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Eugene Delacroix Fryderyk Chopin, 1838, Musee du Louvre, Paryz 

Szanowni Państwo, 

Zapraszam na baletową opowieść o Fryderyku Chopinie jako artyście romantycznym, który 

znalazł się w centrum złotej epoki kultury europejskiej, wyznacza! jeJ standardy, przekraczał gra

nice i odcisną! wyjątkowe piętno na sztuce wszystkich czasów Niech świadczy o tym Jego wła

sna muzyka, ale też fragmenty utworów Schumanna, Liszta, Berlioza, Lapunowa czy de Fal li, 

wplecione w fabularyzowaną suitę choreog raf iczną, inspirowaną epizodami z życia artysty. 

W balecie wspólczesnym nieczęsto powstają nowe duże realizaCJe, jeszcze rzadziej dzieła 

b iograficzne. Patrice Bart uchodzi za specjalistę tej dziedzinie. Francuskiego twórcę zaprosi

łem jednak do nas przede wszystkim d latego , ze niesie on ze sobą wielką tradycj ę paryskiego 

baletu romantycznego, która legła u podstaw rozwoju światowej sztuki choreograficznej. Nie 

zapominajmy, ze Robert le Diable, La Sylphide, G1selle, Paquita ... , nieśmiertelne choreogra

fie Taglioniego, Corallego i Mazliiera, wielkie kreacje Marii Taglioni, Fanny Elssler i Carlotty 

Grisi rodziły się w Academie Royale de Musique w czasach i w obecności Chopina, stałego 

bywalca przedstawień w operze paryskiej · 

Któż zatem, jeś li nie Francuz, mógł z większym wyczuciem i zrozumieniem wejrzeć w duszę 

i serce naszego Geniusza, który Francj i zawdzięcza ! nie tylko swojego ojca Nicolasa, ale także 

połowę życia twórczego, spędzoną w paryskiej metropolii jako wybi tna i n dywidualność elity 

artystycznej ówczesnej Europy. 

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli moje wyzwanie dla uczczenia pamięci wielkiego Polskiego 

Romantyka w rocznicę Jego urodzin. To przede wszystkim Patrice Bart - autor ,,tekstu" chore

ograficznego baletu, Antoni Libera i Stanisław Leszczyńsk i - twórcy koncepcji dramaturgicznej 

i muzycznej, Lu isa Spinatelli - projektantka oprawy plastycznej i Tadeusz Kozłowski - odpo

wiedzialny za poziom muzyczny przedstawienia. To takze Krzysztof Pastor. Paweł Chynowski 

i artyści Polskiego Baletu Narodowego, których wysoki profesjonalizm gwarantuje powodzenie 

naszego ambitnego pro jektu . 

Wierzę, że sztuka i legenda Tego, k~ry nadal materialny kształt pięknu , miłości 1 patriotyzmowi, 

będzie dla nas - współczesnych Polakó - miarą zobowiązania w kształtowaniu Polski pięk

ne1. mądrej i wielkiej .. Polski, której pragną!, i w którą wierzy!.. 

Waldemar Dąbrowski 

Dyrektor Naczelny Teat ru ielk1ego - Opery Narodowe1 



Deutsche Bank 

Szanowni Państwo, 

Ten rok pod wieloma wzg lędam i jest dla nas rokiem wyjątkowym . Wielu wzruszeń artystycznych dostarcza nam tiwa

jący właśnie Rok Chopinowski - obchody urodzin Fryderyka Chopina, twórcy, którego dziela, jako 1edne z najzna

mienitszych, wpisu1ą się w muzyczne dziedzictwo narodowe. Jego muzyka niezmiennie inspiruje pokolenia artystów 

w Polsce i na świecie, a zarazem stanowi nieodlączny element naszej tożsamości narodowej . Ten waż.ny dla nas okres 

zostanie uczczony szczególnym wydarzeniem - spektaklem baletowym Chopin wystawionym na scenie Teatru Wiel

kiego - Opery Narodowej. Polączy on muzykę Fryderyka Chopina i kompozytorów, których i nspirował , ze światowej 

klasy choreograf ią polskich i europejskich mistrzów baletowych. 

Rok ten 1est vvy1 ątkowy także dla Grupy Deutsche Bank w Polsce. To już 20 lat, od kiedy Grupa Deutsche Bank roz

poczęla tu swo1ą dz1alalność, poszerza1ąc polski sektor uslug fi nansowych, i - mamy nadz1e1ę- przyczyniając się do 

rozwo1u naszego rynku . To JUŻ 15 lat, od kiedy powstal Deutsche Bank Polska SA, bank inwestycyjno-korporacy1ny, 

który pracując z największymi polskimi i międzynarodowymi ~rzedsiębiorstwam1 oraz sektorem publicznym stara się 

użytecznie slużyć polskiej gospodarce. To takze 1 O lat, od kiedy Deutsche Bank PBC SA otworzy! swo1e oddzialy 

dla Klientów indywidualnych oraz malych i średnich przedsięb i orstw, umozl iwiając im dostęp do wielu innowacy1nych 

rozwiązań odpowiadających na1wyższym , światowym standardom. 

Ten czas obfituje w waż.ne dla nas rocznice zarówno w perspektywie naszego kraju, kultury, jak i świat a biznesu. Jeste

śmy zaszczyceni, że możemy uczcić 1e razem z Państwem . 

