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Wieczór baletowy w trzech czę sc iacl1 / Ballet evening in three parts

When You End and I Begin __ _
Choreografia · Choreography ROBERT BONDARA
Muzyka.' Music by PAWEŁ SZYMAŃSKI

W poszukiwaniu kolorów
Choreografia Choreography JACEK TYSKI
Muzyka . I usic by GRAŻYNA BACEWICZ

Rlpha Kryonia He
Choreogralia !Choreography JACEK PRZYBYŁOWICZ
Muzyka Music by ALEKSANDRA GRYKA

Premiera 23 kwietnia i April 201O. Sala Mlynarskiego

Alp ha i inne to spektakl m łodyc h warszawskich choreografów, vvyvvod zący ch się z zes poł u artystycznego Teatru Wielkiego . F inałem wieczoru jest balet Alpha Kl}'onia Xe Aleksandry Gryki I Jacka Przybył owicza . Inne to praca Roberta Bo ndary przygotowana do muzyki Pawła Szyma ń ski ego w ramach
I Warsztatu Choreograficzn ego Polskiego Baletu Narodowego oraz ca ł kie m novvy balet Jacka Tyskiego , który w poszukiwaniu inspiracji s i ęgn ął do muzyki G rażyny Bacewicz. Pro ponujemy wi ęc kameralny wi eczór, w którym m ł oda polska choreografia spotyka s i ę z polsk ą m u zy ką ws pó łczesn ą
When You End and I Begin ... to balet Roberta Bondary na czworo solistów pows t a ły w oparciu o Owa
utwol}' na kwartet smyczkowy Pawia Szymańs k ie g o Jego prem iera odbyła się w ra mach I Warsztatu
Choreograficznego w 2009 roku, podczas którego tancerze Polskiego Baletu Narodowego mieli szansę zrea l i zować wł a sne choreografie do vvybranej muzyki. Uznalem, że praca ta zaslug uje na d łu żs zy
żywot , dlatego włączy l i śmy ją teraz do naszego kameralnego repe rt uaru .

Uczestnikiem dwóch pierNszych warsztatów byl także Jacek Tyski. kt óry legitymuie się juz dorobkiem
choreograficznym poza Teatrem Wielkim . Obecnie otrzyma! propozyC]ę stworzenia nowego baletu
jed noaktowego na zamówienie Polskiego Baletu Narodowego d o vvybraneJ przez siebie muzyki polskiego kompozytora. P rzyg ot owując swóJ balet W p oszukiwaniu kolorów s i ęg ną ł po m uzykę Koncertu
na orkiestrę s myczkową G rażyny Bacewicz .
Na z akońc z e n ie wieczoru przypominamy wspo mn i a ną JUŻ Alph ę Kl}'onię Xe . która po prapremierze
c horeog raficznej na naszej scenie ze br a ła bardzo d obre opinie krytyki i pu bli cmości Jacek Przybyłowicz , n ieg d yś tancerz warszawskiego Teatru Wielkiego, po swoich póżn i ej szych d oświ ad c z e ni ach
artystycznych w Niemczech i Izraelu powr ó c i ł do kraju 1ako choreograf. Obecrne iest sze fem baletu
w poznariskim Teatrze Wielkim .

Życzę Państwu wi eczoru pelneg o wrazeń

~kloc

Polskiogo Bal" " Namdowego

When You End
and I Begin __ _

z

darza

się, że więż m i ę dzy

dwojgiem ludzi okazuje

się

nietrwala jako spoiwo róznych

osobowości.

Ich wspólny

świ at

ulega

dezintegraCJI, a nawet brutalnej destrukcji.
która burzy

wewnętrzny porządek

1równowagę

uwikłanych

istnień. Konsekwencją

w ten proces

bywa powstan ie

przestrzeni na nowe, czasem bardziej
wartośc i owe wi ę z i

Stajemy przed

niz te minione.

szansą

Jednak niedawne

na novvy

okazać się wyniszc za1 ą c e

na ponowny
i oga rn ięci

związek.

pustką

po cząt kiem

s

i brak nam odwagi

Wtedy, osamotnieni

zawisamy w

gdzieś pomię d zy końcem

a

początek.

doświadczenie może

nowej

p różni.

