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Alpha i inne to spektakl młodych warszawskich choreografów, vvyvvodzących się z zespołu artystycz
nego Teatru Wielkiego . Finałem wieczoru jest balet Alpha Kl}'onia Xe Aleksandry Gryki I Jacka Przy
byłowicza . Inne to praca Roberta Bondary przygotowana do muzyki Pawła Szymańskiego w ramach 
I Warsztatu Choreograficznego Polskiego Baletu Narodowego oraz cał kiem novvy balet Jacka Tyskie
go, który w poszukiwaniu inspiracji s i ęgnął do muzyki Grażyny Bacewicz. Proponujemy więc kameral
ny wieczór, w którym młoda polska choreografia spotyka s i ę z polską muzyką współczesną 

When You End and I Begin ... to balet Roberta Bondary na czworo solistów powsta ły w oparciu o Owa 
utwol}' na kwartet smyczkowy Pawia Szymańskiego Jego premiera odbyła się w ramach I Warsztatu 
Choreograficznego w 2009 roku, podczas którego tancerze Polskiego Baletu Narodowego mieli szan
sę zreal i zować własne choreografie do vvybranej muzyki. Uznalem, że praca ta zasluguje na dłu ższy 

żywot , dlatego włączy l iśmy ją teraz do naszego kameralnego repertuaru . 

Uczestnikiem dwóch pierNszych warsztatów byl także Jacek Tyski. który legitymuie się juz dorobkiem 
choreograficznym poza Teatrem Wielkim. Obecnie otrzyma! propozyC]ę stworzenia nowego baletu 
jednoaktowego na zamówienie Polskiego Baletu Narodowego do vvybraneJ przez siebie muzyki pol
skiego kompozytora. Przygotowując swóJ balet W poszukiwaniu kolorów s i ęgnął po muzykę Koncertu 
na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. 

Na zakończenie wieczoru przypominamy wspomn ianą JUŻ Alphę Kl}'onię Xe . która po prapremierze 
choreograficznej na naszej scenie zebrała bardzo dobre opinie krytyki i publicmości Jacek Przyby
łowicz , n iegdyś tancerz warszawskiego Teatru Wielkiego, po swoich póżn i ejszych doświadcze niach 
artystycznych w Niemczech i Izraelu powróci ł do kraju 1ako choreograf. Obecrne iest szefem baletu 
w poznariskim Teatrze Wielkim. 

Życzę Państwu wieczoru pelnego wrazeń 

~kloc Polskiogo Bal" " Namdowego 



z darza się, że więż między 

dwojgiem ludzi okazuje się 

nietrwala jako spoiwo róznych 

osobowości. Ich wspólny świat ulega 

dezintegraCJI, a nawet brutalnej destrukcji. 

która burzy wewnętrzny porządek 

1 równowagę uwikłanych w ten proces 

istnień. Konsekwencją bywa powstan ie 

przestrzeni na nowe, czasem bardziej 

wartośc i owe więz i niz te minione. 

Stajemy przed szansą na novvy początek. 

Jednak niedawne doświadczenie może 

okazać się wyniszcza1ące i brak nam odwagi 

na ponowny związek. Wtedy, osamotnieni 

i oga rn ięci pustką zawisamy w próżni. 

gdzieś pomiędzy końcem jednej 

a począt kiem nowej rzeczywistośc i 

s ometimes the bond between 

two people becomes insuffi c1ent 

to bind the1r d1fferent 

personalities together. Their shared world 

d1sintegrates. even undergoes brutal 

destruction, wh1ch ruins the internat order 

and equ1libnum of the beings involved 1n th1s 

process. The consequence can be the 

emergence of room for new. sometimes 

more prec ious bonds than those of the past. 

We receive a cl1ance for a new beginn ing, 

but recent experience can be destructive 

and we dare not enter a new re lat ionsl1ip. 

Rather than. feeling lonely and empty. we 

hover 1n a vo id , somewhere between the end 

of one and the beginning of a new reality. 

When You End 
and I Begin __ _ 

Robert Bondara, Anna Lorenc. Sebastian Solecki 1 Pawel Koncewoj 
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Robert Bondara 
Artysta Polskiego Baletu Narodowego 

Uko1'lczyl Pa1istwową Szkołę Baletową 

im Feliksa Parnella w Lodzi [2002) . 