Tak. jak istotny 1est biznes - jesteśmy wszak ins\ytuCJą finansową - równie poważnie traktujemy wspieranie 1niCjatyw 

kulturalnych. Jest to nieodlączna część dz1alalności Deutsche Bank, w którą jesteśmy zaangażowani od początku 

naszego istnienia. Wspomaganie świata sztuki wpisu1e się w naszą misję społeczne1 odpowiedz i alności biznesu, 

a zaangażowanie w przedsięwzięcia kulturalne stanowi dla nas cenny wklad w życie spoleczne środowiska, w którym 

funkcionujemy. 

Aby uczcić jubileusz naszej dz ialalności chc ie liśmy po raz kolejny podarować nasze1 publiczności wielkie przeżycia 

artystyczne. Cieszymy się , że możemy dać wyraz naszemu zaangazowaniu w rozwój polskiej kul tury, wspierając Jedno 

z najważ.n iejszych wydarze1i Roku Chop inow~iego. Niech to będzie nasz urodzinowy prezent dla Państwa. Mamy 

nadzieję, że dostarczy on Państwu niezapomnianych wrażeń. 
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Dr hab. Krzysztof Kalicki 

Prezes Zarządu 

Deutsche Bank Polska S A 

Leszek Niemycki 

Prezes Z rządu 

Deutsche Bank PBC SA 



Siemens wspiera innowacje - i w technologii, i w sztuce. 

Wspieranie projektów w dziedzinie kultury ma długą tradycję w Siemensie. Kultura i sztuka to nie tylko 

dziedzictwo, z którego czerpiemy. To stałe źródło inspiracji dla nowych i innowacyjnych pomysłów 
w różnych dziedzinach. Dlatego jesteśmy dumni, że w wielu krajach uczestniczymy w rozlicznych 

projektach wzbogacających życie społeczne. 

www.siemens.pl/csr SIEMENS 

Szanowni Państwo, 

Każde 'N'jdarzenie artystyczne na scenie Teatru Wielkiego, 1akie powstaje przy naszym 

skromnym udziale , 1est dla firmy kole1nym powodem do radości. Polska spółka regio

nalna Siemensa od początku swo1ego istnienia jest nie tylko partnerem polsk1e1 gospo

darki, ale uczestniczy także w zyciu nauko'N'jm i kulturalnym kraju. Współpraca Sie

mensa w Polsce z Teatrem Wielkim - Operą Narodową stała się JUŻ tradyc1ą W minio

nych latach mieliśmy zaszczyt objąć mecenatem różne inscenizacje premierowe, m.in. 

Potępienie Fausta Berlioza, Toscę Pucciniego, Spartakusa Chaczaturiana i wieczór 

baletów Jiriego Kyliana, a także Annę Kareninę, Braci Karamazow, Czerwoną Giselle 

i Oniegina w gościnnym 'N'jkonaniu Sanktpetersburskiego Teatru Baletu Borisa Ejfmana. 

W tym roku z prawdziwą przyjemnością i dumą korzystamy z możliwości wiączenia się w obchody 

Roku Chopinowskiego. ŚW1atowe1 sła'N'j polski kompozytor urodzrl się w 1810 roku, zaledwie 

sześć lat wcześniej od załozyciela naszej firmy, Wernera von Siemensa. Obydwaj należeli więc do 

teJ samej generacji - do pokolenia romantyków i pionierów w różnych dziedzinach wiedzy i sztuki. 

Dzieło każdego z nich, choć tak różne, wpłynęło na kształt ich epoki i trwa do dzisiaj, a jego sita 

oddziaływania nie słabnie. Siemens jest koncernem o zasięgu świato'N'jm, przemawia1ącym do 

wszystkich uniwersalnym językiem techniki, a twórczość Chopina, przepoJOna polskim duchem, 

to równie uniwersalny przekaz, który trafia do wszystkich ludzi wrazliwych na muzykę i piękno. 

Spektakl, którego prapremiera w 'N'fkonaniu Polskiego Baletu Narodowego odbywa 

s ię 9 ma1a 201 O roku na scenie Teatru Wielkiego, jest dziełem światowej sła'N'j choreo

grafa Patrice'a Barta, baletmistrza Opery Paryskiej. Do stworzenia tej opowieści bale

towej o Chopinie twórcy przedstawienia 'N'fkorzystali 'N'fbrane utwory jego samego, 

ale także kompozytorów, którzy w swojeJ twórczości inspirowali się muzyką wielkiego 

Polaka, a w ięc m.in. Hectora ~rlioza, Ferenca Liszta, Roberta Schumanna, Manuela 

de Fal li i Siergie1a Lapunowa. Powstało niez'N'fkłe dzielo, którego inscenizaCJa jest 

największym 'N'jdarzeniem baleto'N'jm związanym z Rokiem Chopinowskim. 

Zyczymy Państwu niezapomnianych przeżyć artystycznych I 

Peter Baudrexl, CEO 

Siemens Sp. z o.o. 