jednej

rzecz ywisto śc i

ometimes the bond between
two people becomes insuffi c1 ent
to bind th e1r d1fferent

personalitie s tog ether. Their shared world

d1sintegrates. even undergoes brutal
destruction, wh1ch ruins the inte rn at order
and equ1libnum of the beings involved 1n th1s
process. The co nse quence can be the
emergence of room for new. someti mes
more prec ious bonds than those of the past.
We re ce ive a cl1ance for a new beginn ing,
but recent experience can be destru ctive
and we dare not enter a new re lat ionsl1ip.
Rathe r than. feeling lonely and empty. we
hover 1n a vo id , somewhere between the end
of o ne an d the beginning of a new reality.
Robert Bondara, Anna Lorenc. Sebastian Solecki 1Pawel Koncewoj

L

Robert Bondara
Artysta Polskiego Baletu Narodowego
Uko1'lczyl P a1istwową Szk o łę Baletową
im Feli ksa Parnella w Lodzi [2002) .
Pocz ątkowo tanc.:yl w tam te1sLym Teatrze
MuLycznyrn a następnie w Teatrze ielkirn
Poznaniu We wr Leśnru 2005 roku do l ąc~
do zespoł u baletowego Opery Narodowe1
Od 2009 roku 1est koryte1em Polskiego
Baletu Narodowego W ystępowa l na scenie
warszawskiej w repertuarze klasycznym
oraz w baletach takich cl1oreogratów 1ak
J1ir Kyl1an, John Cr nko Krz sztof Pastor,
Alexe1 Ratmansk I Emil Wesolowsk1
Jest także absolwentem pedagogiki baletu
warszawskiej Akacternlr Muzyczne1 z kt ó r ą
wspolpracu1e obocn1e 1ako pedagog
W 2008 roku zdobyl li 11agro d ę (pierwszej
nie prLyznano) oraz NagrodQ S peC)alną
To arzystv1a im . Witolda Lutosiawskiego
Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym Im Bron1sla
N1zy1iskie1

w Warszawie za duet Andante con moro
do muzyki z koncertu tortep1anowego
Wojciecha Kilara. W tym samym roku
rozpoczął wspólpracę 7 Warszawskim
Teatrem Tańca Aleksan(Jry Dz1urosz ,
i'l w 2009 roku zostal c zionkiem-zalożycielem
Stowarzyszenia Stre fa Otwarta Uczestniczy!
1 ł Warsztacie Choreograficznym Polskiego
Baletu Narodowego (2009) prLygolowując
balet When You End and I Begm. do muzyki
Pawia S1ymansk1ego. wlączony obecnie
do kameralnego repertua ru zespolu
marcu 2010 1oku, podczas il V arsztatu
Choreograficznego zwrócii na siebie
uwagę kole jną pracą The Garden's Gates
z muzyką Slabolcsa Eszteny1a Obecnie
przygoto vu1e się do real1zaq1 większej formy
choreograliczne1na $Cenie kameralne1
Teatru W1ełk 1 ego .
Rober! Bondara 1 Sebastian Solecki

W poszukiwaQiU
1n search
of Colours

kOIO,....OW
I

a
źe

źw1ęki,

emoCJe, ko lory Czy

istnieje

pomiędzy

Grażyna

nimi

zw i ązek ?

Bacewicz mówila,

w swoj ej muzyce poszukuje ko lorów,

dla których pragnie
wyraz w

św ie cie

Również św i at

przypomina

ludzkich

paletę

doświadczenie

znaleźć

materii

odpowiedni

dźwi ękowej .

przezyć

i emocji

barw. a kazde

lub spojrzenie otwiera nas

na nowe odcienie, uwalniając od
wewnętrznej sza ro śc i .

tym

w i ęcej

Im

wraż liwsze

odcieni potrafi dostrzec,

nie zawsze umiemy je

oko,

choć

nazwa ć.

Balet W poszukiwaniu kolorów jest
zaproszeniem do
dźwięku ,

we j ścia

w

św i a t

ruchu,

emoCji. kolorów I do odnalezien ia

ich w nas samych.

s

ounds. emot1ons, colours .
Are they all related?

G rażyna

Bacewicz used to say her music

was a search for colours, for wh1ch she
wanted to find a suitable express1on
in the realm of sound . Th e world of human
experi ence and emotions is l1ke a colour
palette . and every experience or glance
opens us up to new hues, freeing us from
interna! greyness. The mare sens itive
the eye, the mare hues it is capable of
not1c1ng , though we are not always capable

to name them properly. The ballet In Search
of Colours inv1tes us to ente r the world

of movemen t, sound. emotions, and colours.
Allowing us to f1nd them in ou rselves.
Carios Martin Perez 1Egor Mensr11kov

Jacek Tyski
Solista Polskiego Baletu Narodowego .
Absolwent

Państwowej Szkoły

Baletowej

im . Romana Turczynowicza w Warszawie

(1994)