Początkowo tanc.:yl w tamte1sLym Teatrze 

MuLycznyrn a następnie w Teatrze ielkirn 

Poznaniu We wr Leśnru 2005 roku doląc~ 

do zespołu baletowego Opery Narodowe1 

Od 2009 roku 1est koryte1em Polskiego 
Baletu Narodowego Występowa 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 rą 

wspolpracu1e obocn1e 1ako pedagog 
W 2008 roku zdobyl li 11agrodę (pierwszej 

nie prLyznano) oraz NagrodQ SpeC)alną 

To arzystv1a im . Witolda Lutosiawskiego 

Ogólnopolskim Konkursie Choreogra-

ficznym 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 czionkiem-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 repertuaru zespolu 

marcu 2010 1oku, podczas il V arsztatu 

Choreograficznego zwróci i na siebie 

uwagę kolejną pracą The Garden's Gates 
z muzyką Slabolcsa Eszteny1a Obecnie 

przygoto vu1e się do real1zaq1 większej formy 

choreograliczne1 na $Cenie kameralne1 
Teatru W1ełk 1ego . 

Rober! Bondara 1 Sebastian Solecki 



Carios Martin Perez 1 Egor Mensr11kov 

W poszukiwaQiU 
1n search kOIO,....OW 

of Colours I 

a źw1ęki, emoCJe, kolory Czy 

istnieje pomiędzy nimi zw iązek? 

Grażyna Bacewicz mówila, 

źe w swojej muzyce poszukuje kolorów, 

dla których pragnie znaleźć odpowiedni 

wyraz w świecie materii dźwiękowej . 

Również świ at ludzkich przezyć i emocji 

przypomina paletę barw. a kazde 

doświadczenie lub spojrzenie otwiera nas 

na nowe odcienie, uwalniając od 

wewnętrznej szarośc i . Im wraż liwsze oko, 

tym więcej odcieni potraf i dostrzec, choć 

nie zawsze umiemy je nazwać. 

Balet W poszukiwaniu kolorów jest 

zaproszeniem do wejścia w świa t ruchu, 

dźwięku , emoCji. kolorów I do odnalezien ia 
ich w nas samych. 

s ounds. emot1ons, colours . 

Are they all related? Grażyna 

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 . The world of human 

experience 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 enter the world 

of movement, sound. emotions, and colours. 

Allowing us to f1nd them in ourselves. 



Jacek Tyski 
Solista Polskiego Baletu Narodowego. 

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej 

im . Romana Turczynowicza w Warszawie 

(1994) Zajął I miejsce w Ogólnopolskim 

Konkursie Tańca w Gdańsku oraz li miejsce 

w Międzynarodowym Konkursie dla Mlodych 

Tancerzy „Prix de Lausanne'', co pozwolilo 

mu studiować w Szkole Baletowej Johna 

Neume1era w Hamburgu. Po rocznym stażu , 

w latach 1995-2000 pracowal w Balecie 

Hambu rskim, a następnie przeniós ł się 

do Campana Nacional de Danza 

pod dyrekcją Nacha Duato. 

W 2004 roku powrócił do Warszawy 

1 związal się z baletem Opery Narodowej, 

a po przerwie w latach 2006-08 ponownie 

jest solistą 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 Wesołowski i Jacek 

Przybyłowicz oraz w repertuarze klasycznym 

warszawskiej sceny baletowej . Artysta ma 

już także w dorobku kilka własnych baletów 

Zadebiutował w 2006 roku pracą For a While 

przygotowaną z warszawskimi tancerzami, 

którą pokazal w ramach festiwalu Lądeckie 

Lato Baletowe. a także na Cyprze i podczas 

Konkursu dla Mlodych Choreografów 

w Hanowerze. Jest współzałożycielem 

Fundacji „Centrum Tańca Współczesnego" 

w Warszawie. Pod koniec 2006 roku 

przebywał przez kilka miesięcy na Wyspach 

Kanaryjskich , uczestnicząc w projekcie 

zalożenia niezależnego zespolu Bal let 

de Gran Canaria . W 2009 roku zrealizowal 

spektakl Sny z zespołem Kieleckiego 

Teatru Tańca i uczestniczył w I Warsztacie 

Choreograficznym Polskiego Baletu 

Narodowego przygotowując balet Donna, 

po czym otrzymał propozycję stworzenia 

nowej pracy autorskiej do kameralnego 

repertuaru PBN. Tak powstał jego balet 

W poszukiwaniu kolorów inspirowany muzyką 

Grażyny Bacewicz. Wcześnie1 1eszcze. 

w marcu 2010 roku. artysta zaprezentowal 

nową edyqę swo1ego baletu For a While 

w ramach li Warsztatu Choreograficznego. 

Jacek Tyski i Karolina Jupowicz 



z apisaną w muzyce Aleksandry 

Gryki futurystyczną wizję 

pewnego świata można 

w bardzo rózny sposób przełożyć na 1ęzyk 

ruchu. Można z niej wyczytać opowieść 

o powstawaniu świata. Oto grupa 1ak1chś 

istot, niekoniecznie ludzkich, ale na pewno 

myślących i zdolnych do przeżywania 

emocji, buduje od podstaw swo1ą małą 

cywilizację. Powołuje 1ą do życia drobnymi 

czynnościami i prostymi działaniami. 