Portret nieznanego artysty ze szkoly Waldmullera Fryderyk Chopin, 1831, Fototeka NIFC, Warszawa 

• 

o 
Artysta romantyczny I The Romantic Artist 

Balet w dwóch częściach 1 siedmiu obrazach 
Ballet in two parts and seven scenes 

Libretto ANTONI LIBERA 

Koncepcja muzyczna I Music Concef.')t STANISŁAW LESZCZYŃSKI 

Muzyka I Music 

HECTOR BERLIOZ, FRYDERYK CHOPIN, 
MANUEL DE FALLA, SIERGIEJ LAPUNOW, FERENC LISZT, 
FRANZ SCHUBERT, ROBERT SCHUMANN 

Choreografia I Choreography PATRICE BART 
Dyrygent I Conductor TADEUSZ KOZŁOWSKI 
Scenografia I Set and Costume Designer LUISA SPINATELLI 
Przygotowanie chóru I Chorus Master BOGDAN GOLA 

Światla I Lights MARION HEWLETT 

Asystentki choreografa I CJ;)oreographer's Assistants ANNA GRABKA, CLAUDE DE VULPIAN 

POLSKI BALET NARODOWY I POLISH NATIONAL BALLET 

Pianiści I Pianists KRZYSZTOF JABŁOŃSKI, SŁAWOMIR WILK, PAWEŁ SOBOWIEC 
Solo wokalne I Vocal Soloist AGNIESZKA REHLIS 

ORKIESTRA i CHÓR OPERY NARODOWEJ 
ORCHESTRA & CHORUS OF THE POLISH NATIONAL OPERA 

Uczrnow1e Szkoly Baletowe/ 1m Romana Turczynowicza 1 statyści 

Students of Roman Turczynowicz Ballet Schoot & Extras 

Prapremiera I World Premiere: 9 maja I May 201 O 

Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 

On the 200'h Anniversary of the Birth of Fryderyk Chopin 
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a 
z życia artysty 

1787 Ojciec Fryderyka, 16-letni Nicolas Chopin, syn Franejois Chopina i jego pierwszej żony Marguer1te Delfin 

przyjeżdża z Francji. Osiedla się w Polsce i przy1mu1e pol skojęzyczne imię Mikołaj. 

1806 Mikołaj Chopin poślubia Teklę Justynę Krzyżanowską, ubogą krewną rodziny Skarbków, u których 

pracu1e Jako guwerner w Zelazowe1 Woli. 

1807 Urodziny ich pierwszej córki Ludwiki. 

1810 Urodziny Fryderyka, 22 lutego I 1 marca w Żelazowe1 Woli. Zosta1e ochrzczony w Brochowie. Rodzina 

przenosi się wkrótce do Warszawy. 

1811 Urodziny drugiej siostry Izabeli. 

1812 Urodziny trzeciej siostry Emilii. 

1815 Początki muzykowania Fryderyka w domu rodzinnym. 

1816 Rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Wojciecha Zywego. 

1817 Pierwsze kompozycje, których przybywa potem każdego roku 

1818 Występ w Towarzystwie Dobroczynności. Zaczyna grywać w salonach warszawskiej arystokracji. 

1819 Występu1e u Wielkiego Księcia Konstantego. 

1822 Rozpoczyna prywatne lekc1e teorii i kompozyc ji u Józefa Elsnera 

1823 Wstępuje do IV klasy Liceum Warszawskiego Tam nawiązują się pierwsze, długotrwałe przyJażnie 

z Janem Matuszyńskim. Tytusem Woyciechowskim, Julianem Fontaną, Antonim Wodzińskim i innymi kolegami. 

1824 Każdego lata spędza odtąd wakacje na wsi. Poznaje folklor polski i żydowski. Pierwsze listy do rodzi

ców, świadczące o dużym poczuciu humoru Fryderyka. 

1825 Występ przez carem Aleksandrem I, nagrodzony brylantowym pierścieniem. Zaczyna bywać na przed

stawieniach operowych i koncertacl1 w Teatrze Narodowym na Placu Krasińskich. 

1826 Objawy choroby .,katarowa afekc1a" Kończy naukę w Liceum. Wyjeżdża z matką i siostrami na kurac1ę 

do Dusznik. Rozpoczyna studia w Szkole Główne1 Muzyki. 

1827 Umiera na grużlicę na jmłodsza siostra Emilia. 

1828 Pi erwsze znane nam listy do „najdroższego" Tytusa Woyciechowskiego, z którym polączyla go niezglę

biona p rzyjażń na cale życie. Podróż do Berl ina, bywa tam na koncertacl1 i w teatrze operowym . Koncertu ie u księcia 

Antoniego Radziwiłła w Poznan iu. 

1829 Poznaje mtodą śpiewaczkę Konstanc1ę Gladkowską, swój skrywany „ idea!" Słucha koncertów Niccolo 

Paganiniego. Kończy Szkołę Główną Muzyki z opi nią Józefa Elsnera: „szczególna zdatność, geniusz muzyczny" 

Podróż do Wiednia, gdzie poznaje znanych muzyków, koncertuje, bywa w operze . 

1830 Trzykrotnie występuje w Teatrze Narodowym. Wakacje u Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie Wyjeż

dża w bezpowrotną podróż za gran i cę przez Kal isz , Wrocław, Drezno i Pragę do Wiednia, po drodze koncertu1e. 