Zajął

Konkursie

I miejsce w Ogólnopolskim

Tańca

w

Gdańsku

oraz li miejsce

w M ięd zy n arodowym Konkursie dla Mlodych
Tancerzy „Prix de Lausanne'', co pozwolilo
mu

stu diować

w Szkole Baletowej Johna

Neume1era w Hamburgu. Po rocznym

stażu ,

w latach 1995-2000 pracowal w Balecie
Hambu rskim, a

następnie przenió s ł się

do Campana Nacional de Danza
pod

dyrekcją

1związal

się

Nacha Duato.
powrócił

W 2004 roku

do Warszawy

z baletem Opery Narodowej,

a po przerwie w latach 2006-08 ponownie
jest so list ą Polskiego Baletu Narodowego.
Występował

w baletach takich choreografów

współczesnych,

jak: John Neumeier,

Nacho Duato, William Forsythe, Ji(( Kylian .
Mais Ek, Jiacopo Godoni, Boris Ejfman,
Krzysztof Pastor, Emil
Przybyłowicz

Wesołowski

i Jacek

oraz w repertuarze klasycznym

warszawskiej sceny baletowej . Artysta ma
już także

w dorobku kilka

własnych

baletów

Zadebiutował

w 2006 roku pracą For a While

p rzygotowaną

z wa rszawskimi tancerzami,

którą

pokazal w ramach festiwalu

Lato Baletowe . a

także

L ądeckie

na Cyprze i podczas

Konkursu dla Mlodych Choreografów
w Hanowerze. Jest

współzałożycielem

Fundacji „Centrum

Tańca Współczesneg o"

w Warszawie. Pod koniec 2006 roku
przebywał

przez kilka miesięcy na Wyspach

Kanaryjskich , uczes t nicząc w projekcie
zalożenia niezależnego

zespolu Bal let

de Gran Canaria . W 2009 roku zrealizowal
spektakl Sny z zespołem Kieleckiego
Teatru

Tań ca

i uczestniczył w I Warsztacie

Choreograficznym Polskiego Baletu
Narodowego
po czym

przygotowując

balet Donna,

otrzymał propozycję

stworzenia

nowej pracy autorskiej do kameralnego
repertuaru PBN. Tak

powstał

jego balet

W poszukiwaniu kolorów inspirowany

muzyką

Grażyny Bacewicz. Wcześn ie1 1eszcze.

w marcu 2010 roku. artysta zaprezentowal
n ową edyqę

swo1ego baletu For a While

w ramach li Warsztatu Choreograficznego.
Jacek Tyski i Karolina Jupowicz

Alpha
Kryonia He

z

apisaną

Gryki

w muzyce Aleksandry

futurystyczną wizję

pewnego

świata można

w bardzo rózny sposób
ruchu.

Można

z niej

świata.

o powstawaniu

przełożyć

na

1ęzyk

wyczytać opowieść

Oto grupa

1ak1chś

istot, niekoniecznie ludzkich, ale na pewno
myślących

i zdolnych do

przeżywania

emocji, buduje od podstaw
cywilizację. Powołuje 1ą
czynnościami

To wszystko
się

drobnymi

(albo

może) wydarzyć

odległej przeszłości,

1ak 1przyszłości,
albo w

swo1ą małą

życia

działaniami.

i prostymi

mogło

zarówno w

do

zupełnie

gdzieś

obok nas

inne1 galaktyce.

Może

to historia cywilizacji, która dawno
A

może

ta

opowieść

dopiero

się

umarła.

zdarzy

w mie1scu, którego lokalizaCJi nie sposób
odgadnąć. Być może

T

na dalekiej Kryonii?

he futurist vision of a world,
recorded in Aleksandra Gryka's
music, could be rendered

in various ways into the language

of movement - it triggers so many
1nterpretations, it is an excellent inspiration.
Maybe it is a story about the creation
of a world. There is a group of some
creatures - not necessarily human.
but certainly intelligent and capable
of feeling - who bu1ld their small c1vil1zation
from scratch. They create it with their little
activit1es and Jobs All things might have
happened (or may happen) either in the past
or in the future, 1ust nearby or 1n some other
galaxy. lt might be a story of a civ1lization
that died a long time ago. But it might also
be a story of events that are just go1ng
to take place for a society 1n some unknown
place. Perhaps on the far away Cryonia?
Joanna Drabik. Emilia Stachurska i Magdalena Rymar

Jacek
Przybyłowicz
Dyrektor baletu 1choreograf Teatru Wie lkiego
w Poznaniu . Absolwent