To wszystko mogło (albo może) wydarzyć 

się zarówno w odległej przeszłości, 

1ak 1 przyszłości, gdzieś obok nas 

albo w zupełnie inne1 galaktyce. Może 

to historia cywilizacji, która dawno umarła. 

A może ta opowieść dopiero się zdarzy 

w mie1scu, którego lokalizaCJi nie sposób 

odgadnąć. Być może na dalekiej Kryonii? 

T 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? 

Alpha 
Kryonia He 

Joanna Drabik. Emil ia Stachurska i Magdalena Rymar 



Jacek 
Przybyłowicz 

Dyrektor baletu 1 choreograf Teatru Wielkiego 

w Poznaniu . Absolwent Państwowe1 

Szkoty Baletowej i Akadem11 Muzyczne1 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

(pedagogika baletu) W latach 

1987-91 byl tancerzem Teatru Wielkiego 

w Warszawie . Już wówczas zadebiu towal 

jako choreograf, przygotowu1ąc miniaturę 

NegoCjaCJe do muzyki Alessandro Marcella. 

Kompozycja została wyróżniona 

I Nagrodą za choreografię 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 związany z Kibbutz 

Contemporary Dance Company. Występowal 

w baletach takich choreografów, jak: 

Mats Ek, Ohad Naharin, Jiri Kylian, Daniel 

Ezralow i Rami Beer. W latach 1994-2001 

tańczy! z tym zespolem na prestiżowych 

fest iwalach t ańca wspólczesnego, 

odwiedzając ponad 50 kra1ów na calym 

swiecie. W 1997 roku występowal równiez 

z Batscheva Dance Company w spektaklu 

Kyr Ohada Naharina. Przez wszystkie 

te lata rozwijał swoje zainteresowania 

choreograficzne. Zrealizowal m .in .. 

Ver/orenheit oraz Orient Express wystawiony 

w ramach Dance Extentions w Limassol 

na Cyprze (2002) . Wspólpracowal również 

z Lambros Lambrou Dance Company. 

Po powrocie do Polski zrealizowal Naszy;nik 

golębicy w Polskim Teatrze Tańca (2003), 

a rok póżnie1 wystawi! balet Barocco 

na zaproszenie Biennale de la Dance 

w Lyonie. 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 choreografie 

byly prezentowane na festiwalach tańca, 

takich 1ak. Bolzanodanza we Wloszech, 

Rencontres Choregraphique de Cartage 

w Tunez1i. Moskiewski Festiwal Tańca w Ros1i . 

Inne Tańce na Ukrainie . European Dance 

Festival na Cyprze 1 Kassel Tanz Festival 

w Niemczech . W 2009 roku artysta objąl 

kierownictwo baletu w Teatrze W1elk1m 

1m Stanislawa Moniuszki w Poznaniu . 

Jacek Przybylowic1. Marta Fiedler 1 Jacek Tyski 



Grażyna Bacewicz 
Urodziła się w 1909 roku w Lodzi . Naukę gry na 

skrzypcach rozpoczęła w rodzinnym mieście. potem 

studiowała w warszawskim konserwatorium w klasie 

skrzypiec Józefa Jarzębskiego oraz w klasie kompozycji 

Kazimierza Sikorskiego. Studia uzupelniala w Paryżu . 

min. u Nadii Boulanger. Byla wybitną skrzypaczką , 

koncertu1ącą w kra1u i za granicą Po wo1nie porzuciła 

estradę i poświęc1la się kompozycji. Laureatka 

konkursów kompozytorskich w Paryżu. Warszawie , Liege 

i Brukseli. Pas1onowała 1ą także praca pedagogiczna; 

w łódzkim konserwatorium uczyla harmonii , 

kontrapunktu i solfeżu oraz prowadz1la klasę 

skrzypiec. Od roku 1962 byla wiceprezesem Związku 

Kompozytorów Polskich, a od 1966 roku wykladala 

kompozycję w warszawskiej PWSM „Twórczość 

Bacewiczówny - pisala Teresa Chylińska - bardzo 

bogata ilośc iowo, obracała się w kręgu neoklasycznych 

kategorii stylistycznych . Poszerzanie stosowanego 

zakresu środków o nowe, nadążające za rozwojem 

współczesnego Języka muzycznego, dokonywało się 

na drodze przemian tak Jagodnych, stopniowych, 

że nie załamywały ewolucy1nej lini i rozwoJOwej 

twórczości kompozytorki. W zakresie gatunków 

muzycznych obracała się na ogól w kręgu gatunków 

zastanych symfonia, koncert , sonata i inne. Tradycy1ny 

raczej zasób środków nie krępował Bacewiczówny 

w wypracowywaniu indywidualnych właściwości 

języka muzycznego, a bezbłędność techniki zespalała 

się u nieJ z silną ekspresy1nością i dramatycznym 

monumentalizmem" Je1 dziela weszly na stale 

do współczesnego repertuaru koncertowego . 