W Warszawie wybucha powstanie Towarzyszący mu dotąd Tytus odwodzi Fryderyka od myśli powrotu, żegna przyja

ciela - na zawsze - i sarn wraca do kra1 u 

10 Chopin 

1831 Nowe zna1omości muzyczne i uznanie w Wiedniu. Wyjeżdża przez Linz, Salzburg, Monachium i Stuttgart 

do Paryża. W Stuttgarcie przeżywa wstrząs na wieść o upadku powstania. Pierwsze kontakty muzyczne w Paryżu: 

Paer Rossini, Cherubini, Baillot, Herz, Hiller, Kalkbrenner i Liszt, z którym połączy go wieloletnia przy1ażń. Najw;ższe 

uznanie ze strony Robei1a Schumanna. Rozpoczyna serdeczną zna1omość z Delfiną Potocką Regularnie ogląda 

przedstawienia w operze paryskiej. 

1832 Zako1'lczony sukcesem, pierwszy występ w Sali Pleyela, z Lisztem i Mendelssohnem wśród słuchaczy. 

Zaczyna udzielać prywatnych lekc1i gry na fortepianie, z których stale się póżniej utrzymu1e. Początek zna1omości 

z Franchommem i Berliozem. 

1833 Otrzymu1e członkostwo emigracyjnego Towarzystwa L1terack1ego. Poznaje Heinego. Początek przy1ażni 

z Bellinim. 

1834 Wizyta na festiwalu muzycznym w Akwizgranie. Przebywa w Dusseldorfie, Koblencji i Kolonii. Spotkanie 

z Mendelssohnem. 

1835 Dalsze sukcesy koncertowe. Uczestniczy w koncercie na rzecz polskich emigrantów Pozna1e Mickie 

wicza. Wizyty w posiadłości Markiza de Custine'a pod Paryżem. Spotkania z rodzicami w Karlsbadzie i Dećinie. 

W Dreżnie poznaje rodzinę Wodzińskich i ich córkę Marię. W Lipsku widuje Mendelssohna i Schumanna Wraca przez 

Heidelberg i Stuttgart do Paryża. Ob1awy choroby. 

1836 Jedzie do Marienbadu na spotkanie z Wodzińskimi. W Dreżnie oświadcza się o rękę Marii i zostaje przy

jęty Ponowne spotkanie z Schumannem w Lipsku. Po powrocie do Paryża w salonie hrabiny Marii d'Agoult poznaje 

George Sand, która ulega fascynacji młodym artystą 

1837 Krótki pobyt w Londynie. Fiasko planów małżeńskich z Maną Wodzińską George Sand wciąga Fryde

ryka do grona swoich przy1aciół. Poznaje m.in. Musseta i Delacroix. 

1838 Koncertu1e w Tuileries na dworze Ludwika Filipa I. Początek intymniej zna1omości z George Sand. 

Wspólny wyjazd na Majorkę z pisarką 1 1ej dziećmi, Maurycym i Solange. Poważny nawrót choroby. 

1839 Powrót z Ma1ork1 przez Barcelonę, Marsylię i Genuę do letniej posiadłości George Sand w Nohant. 

Powolny powrót do zdrowia. Po kilku miesiącach wraca do Paryża. Koncertu ie na dworze królewskim w Saint Cloud. 

1840 Stale obraca się w kręgu przy1aciół George Sand. Chodzi na wyktady Mickiewicza. Gra u Markiza de 

Cust1ne'a. 

1841 Lato w Nohant, gdzie powraca potem rokrocznie. Pozostałe miesiące spędza zawsze zapracowany 

w Paryżu: komponu1e, uczy, koncertuje. -1842-43 Gra w salonie książąt Cza11oryskich i u księżnej Szeriemietiew Boleśnie przeżywa śmierć przy1aciela 

Jana Matuszyńskiego. Wciąż daje lekqe, a 1ego uczniowie zaczyna1ą odnosić znaczące sukcesy. 

1844 Choru1e przez całą wiosnę. Głęboka depresja na wieść o śmierci 01ca, Mikotaja Chopina Wizyta siostry 

Ludwiki z mężem Janem Jędrzejewiczem w Paryżu i Nohant. 

1845 Nadal choruje. Latem w Nohant uczy Solange, córkę George Sand i popada w narasta1ący konf likt z 1e1 

synem Maurycym. Powrót do Paryża, skąd pisze „już zaczynam mój młyn" 

1846 Uczestniczy z George Sand w balu na rzecz polskiej emigraqi u książąt Czartoryskich w Hotel Lambert. 

Ostatn ie lato w Nohant burzl iwe i konfliktowe. Samotny powrót do Paryża. 

1847 Ciężko choruje Wiadomość o ślubie Solange z Augustem Clesingerem. Bierze stronę Solange w oslrym 

sporze z matką George Sand odwraca się od Fryderyka. Ostateczne zerwanie ich znajomości. 

1848 Ostatni koncert w Sali Pleyela. Wybuch rewoluc11 lutowej w Paryzu . Pięciomiesięczny pobyt w Angl ii. Gra 

w obecności królowe1 Wiktorii i Wellingtona. Odwiedza Szkocję, koncertuje. Ciężko chory wraca do Paryża . 

1849 Stan zdrowia Fryderyka pogarsza się z tygodnia na tydzień. Nie daje JUŻ lekcji. Nie zarabia na życ ie. 

Przesta1e komponować. Ostatnie kontakty z Eugenem Delacroix i Delfiną Potocką Lato w Chaillot pod Paryzem. 

