw ienie „Tys ią c kolorów" dotyka isto ty przemi1ania , które1 w co
dzienności nie dostrzega my. A przecież rzeczywistość zmienia s ię co 
chwi lę. 

Każdy ma swó1 kolor. Te kolory się ulega1ą przem ian ie radosnej lub sm ut
nej. wraz z naszym życiem 
Z każdą chwilą przem ija my Wspomnienia są zawsze czasem przeszłym 
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produkcja: 
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 

Jnsrytu(Ja ultury 
Sa morządu Wojel'.'ództwa Woelkopolskoego 

Spektakl dofinansol'Jany ze ś rodków Urzędu Marszal~owsk 1ego 
Woiewództwa Wielkopolskiego 
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redakc1a programu: Jago da lg aczak 
zdj ęcia: Mirka Maruszak 
pro1ekt i dip: Zdanowicz & Pawrowskl 
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