Zmarta w 1969 roku w Warszawie 

Paweł Szymański 

Urodzi! się w 1954 roku w Warszawie . Studiował 

kompozycję u Wlodzim1erza Kotońskiego 1 Tadeusza 

Bairda w warszawskiej PWSM Laureat konkursów 

kompozytorskich w Warszawie. Paryżu. Stuttgarcie 

1 Aldeburgh . Otrzyma! też doroczną nagrodę Związku 

Kompozy1orów Polskich (1993) i Wielką Nagrodę 

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

na wydziale kompozyCJi. teori i i dyrygentury Akademii 

Muzycznej w Warszawie . Należy do Związku 

Kompozy1orów Polskich, by! czlonkiem zarządu 

glównego (1989-99) i wiceprezesem (1991-94, 

1997-99). W 2006 roku zorganizowano Festiwal Muzyki 

Pawia Szymańskiego, z którego Polskie Wydawnictwo 

Audiowizualne wydało album plytowy. Muzyka 

kompozy1ora jest wykonywana na całym świecie . 

Wiele utworów powstalo na zamówienie znanych 

europe1skich instytuc1i i festiwali oraz m1alo swoje 

prawykonania z udzialem światowej slawy wykonawców 

Twórczość kompozy1ora 1est niezwykle jednorodna 

stylistycznie. Obraca się w kręgu określonych idei 

muzycznych. Ten obszar można określić Jako tworzenie 

nowego kontekstu z elementów 1ęzyka tradycji . 

Wyjściowy materia! dżw1ękowy jego utworów ma 

korzenie w przeszlośc1, często nawiązuje do baroku, 

ale zawsze 1est komponowany. W drugiej fazie tego 

procesu kompozy1or przetwarza materię dżwiękową. 

nadając 1e1 nową strukturę i proponuje sluchaczowi 

swoistą grę konwenc1ami. Muzyka Pawia Szymańskiego 

1est niezwykle wyrafinowana, poddana zawsze 

śc islej dyscyplinie technicznej Mimo to zdumiewa 

różnorodnością emoc1i i nastro1ów. sięga1ących od 

zmyslowej gry dżwiękowej do metafizyczne1 zadumy. 

V 

Aleksandra Gryka 
Urodziła się w 1977 roku w Warszawie. W 2003 roku 

ukończyla Akademię Muzyczną w Krakowie 

w klasie Krystyny Moszumańsk1ej-Nazar Od 2000 roku 

studiowala kompozycję komputerową 

u Magdaleny Długosz . Uczestniczyla równ ież w kursach 

kompozytorskich prowadzonych pod auspicjami 

paryskich centrów nowej muzyki IRCAM I ACANTHES 

w Krakowie 1 Helsinkach oraz w letnich warsztatach 

w Reichenau w Austrii . Zdobyla I nagrodę na Konkursie 

Kompozy1orskim EuroArtMeeting we Wroclawiu (2000) . 

Była dwukrotnie nominowana do Paszportu .,Polityki" 

w dziedzinie muzyki poważnej . Od 2004 roku gra 

również na fortepianie tanga Piazzoli, koncertu1ąc 

z tym repertuarem w Polsce i Hiszpanii. W 2004 roku 

otrzymala Nagrodę FundaCJ i Christoph und Stephan 

Kaske-St1ftung za twórczość elektroakustyczną , 

a w roku 2006 została nominowana do Nagrody TVP 

Kultura. W tym samym roku odbyla s ię prapremiera 

je1 baletu 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 osobowość. 

niezależnie myśląca i bezkompromisowa zarówno 

w twórczości, 1ak i wyrażaniu opinii. Nie zamyka się 

w jednym id iomie , poszukuje, eksploruje nowe media. 

W 1e1 muzyce slyszalna jest dbalość o detal, o strukturę 

i kolor dżwięków Tworzy dzieła zwarte, koncepcy1nie 

przemyślane, bez cienia warsztatowej wątpliwośc i . 