Spotkania z Cyprianem Kamilem Norwidem. Wzywa siostrę Ludwikę, która p rzyjeżdża do Paryża z męzem i córką 

Ostatnie listy do przebywającego w Belgii przy1aciela Tytusa Woyciechowskiego z niespełnioną nadzieją na spotka

nie. Pali wszystkie niewydane i niedokoi'lczone utwory. Pożegnan ia z na1bliższymi. Umiera w Paryzu 17 pażdziernika 

o drugiej nad ranem. Uroczystości załobne 30 pażdziernika w kościele św Magdaleny 1 na cmentarzu w Pere-Lachaise. 

[wybór faktów peri] 
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12 Chopin 

Known to be one of the greates! composers but al so maybe the most symbolic 

ligure of the French 'epoque romantique" 

For a choreographer having to crea te a bal let on Chopin 's life is a great chal

lenge but not an easy task. 

The personality of Chopin is extremely subtle and 1t requires very much care 

to express his feelings through choreographic steps. Chopin's temperament 

was a mixture of pride and shyness, his desire to live vvith beautiful and famous 

people but first of all his great talent as a composer and virtuoso made him 

one of the most important members of the high society in the begi nn1ng of the 

19th century in Paris . 

The life Chopin lived in France has re1nforced the strong h1storical impact 

between Poland and France , which already existed. This means I had to con

s1der first the art1stic side, but also give a historical approach always having in 

m1nd the very ethereal and fragile aspect of Chopin's behaviour. 

His music full of nostalgia for Poland has shown how faithful he remained 

to his country and to his fam ily. So th1s production is more an evocation of 

very intense moments 1n Chopin's life , from his very youth and the love for his 

mother to his dramatic death. lt was important for me to create the part of two 

al iegories · music and death wl11ch have been ruling Chopin's life all the way 

through. 

Needless to say the most important th1ng remaining 1s his magical music, so 

1n order to fulf1I the evocative scenes, the chosen Chopin masterpieces are 

accompanied by composit ions written by composers that he knew or liked 

very much. 

Last but not least is the 1mportance of the stag1ng in this kind of ballet so that 

it becomes more like a play using steps instead of words. 

I also want to acknowledge Luisa Spinatelli for her artistic cont ribution to 

express my personal vision of the genius that Frederic Chopin was. 

• 

o 
Znany 1ako Jeden z naiw1ększych kompozytorów, był też być moze najbardzie1 

symboliczną postacią francuskiej „epoque romantique", 

Dla choreog afa stworzyć balet o życ i u Chop ina Io wielkie wyZwanie, lecz 

zadanie n ie łatwe . 

Osobowość Chopina jest niezwykle subtelna i potrzeba wielkiej staran ności, 
by wyrazić jego uczucia za pomocą kroków choreograficznych. Temperament 

Chopina był miesza nką dumy i nieśmialośc i . 1ego pragnienie, by zyć wśród 

ludzi pięknycl1 i bogatych, ale przede wszystkim wielki ta lent kompozytora 1 wir

tuoza, uczyn ily L niego jednego z na1ważniejszych członków society w począt

kach XIX wieku w Paryżu. 

Zycie, jakie Chopin p rowadzi ł we Francji wzmocnito silną histo ryczną więź 

między Polską i Francią . która istniata jUZ wcześniej To oznacza, że najpierw 

mus iałem rozważyć stronę artystyczną, ale równiez znaleźć podejście histo

ryczne, pam ięta1ąc zawsze o nader eterycznym i delikatnym aspekcie postę

powania Chopina. 

Jego muzyka, przepełniona tęsknotą za Polską pokazuje, jak bardzo pozostal 

wierny swoje1 Ojczyźnie i swojej rodzinie. Dlatego przedstawienie p rzywołu1e 

jakby pewne bardzo emocjonalne chwile z zycia Chopina, od samej młodosc1 

i miłośc i do matki po dramatyczną śmierć. Wazne byto dla mnie stworzenie 

dwóch alegorii, muzyki 1 $f1ierc1, które rządziły zyciem Chopina do samego 

końca. 

Rzecz jasna, naj ażniejsza byla jego magiczna muzyka, więc aby zrealizować 

sugestywne sceny. wybranym arcydzielom Chopina towarzyszą utwory napi

sane przez kompozytorów, których znal lub bardzo l ub ił. 

Na koniec, w takim balecie rnezwykle ważna jest inscenizacia, by przedsta

wienie st ało się prawdziwym dramatem rozgry1Nanym przy pomocy kroków 

zamiast slów. 

Chc1albym t eż podziękować Luisie Spinatelli za 1e1 artystyczny wklad, dzięki 

któremu mogłem wyrazić swoją osobistą wizję geniusza. jakim byt Fryderyk 

Chopin. (przekł ad Joanna Dutkiewicz] 

Patrice Bart 
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baletu 
PROLOG: Portret epoki 

Malarz (Eugene Delacroix) tworzy „portret epoki" Fryderyk Chopin i dwunastu „apostołów", różnorodnych artystów, 

b liższych i dalszych przyjaciół kompozytora, którzy w znacznej mierze ukształtowali epokę romantyczną: Vincenco 

Bellini, Hector Berlioz, Franc;;o1s Chateaubriand, Astolphe de Custine, Heinrich Heine, Ferenc Liszt, Felix Mendelssohn

Bartholdy, Adam Mickiewicz, Niccolo Paganini, George Sand , Robert Schumann. 