Państwowe1

Szkoty Baletowej i Akadem11 Muzyczne1
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(pedagogika baletu) W latach
1987-91 byl tance rzem Teatru Wielkiego
w Warszawie . Już wówczas zadebiu towal
jako choreograf, przygotowu1ąc miniaturę

NegoCjaCJe do muzyki Alessandro Marcella.
Kompozycja

zos t ała wyróż ni on a

I Nagrodą za cho reog r afię oraz nag rodą za
interpretację

w li Ogólnopolskim Konkursie

Choreograficznym w Lodzi. Od 1991 roku
tańczy!

w Niemczech , a potem w Izraelu,

gdzie przez szereg lat byl związan y z Kibbu tz
Contemporary Dance Company. Wys tępowa l
w baletach tak ich cho reografów, jak:
Mats Ek, Oh ad Naharin, Jiri Kylian, Daniel
Ezralow i Rami Beer. W latach 1994-2001
tańczy!

z tym zespolem

na prestiżowych

fest iwa lach t ańca wspólczesnego,
odw iedzaj ąc

ponad 50 kra1ów na calym

swiecie. W 1997 roku

występ owa l

równiez

z Batscheva Dance Company w spektaklu

Kyr Ohada Naharina. Przez wszystkie
te lata rozwij ał swoje zainteresowania
choreograficzne . Zrealizowal m .in ..

Ver/orenheit oraz Orient Express wystawiony
w ramach Dance Extention s w Lim assol
na Cyprze (2002) . Wspólpracowal również
z Lambros Lambrou Dance Company.
Po powrocie do Polski zrealizowal Naszy;nik
golębicy

w Polskim Teatrze

Tań ca

(2003),

a rok póżni e1 wystawi! balet Barocco
na zaprosze nie Biennale de la Dance
w Lyon ie. W kolejnych latach przygotowal
trzy balety d la Opery Narodowej :

Kilka krótkich sekwencji (2005) z pro1ekCJą
wideo Katarzyny Kozyry, Alpha Kryonia Xe
(2006) oraz Ili Symfonię „Pieśń o nocy"
Szymanowskiego (2006) Jego ch oreografie
byly p rezentowane na festiwalach tańca,
takich 1ak. Bolzanodanza we Wloszech,
Rencontres Choreg raphique de Cartage
w Tunez1i. Moskiewski Festiwal Tańca w Ros1i .
Inne

Tańce

na Ukrainie . European Dance

Festival na Cyprze 1Kassel Tanz Fes tival
w Niemczech . W 2009 roku artysta

o bjąl

kierownictwo baletu w Teatrze W1 elk1m
1m Stanislawa Moniuszki w Poznaniu .
Jacek Przybylowic1. Marta Fiedler 1 Jacek Tyski

V

Grażyna

Bacewicz

Urodziła się

w 1909 roku w Lodzi .

skrzypcach

rozpoczęła

studiowała

Naukę

gry na

mieście.

w rodzinnym

w warszawskim konserwatorium w klasie

skrzypiec Józefa

Jarzębskiego

oraz w klasi e kompozycji

Kazimierza Sikorskiego. Studia uzupelniala w
min. u Nadii Boulanger. Byla wybitną
koncertu1ącą
estradę

w kra1u i za

i poświęc1la

się

granicą

łódzkim

skrzypaczką ,

Po wo1nie

Paryżu.

Pas1onowała 1ą także

i Brukseli.

Paryżu .

porzuciła

kompozycji. Laureatka

konkursów kompozytorskich w
w

potem

Warszawie , Liege

praca pedag ogiczna;

konserwatorium uczyla harmonii ,

kontrapunktu i sol feżu oraz prowadz1la

klasę

skrzypiec. Od roku 1962 byla wiceprezesem

Związku

Kompozytorów Polskich, a od 1966 roku wykladala
kompozycję

iloś c iowo, obracała się

bogata

„ Twó rczość

w warszawskiej PWSM

Bacewiczówny - pisala Teresa

Chylińska

kręgu

w

- bardzo

neoklasycznych

kategorii stylistycznych . Poszerzanie stosowanego
zakresu

ś rodków

o nowe,

współczesnego Języka

nadąża jące

muzycznego,

za rozwojem

dokonywało się

na drodze przemian tak Jagodnych, stopniowych,
że

nie

załamywały

twórczości

ewolucy1nej linii rozwoJOwej

kompozytorki. W zakresie gatunków

muzycznych

obracała się

na ogól w

kręgu

gatunków

zastanych symfonia , koncert , sonata i inne. Tradycy1ny
racze j zasób

środków

nie

krępował

w wypracowywaniu indywidualnych
języka
się

s ilną ekspresy1nością

do

współcz es nego

się

w 1954 roku w Warszawie . Studiował

kom pozyc j ę

u Wlodzim1erza

Kotoński ego

w 1977 roku w Warszawie. W 2003 roku

kompozytorskich w Warszawie. Pa ryżu. Stuttgarcie

studiowala

1Aldeburgh . Otrzyma!