W opinii Marcina Gmysa, Aleksandra Gryka 1est 

dziś na1bardzi e1 wyrazi stą osobowością najmłod sze1 

generacji kompozytorskiej w Polsce. 
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· «l::,cm •,c_w r r:itn. zawsze :;,, 1 t_... Dopit:rO sur a 

t c.11 czynnikh.'. ~• I 1 iu srę n, \ \ ; oncowy. ktor 1 ia 
·,1c1zn porusz;(; o ..,zyrns ~u '."'i' 11.·1„ c!11 ..; la 11 : c11.,; 

zaskoczyc ~~ lon : do 'Zen \S "'fi. D•Jf:.. r 11 rmon11n . 
t.ld 1 .'VSZV tk1cl1 ~rodkow vr-1.: 11.i1w,w11e1 ,;ym 
vvlasnym SiO'A'lltkuJrn ru,_; 10'.\'Ylll Cllar Jkteryw1e 

(I tlrecio (;horeograta Jeśli es1 ro, 1 >oznmvalny 

s vo ą osobowo c twor:zą . ,iCZ)I ~ 1en1ncf -.~ 1a<.1rn 

cr.c1alb,, podąznc OlJoiętnl. czy hę(J:'.ie , ł'<id .• J / 

>ipt:klo.kl .'. n qą. abstrakcy1na furr11a rul howa . cz, ez 
bal c:l svn boli1.,1111 o z<Jr; sowanycl1 1edy11 .~ątka t 

zl01, ly '·ltł 1111 -.•1 czor t>al 

Nt:t1ł Hdl t. l ~J l' 

prz12z v„e1e l ał i'Jyl / lk!. cllly ·' l .'rae l ską (Jfllf)C1 anc· 

w„polcze~ne[:J' · Kit but? Contempor t1rv D<mce Con p .:iny 

Cli 

choreografa·,\ =1e1 lnoczesn1e ""I Llnyn ra: 

Sq le cy tali'- a Jedynie echa. )dr ..:•ei poci ·,\liJ Jon. 

l',';QIZOI ie N Pol CE cecflOWdlc l.Jaro OW<l OZ:d br' c 

1orrny "" pulL1cze1111: 7 czy tośc10 1 pros,'111 .:arów 1 

w arJni 11 przeslr1c111. Ji:lk 1 kostiJrr11, . Wyda" si 

mc1. ł~ IJar ~ O'.'VeJ po ~ órą 

Jego Na zyjniJ.. golenie zrealizowan w Polskim Te<11r: 

1anca de muzy" ~g1ps"ie 1Ar11unio V v. 1lc l1ego 1esl 

::zysly I sw1et llsly w 'l)lraz1e tak 1c1kby biel a1al1s .1d1 

budy1 kaw (lematem hr11 I 1 si m1tosn ' poema! 

!Jr 1 Hazmu~ zostala osw1e Io a JA::inyrn1 rorn1en1am1 

Ruct1 . w KL1rvn1 
· h reo ra łączy te h111kę t:in a .•1sp lcze"·it:yo 

z 01 obnikam1 poci odzący . i1 z ta covv dworsk cli 

' Ili vie ·u. '·'· 'da· •. się nnl ir;:; ln' 1 skofllplikowany 

zarazem Nie flla tu I 'ktov,ny 11 sko" w czy 

podnoszen a 1edn, 1-: / o~ r~glone .,c s1lr 1 

prncu1 .ce stopy 1 n.iclg< rst~I powodUJd. ?e arnec 

.vydc1Je się niez• kle f1nezv1nv. Zg1qcia 1 wyrzury rąk 

nog u PrzybvlowiCL3 nie stuzą r zpr szeniu enerrw. 

.:ile 1 i skupie111u s11a Ian e1za t..on,·entru i:, się cc:i tv cza 

N 1cgo ciele ar IE. poza mm. Częs o Jez :::zerp•e u p.il 

Jo r chu . przen 1 s1c1„n1a się czy m11.iny po1yi.;1 

7 kantak u alem 11<1r tnera Nie 1nacze1 bylo 

·; 1 sz ·e skromnie1 1a11 1sc• nrzov,ariyrn Barocco 
o rnu1yk1 Johanna Sebasllana Bc1cl1a (lak.' 