CZĘŚĆ I 

Obraz 1: Kraj lat dziecinnych 

Wspom11ienie: jak się wszystko zaczęło . Cudowne dziecko urodzone w pogodniejszej epoce Księstwa War

szawskiego Marzyciel . Figlarz . Czarodziej 

Zabawa ludowa na wsi. Nasłuchiwan ie głosów, którymi przemawia świat. 

Tyran (Wielki Ksiązę Konstanty) jest srogi i okrutny nawet dla własnej żony. Jego straszliwe furie potrafi uśmie

rzyć tylko gra cudownego m!odzieńca. Oczarowany 111ą, przestaje miotać się w szale 1 w przystępie zachvvytu 

ofiarowuje mu pierścień . 

Obraz 2: Widmo buntu i klęski 

W narodzie odżywają nastroje wolnościowe: zrzuc ić jarzmo niewoli, precz z tyranią i fałszem, niech ludzie staną 

s ię braćm i I Niestety, imperium zła jest na razie silniejsze. Wizja przemocy i k lęski staje s ię realnością 

Jak w takiej sytuacj i ma się zachować geniusz? Pójść za Sztuką-Muzyką, czy na vvyzwanie Śmierci? Przystąpić 

do ruchu oporu? Spiskować , działać, wal czyć? C-z:y Jednak iść za głosem własnego powołania? Wydaje się , że 

tak, ale czy taka opcja to aby nie rejterada: zamaskowany vvybór vvygody i bezpieczeństwa? 

Przemyśleć to w spokoju, w przes rze ni sanktuarium. Natchnienie, jakie tam spływa (akord Scherza h-moll), 
staje się tropem decyzji. Trzeba zostawić dom, umiłowany kraj i ru szyć samotnie w świat W nastroju melancholii 

układać Pieśń Losu Człowieka . 

Obraz 3 : Podróż 

Wyruszyć w podróz .. w świat . . „Za góry, za lasy, za morze" Brzmi to pięknie i wzniośle , ale w rzeczyw i s tośc i -

vvyg ląda pospolicie . Proza życ ia jest śmieszna pakowanie, bagaże - wieczna komedia pomyłek . A romantyczne 

pozy. celebrowanie rozstania bywają wręcz groteskowe. Wreszcie pocztyl ion i stangret dają znak do odjazdu 

„Żegnaj. kochany Tytusie, żegnajc ie przyjaciele .. " 

W drogę! Przez wsie i miasta Do centrum, do Metropolii. 

Obraz 4: Metropolia 

Do kogo Metropoli i sk i erować pierwsze kroki? Do kogóż by innego jak nie do bratniej duszy, do innego geniu

sza I Rówieśny mistrz {Robert Schumann) przyjmuje w swej pracowni. Pokaz umiejętności. Wzajemny podziw 

i przy1ażń od pierwszego wejrzenia_ 

„Panowie, czapki z glów l Oto i novvy geniusz." 

Droga na szczyty otwarta Socjeta wiei iego świata przybywa do Salonu. aby poznać artystę . 

Olśniewający popis. Oczarowanie i aplauz. 

Salon odda1e hold w dowód czci i uznania. 
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CZĘŚĆ li 

Obraz 5: Tryumf i miłość 

Sława. szczyt powodzenia. 

.,Wielki świat" już nie tylko podziwia 1 oklaskuje, ale zabi~ga o względy lvvy salonowe, snobi, a z1;vlaszcza wiel

kie damy. Jedna z nich, s ławna (George Sand), wchodzi do gry przebojem. By podbić serce wybrańca, rzuca 

kapryśn ie partnera (Alfreda de Musseta) , który jej towarzyszy. Scena zazdrośc i. Skandal. 

Ucieczka w świat miłości. Idylla w słonecznym Nohant. 

Dopóki serce d rzemało . dusza nie Dyla dotknięta szalami namiętności . Raz obudzone, ujawnia swoją drugą 

naturę wieczne nienasycenie. Spełniona mitosć nuży. Potrteba innej, nowej. Tym bardziej, że córka Damy 

(Solange), młodz iutka i piękna, nie kryje zau roczenia . Wraca motyw zazdrośc i . Tym razem przeżywa ją ta, która 

jeszcze niedawno zdradz iła swego partnera. Pojedynek dwóch kobiet o Nieosiągalnego . 

Rozpętana namiętność okazuje się matnią Odwodzi od powołania. Idea! Sztuki -Muzyki wzywa do zawrócenia 

z tej drogi. 

Pożegnanie z miloscią Azyl pracow111. Kunszt. 

Obraz 6: Choroba 

Wyrwanie się z matni uczuć i powrót do samotności owocuje natchnieniem i wzrostem weny twórczej. Lecz w tej 

gorączce tworzenia jest coś podejrzanego, coś niepokojącego . Choroba, widmo śmierci. 

Któż mógłby w tej sytuaqi wspomóc, by skończyć dzie ło? Tylko Siostra i Matka, niezawodne piastunki. I oto 

Zjawiają się I W rzeczywistosc1? W marz8'J_iu? I tak. i tak- w gorączce nie odróżnia s ię tego. 