t eż doroczną n agrodę Zwią z ku

Kompozy1orów Polskich (1993) i Wielką

Nagrodę

w Krakowie

Moszumańsk1ej -Nazar

Od 2000 roku

kompozycję komputerową

u Magdaleny

Długosz .

Uczestniczyla

r ówn i e ż

w ku rsach

kompozytorskich prowadzonych pod auspicjami

FundaCJI Kultury (1994). W latach 1982-87 wykladal

paryskich centrów nowej muzyki IRCAM I ACANTHES

na wydziale kompozyCJi. teori i i dyrygentury Akademii

w Krakowie 1Helsinkach oraz w letnich warsztatach

Muzycznej w Warszawie . N a le ży do

w Reichenau w Austrii . Zdobyla I nagro dę na Konkurs ie

Związku

Kompozy1orów Polskich, by! czlonkiem

zarządu

Kompozy1orskim EuroArtMeeting we Wroclawiu (2000) .

glównego (1989-99) i wiceprezesem (199 1-94,

Była

1997-99). W 2006 roku zorganizowano Festiwa l Muzyki

w dziedzinie muzyki poważnej . Od 2004 roku gra

Pawia

Szymański e go,

Audiowizualne

wydało

dwukrotnie nominowana do Paszportu .,Polityki"

z którego Polskie Wydawnictwo

równi eż

album plytowy. Muzyka

z tym repertuarem w Polsce i Hiszpanii. W 2004 roku

kompozy1ora jest wykonywana na

całym świecie .

na fortepianie tanga Piazzoli,

Kaske-St1ftung za

europe1skich instytuc1i i fes tiwali oraz m1alo swoje

a w roku 2006

prawykonania z udzialem
Twó rczość

świ atowej

slawy wykonawców

kompozy1ora 1est niezwykle jednorodna

stylistycznie. Obraca się w kręgu okre ś lonych idei
muzycznych. Ten obszar

można określić

nowego kontekstu z elementów
dżw1ękowy

1ęzyka

Jako tworzenie

tradyc ji .

Wyjściowy

materia!

korzenie w

przeszlośc1, często nawiązuje

jego utworów ma
do baroku,

ale zawsze 1est komponowany. W drugiej fazie tego
1e1

swoistą grę

nową strukturę

materię dżwiękową.

i proponuje sluchaczowi

konwenc1ami. Muzyka Pawia

Szymań skiego

koncertu1ąc

otrzymala Nagrodę FundaCJ i Christoph und Stephan

Wiele utworów powstalo na zamówienie znanych

nadając

repertuaru koncertowego .

Urodziła się

ukończyla Akadem ię Muzyczną

w klasie Krysty ny

właściwości

i dramatycz nym

1Tadeusza

Aleksandra Gryka

Bairda w warszawskiej PWSM Laureat ko nkursów

procesu kompozy1or przetwarza

monumentalizmem " Je1 dziela weszly na stale
Zmarta w 1969 roku w Warszawie

Urodzi!

Bacewiczówny

muzycznego, a bezbłędność techniki zespalała

u nieJ z

Paweł Szymański

t wórczość ele k troakustyczną ,

została

nominowana do Nagrody TVP

Kultura. W tym samym roku odbyla

s ię

prapremiera

je1baletu Alpha Kryon1a Xe w choreografii Jacka
Przybylowicza na scenie kameralne1 Teatru Wielkiego Opery Narodowe1 Uznawana 1est za Jedną
z najciekawszych i najzdolnie1szych kompozytorek
mlodego pokolenia. Silna i wyrazista
niezależnie myśląca

w

twórczości,

osobowość.

i bezkompromisowa zarówno

1ak i wyrażan iu opinii. Nie zamyka

W 1e1 muzyce slyszalna jest
i kolor

dżwięków

Tworzy

dbalość

dzieła

o detal, o

strukturę

zwarte, koncepcy1n ie

1est niezwykle wyrafinowana , poddana zawsze
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Są u nic, ~\ ra 1nowan· pod 11osze11 a bu,j•:iwane
•1a ranuonach plPca:;h par1nc1n 111c;y11 rrec _zy na
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