' PTI,1 gdzie tancerze i gra1uca w1olonczeltslKa byli 

1edynym1 punktan 11 pr?.Vciąga jącymi u vagę A ci 11 rn I 
J rz strzeni N1eus1ann~ 1nter:-ikcj . miąclzv solistc1M1 .. ,raz 

zmien1.i1ące się kon11gurac1e grup slalv s1~ tu z11ak011' it <\ 
n1erpr0taCją mu1yk1 rc1c1e1 wcieloną mu;y~ą- cc1lą 

-wą ni<1t 111atyc.7r1osc1ą "onrrapunktu 1 1ednoczes114 

sp1ewnosc1ą I x111 

W l),irtlzo podobnym t..linl<lc1e u1r1yrnane byto Kilka 

J..rotl\r .h ~ IH1. enc11 P1. yl!ytow1Ud dorn llykl Mara111a 

Mar ws 110. cenie karnen'11e1 Tec11ru W1elk1ego Opery 

NarocJowe1 120051 Czwor tancerzv w czarnyC'h 

1 bratyct1 stro Jch 1dw1e par J 1ov:ad11io lnneczn cłialog 

N k!óryrn r tl iedno ml drugie s11u1 spov: "\k wa ' 

part era achęc1ć do dp w1ed.c:1 Częsc1e1 przewodz 

KOIJ10t 1 Juko że balel oparty ?oslal na konNenqi 

IDl11 - ponugalsko ł1 1s1 r .nr)s 1eg tanC<l, w~ rym 

IO WIL Snte )lee p1ę,.;na n 1ata p1erNs1enstwo atosu 

cz. r, cze1 koku. I la" 1c:i" w 0111 . wyr~l1nowan10 
powo11iych to = ow naglych ges10 \ jo ato f1nez11 tej 

niezwykle c1vslą czyi lne1 c l1oreog111ri . Pojawily się 

lez bwdz1E1 oryginalne r11Z pJpm~d11i ·111u iC 1cl1 

Prz b to v1C7.a •Iem 11tv Wllu<1lne. futrzany J'y'\Vrlll 

1 pro1ekCJil w1dei.: autorstw::i Ka1arzy11y 01yry Jeszcze 

ciek<i vsza pr11,strzt;n J SI nue1sc 111 akq ..,.., Alplue l<.ryonr 

'<e rlo 111u1.yJ..1 Aleksandry Grykr która mr<1tc1 µrcm1ere 

w 200t:i roku . d obecnie wra :i do r pertu1ru w rD1'1)1m 

wieczorze Polskiego Baie u Narodowego Tor I 

11'1 "torym l'111Cz,, Jr'ysci z voln:, pot..ryv" 1 się S1i'c1ą lin11 

a mo1l1wość oglą 'ania ci'etu /. trzecr st1<11 wicJowrn 

pozwald 11 t1 zmianę percepc11 w1d1a Rucli Jb ·fnak 

pozo5ta1e podobny .1a 11 porir 1t>clnicl1 t I 1oreOrJ1 a11ac1 , 

Pr7ybyl w1czu z tym ze 1es1 1-.,ocn1e1 zy l)ard11e1 

kanciasty r brutal111e szy vl.iSZcza w pit:rw::,7CJ częsc1 

~ pektc1klu To intensywna rnuz1ka GryK1 vvmu iła rne1ako 



mll 11 alt ą '- 1 anę : •n en~1,•;mosc1 JPSI c I ;in d. 

Tę1 · snrn pt:cy112ny sposo or szania <w kor 1, s1 

cnoreon1<11 t.ih.'e 'N Ili Sym10rw P1es111 o noc; 

d · 11 L11V~1 Krirolc1 S1.vm3nowsk ego t200bl . 11(· 1v111 

Jricek Tvsk1 1ume1 slrcinv IL' t 1 clnvn z naileps?yr.łt 
wyl on-iw o v ci101 ... og·a 1 Jack.i PrzylJyłow1czi'l 

:- cJriJg e111s , l1oreog1ałem poc:. uku1ący1 1.•:lasne1 

cJ ogi . 'Vcześ 1•e1 pr1ez p1Pr I cit pr ' 1•11al Vv zes1 ole 

r , lk Du~1tu OlJ.:i te dosv.11aoczer11a 1 .v1PJ. \. 

sobow ś 1 mialy !llf' ! . ątph NV \vl hr.~ na chor 091 at C? "l 

r.11 ·.;111 Tys 1 go. . s-.·.o p erws.') rn ł <ilec1 

Fo1 a ~Vliile (200nJ . H · r·1 iJ I .„ . van~ µrzez 

n.iszvc 1 la11cerzy na Cyprze 1 zostcil zak'.'Vnl1 i•hovva11y 

do Kt111i<ursu .111 Mlucf:l.h Choreogr0fow w Hanow0rze 

; 11 ysta Jleql ()j res~łi s·:, 1 tascynaq1 rnt;zy ' n baroku 
v. orz stunc · 11'.vorv Johannci S'"ba lian' Bach.q 

Beneoetto Ferraricgo 1 Giro.mo rresc txid Lgo 

alii'''" ' ·,1 1sw1<111°11 wyc lob'I .'vdj(\CVIT JO z 1rnoku 
o' ę~ I I I IU fl?'/CZ'lOS . \'V\'t\Ollawcóv. :.·ai się 

iednocze.nie narra 11n 1 t 1"ITlr1c_a z1 s~. 1. 