Do pracown i przychodzi grupa bywalców Salonu . Wiedziona niby troską 1 serdeczną pam i ęcią, faktyczn ie zaś 

z egoizmu płynącą ciekawością i roszczeniem zabawy. Artysta jest od tego, by dostarczać atrakcji By bawić, 

czarować, olś111ewać . Jeś li tego odmawia, choćby zlozony chorobą , zostan ie zapomniany. Socjeta znajdz ie 

sobie innego faworyta. 

Doktorzy nie spełni ają nadziei i oczekiwan . Zalecana terapia nie przynosi popravvy. Ich natura li styczne podej

ście do pac jenta jest bardziej zwiastunem śmierci, niż zapowiedzią zdrowia. 

Obraz 7: Sen i śmierć 

Jedyną ulgę w cierpieniu przynosi obecność Siostry. która działa jak balsam. „Zapomnij o wielkim świecie. Nie 

myśl już o nim, śpij'' 

We śn ie po1aw1a się Matka. „Nie bój się mnie, uspokój. jak w pierwszych chwilach życia zaśn iesz w mrnch 

ramionach ." 

Marzenie by 1eszcze raz poderwac się do lotu: raz jeszcze wystąpić w Salon ie. Wznieść s ię na szczyty i skonać. 

Sila tego pragnienia owocu1e iluzją Sypialnia zmienia się w Salon, który zapełnia s ię ludźm i. 

Echo pierwszego popisu - konfirmacja mistrzostwa. Ale już nikt , jak poprzednio, nie wspiera wyczerpanego, 

gdy ten się osuwa na ziemię Złud na publiczność znika. Tym, co zosta1e na za sze jest tylko Sztuka Muzyka 

Antoni Libera 
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SIS 
PROLOG UE: Portrait of the era 

Tl1e Painter (Eugene Delacroix) 1s •orking on a "portralt of the era" Fryderyk Chopin and twelve "apost les" , 

a diverse group of artists, lriends an cquarntances of e composer, who have all contnbuted to shaping the 

Romantic era: Vincenzo Bellini, Hector Berlioz, Franc;;ois Chateaubriand . Astolphe de Custrne, Heinrich Heine, 

Ferenc Liszt Felix Mendelssohn-Bartholdy, Adam Mickiewicz, Niccolo Paganini, George Sand Robert Schumann. 

PART I 

Scene 1: Land of childhood 

Remin iscences. how il all began. The child prod1gy born in the happier age of the Duchy of Warsaw Dreamer 

Prankster. Magician. 

A v1llage dance. Listening to the voices 1n which the world speaks 

The Tyrant (Grand Duke Constantine) was ruthless and brutal even to his own wile His awful fu rry was only 

appeased by the playing of the marvellous youth. The enchanted tyrant seized from rage in bewi lderment takes 

off his ring and offers il. 

Scene 2: Premonition of rebellion and failures 

Thoughts of lrberallon revive among the nation throw off the chains of slavery, down with tyranny and lies, let 

eople become brothers t Unfortunately the empire of evil is stili stronger. The vision of oppression and clcfeat 

becomes reahty 

How should a genius behave in th is situation? Should he fol io Music-Art, or respond to the challenge of Death? 

Join the resrstance? Conspire, act , light? Or should he follow t e voice of his vocation? lt seems so, but won t 

thai be a sharneful retreat, coverrng up the choice of convenrence and safety? 

Think about 1t calmfy, withrn the sanctuary. The inspiration fal l1ng upon him (a chord from the Scherzo in B fv/inor) 

becomes a c lue lead1ng to a decision. He has 10 leave his home, his beloved country, and go forth into the 

world , alone To compose the Song of Human Fate in a mood of melancholy. 

Scene 3: The journey 

To set off on a journey . , into the world "O'er tiills, o'er forests, o'er the sea" lt sounds beautrfu l and ntible lJut 

1n reali ty looks ordinary. The prosaic aspects of life are drol l packing, luggage - an etemal comedy of errors. 

And the romantic poses, the celebrat ron of farewells, can verge on the grotesque. F1nally, the posti lion and the 

coachman g1 e the sign to depart. 

"Fa ell , my beloved Tytus, farewell my friends " 

Time Io goi Through v1llages and towns To the hub, to the Metropolrs 

Scene 4: The Metropolis 

To whom should he take his first steps 1n the Metropoirs? Who else but a krndred spirit, another genius' His 

peer and master (Robert Schumann) is receiv ing ca llers at his studio A show of ski lł . Mutual adm1ration and 

rnendship at first sight 

·Gentlemen. hats off! Here is a new genius" 

The way to the top 1s open. High so iety comes to the salon to mee! the art ist. 

A brilliant display. Enchantment and applause. 

The salon pays hom ge in devot1on and appreciation. 
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PART li 

Scene 5: Triumph and love 

Farne, the peak of success. 
"High socrety" no longer just admires and applauds, but demands attention . sociali tes, snobs , and especially 

grand ladies. One of them, famous (George Sand) takes the garne by storm To win the heart o f her chosen 

one, on a whim she ditches the partner she carne with (Alfred de Musset). Aj alous tantrum A scandal 

Escape to the world of Io e. An 1dyll 1n the southern Noh.ant. 