d I tk iwy wy 11 or 

w1 rowacte:rc c alo 1a11cer1a v sk1ęt pr,:yq l~C1 sprzeczne 
: ~lasyc111yrn11Cil3alll' Ta~ t ylc w ct1oreogr<1l11 Donna 
l · 11 uzvk batkansr ~ . 1 in1e1cntowanej przez a11v: tę 
poct· 1a I W;irs?tatu C11orecgra 1C1nego Cr ril.'Or s 1 

w Op rz.> Nara owr1 200 lJ Z lcinc m t r 1 n 1bdrdz1 

'11tc tnl<:ze _leganc1.t 1 l·;hz, c1a Rich -v (. oreograh, eh 

l\ sk1et1 je I c1ęs o 11.zr aczony 1ak1ms p lm rn 
p z~porządfO\'\llJ· ,CYll ]D rto ·11ątn1 lul ematu -

l <1rok0'~ 1 za1Jawy ku•navvulowe: 11h~•n1e1111vc.n tnncow 

d:o~1cl1 . C7V lantast unych . nierealny t1w1.!1•1tiko 

rL.rn111u e11c11 ~ v 1a C'Odz1ennego pk >\ lliJIL'c ie 

::n.· prnaot0'.'1;-Jf\.'f!I rJla K• •lecl<i~go T.'itlrJ Tar1ca . 

z ~- i F.'mu iin itzaprFczalne ·o NI ·ly.vu si tu 

r ·a)· Dllato. Jdc.• ~ Ty k potrafi odnaictywac •.vtas~ 

tJrogę i pok, vae. · V': ~w in c;l...,wn1i.:u flla 1eszc · ~ 

•. :ipasy rcżnorodnvch ro1ęc forn 

Naimlodszy z pre.:en ow roy 11 Lrn:, lror;o rdlow 

Robert Bond,ir<i iest na1 >rJ::.?vni pr1y11lmlP111 na 10 

e tancerzom ·r, rto stwd•Z<tć ok.1z t.: l11i 1.robow li 

:;wrnch sil w cl1or gra111 a re". 1111 mcg.:i t v ~ 

-,ar 10 pozytywne Boncłctra .vz1ql Lld 1al v. Kon~urs1L 
C 1oreogra"czn 1ri n . Bron sla•w N1z11ish:11 vvygral 

go due1em A1 ia te con molo do 1m zyk Wo,c.1 cl111 

tiara fzclobyl I nagrod~. I ni przvr an Croreogr.111, 
.vyd1w1ala się ulk·u n ·: czyleh vcl11 I, ·1-.yd • cJo 
wskazan1d zapozyczen z 1worcwsc1 J1riego Kvlran,1 
charaktervstycznyct1 pól tanc rk1 w p dn:iszeni1cl1. 

naglvch. kanciastych ruchow 1a1111or•) .J: iecinoc2e::in1e 

b l;i oso ista czvielna logiczna 1 p ~h:na Opov iPś 

n kobiecie która -111e m1cla rnęiuy1nę . polem ciodaie 

mu pu 'YllOSCI - on odc lOdZ1 Orld j)O!OSlaJ" ah ::.ólllO 

lagub1ona be:>rarJna 1c1k ir t wcze nie1 

Jeszcze ep1e1 o w1(:IC bard1.1c:1 dojrznt . Robert 

Bondara zaprezento val się podcza.:: I Wa1s1111u 

Choreograticznego CteiJtions 1 (200'1J To jUL nie vly 

et1udv a dwie "11011;:;0 ~rnr.e , rozpozr l ·til11yr11. wctąL 

ieszcze bard1t ~, I: 111owsk Pl slvlu . al pcszuku1ące JU7 

uegos w ęce1 111z tyll-.o urody ruchu DL1 1eclną.:. 111ct1 

oglądamy to W/len You End ancl I Beg/fi . z muzyką 

Pmvla S:·v111ans"1ego I zno'A narzuc:~1ą . 1 okwslerna 

czystosc I Inr >w11os1.. proslolc oszczę 11osć srodkow 

J, sne ylwctk tvr1cerzv osw1etl,1ne w rózny posob 

piękna <jr, sw1.ill~ '11 tl niJwet maly111 pl mvczk1em 

zJpalk1. Bondara 1est odaJ n'I b r'.11101 1-clasyc zuiącvin · 
c'1oreoum1..r11 L całeJ I o ki ~, ·e leL 1 1w1I ardzieJ 

omplil-.u j ą.,,y1n .~adania 11Jchow le ni.: rz 
Są u nic, ~\ ra 1nowan· pod11osze11 a bu,j•:iwane 

•1a ranuonach plPca:;h par1nc1n 111c;y11 rrec _ zy na 

ko11slr 1kqa arcl11 ektci111cznci. f' 1ek ore z seh ven1.;1i 

n aią „,. miar n le·'! Nie <Wobcitvczny choc nie brak 

takze natur;:ilnv .n . al · ukozanvct1 1ak pod m1krosr.op .111 

gestów dnia r.odz1ennc91J . 

Bondara rJ0p1»ro aSLynd SNOJ<l przygocię 

z ch0reog111fią. sąd leL najlrudn ei pr1ew1ct1•er, 

.,., 1al<.111° k1A11111k L! p c\lY W SW )Cl 11i1jllOWSlt:I I r 1!'.} 

The GilrUen s Gates z. muzvk,l Szabolcsa Es1 I L' r1 ~'1tl 

pokozarie1 w .irnacr1 li Warsztatu Cllor ograhunego 

. reac1e . po us11 ~tę o boga! l'l 1nsceni1cici„ 
na v1ązu1 , 1ea ,., ~ as1ro1u d:> tr· ncus~ 1e9· teat•u t, r „a. 

'yk" zvsla111t . lementów se nog111fll teritru ·w111 

gestó v 1 ru cł óv1 coraz bard?•E'J natu1<1lnycl sklan1a 

1:1r :vniosku ze rn lo(Jy chareogral 1es1 na ~l<.1p1e

eksper·1rn '111u 1\LIJogaccJn a srodhow wyr,;1Lu . rown1ez 

tyci' uozarLJChuwy< :eka·Ne cz~· ,\ylanlll: 1ę z zasady 

l1nezy1noi prostotv. czv tez zinterpretuje ją po sw iemu ' 



BARBARA BARTNIK 

DAGMARA DRYL 

KAROLINA JUPOWICZ 

ANNA LORENC 

MAGDALENA RYMAR 

MAGDALENA CIECHOWICZ 

MARTA FIEDLER 

'• DOMINIKA KRYSZTOFORSKA 

MILENA ONUFROWICZ 

EMILIA STACHURSKA 

JOANNA DRABIK 

TCHELET HAR-YAM 

ALEKSANDRA LIASZENKO 

AGNIESZKA PIETYRA 

IZABELA SlYLINSKA 

Obsada I Cast 

··.~ ,·~ ., „ 
BARTOSZ ANClYKOWSKI 

PAWEŁ KONCEWOJ 

SEBASTIAN SOLECKI 

KAROL URBANSKI 

ROBERT BONDARA WŁADIMIR JAROSZENKO 

CARLOS MARTIN PEREZ EGOR MENSHIKOV 

OSKAR ŚWITAŁA JACEK TYSKI 

KURUSZ WOJENSKI BARTOSZ lYŚK 



t r •Ori;;pC! 1 li."\ Karo lina Jupowicz li Kalina Schubert Il/) 

A yster c1 s .e 'r:J'ał1 „,_. Lilia Ostro uch c1 ·~ ouc "'l T1jana Tyski t -' \, 

AkOlllf.DIWJt . i bale1_, Renata Gniatkowsk , Jerzy Jarawka, Marcin Mazure 

/11~pd.tor7y <1let Jo lanta Andraka 1~ , lv it,, • Wito ld Kiwacz, Barbara ż lazny 

l11~.p1c c 1 .t Marzen na Domagało 

i< 1• 1 owi 1( Iwo pmrlL ~~I' o~+ 1dC11 ~ 'st1u1 JL w Mariusz Kaminski 

V\1l' owi 1. /.v t -1ug1 s. ,r, Robert aras inski, An rzej Wrob lewski 

„ ,,, 'i( •ir Tomasz Mierzwa 

D1w1 ~ Adam Cies ielski . Iwona Saczuk 

I gazeta ams 

01::;.;a:a 

Op"acow::ir1c prcgr;:irnu Pawel Chynowsk i 

Pro/f:'kl q 11 cmv Adam Żebrows k i I Jace Wąs i k 
lrljęc > • lld okló! 11.x Ewa Krasucka forrna/ tili, wr1 

Por11e1 liy11·ktur i PBN Łu kasz Murgrabia 

Ponret\ tance-1.·y Justyna Mielniczuk 

Por11„1y h(JI 1pc. ytorc\w Jan Bebe/. Magda Wuensche · _1rch1w 11n 

Zcl1ęc1t L pr łJ Ewa Krasucka 

P1l\~/ 1 tv r1J ,.~zy~ :tr J1Clsk1 Joanna Dutkiewicz 

·Vsoótpnc1 r.:>dCJkr. 1nn Matgorzata Mo rzysz 
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