As long as the heart was asleep, the soul was not touched by frenzies of pass1on. Once awakened, it reveals 

its other nature : constant insatiabi lrty. Love fulf illed 1s tiresome. You need a new love . At the same time, the 

Lady's adolescent daughter (Solange), young and beautiful, does not hicie her fascination The motii of 1ealousy 

returns . This time it 1s te lt by sh who betrayed her partner not so long ago. The two omen struggle for the 

Unattainable Man 
Passion unleashed becom s a trap. Pullrng hirn a a from his vocation . The idea! of Music-A cal ls him lo turn 

back. 

Farewell to love. The refuge of the studio. Artrstry. 

Scene 6: lllness 
Breaking free from the trap of emotrons and return1ng to so litude brings inspir at1on and increased creative 

motrvation . But there is something suspicious, something disturbrng about !his f errsh creativeness. lllness, 

the spectra of death . 
Who could help in this situation, so the work can be completed? Only the Sister and the Mather, unfailing guar

dians . An here they are! In reality? In a dream? lt 1s one and the other - in a fever, it is hard to tell sometrmes 

A group of regular salon-goers arrives att4he studio. Seemrngly drawn there by concern and loving memory, but 

in tru th out of self cur iosity and a desire for lun. An artrst 's role is to pro ide entertarnment. To amuse, enchanl. 

dazzle. li he refuses, even il incapacitated by illness. he wi ll be forgotten. High society wi ll !ind another favourite. 

The doctors' effort s have no results. Their therapy has no success The treatment of lhe patient is a sign of 

for shadowing death ratt1er than rel ieving suffering . 

Scene 7: Dreaming and death 
The one relief to hi s parn is the Srster, wl11ch cts lrke a curative balm "Forget about high society Stop thinking 

about them, sleep" 
In the dream his mother appears. "Don't be afraid of me. calm down as 1n the first moments of our life , you 

will r li asleep in my arms" 
He wishes to take fhght aga1n, to pertorm at the salon once rnore Soar to the J1eights and die. The force of !his 

desire produces n illusion The bedroom tu rns into the salon which fili up wrth peo te. 

An echo of the first display of ski li But untike then , lhis time no one supports the exhausted man When he drops 

to the ground warn out the 1llusory audience disappears. And hich remarns lor eternity is Music. [translatron 

Joanna Dutk1ew1cz] 

Antoni Libera 
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sa a 
Ca st 

Fryderyk Wladimir Jaroszenko, Sergey Popov, Maksim Wojtiu l 
(Fryderyk Chopin) 

Dama / The Lady Marta Fiedler. Dominika Krysztoforska, Natalia Wojciechowska 
(George Sand) 

Matka Fryderyka I Fryderyk's mother Dominika Krysztoforska, Anna Lipczyk. Izabela Szyli ńska 
(Tekla Justyna Chopin z Krzyżanowsk ich 

nee Krzyżanowska) 

Siostra Fryderyka I Fryderyk's sister Dagmara Dryl, Emilia Stachurska , Iri na Wasilewska 
(Ludwi ka Chopin -Jęd rze jewi cz) 

Muzyka I Music Aleksandra Liaszenko, Ewa Nowak, Agnieszka Pietyra 

Śmierć I Death Sergey Basalaev. Robert Bondara, Wo1ciech Ślęzak 

Mistrz I The Master Wladimir Jaroszenko, Pawel Koncewo1. Egor Menshikov, Jacek Tyski 
(Robert Schumann) 

Wirtuoz I The Virtuoso Sergey Basalaev. Wladimir Jaroszenko, Sergey Popov 
(Ferenc Liszt) 

Partnerka Wiruoza I The Virtuoso 's partner Ana Kipshidze . Anita Kuskowska, Anna Lorenc 
(Marie d'Agoult) 

Partner Damy I The Lady's partner Adam Kozal, Carlos Martin Perez, Sebastian Solecki 
(Alfred de Musset) 

Markiz I The Marquis Arkadiusz Golygowski, Carlos Martin Perez. Jaroslaw Zanie\ icz 
(Astolphe de Custine) 

Malarz I The Painter Robert Bondara, Aclam Kozal, Sebastian Solecki 
(Eugene Delacroix) 

Córka Damy I The Lady 's daughter Anna Hop, Magdal na Śmig ielska (Mloda I Young) 

(Solange) Dagmara Dryl, Aleksandra Liaszenko, Maria Zuk (Dorosla/Adull) 

oraz I and 

Prolog I Prologue 

Malarz i wybitne postaci epoki I The Painter and leading personałities of the period 
(Eugene Delacroix & Vincenzo Bellini, Hector BerłioL. Fr rn;:ois Chateaubriand, Fryderyk Chopin 

Astolphe de Custine. Heinrich Heine, Ferenc Liszt , Felrx Mendelssohn-Banholdy, Adam M1ck1ew1cz. 
N1ccolo Paganini , George Sand, Robert Schumann) 
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Obraz 1 I Scene 1 

Frycek Anna Hop, Magdalena Śmig ie l ska 
(Młody I Young Fryderyk Chopin) 

Ojciec Frycka / Frycek's father Zbigrnew Czapski-Kłoda, Tomasz Prusak 
(Mikola1 Chopin) 

Tyran / The Tyrant Sergey Basalaev, Egor Menshiko Wojciech Ślęwk 
(Wielki Książę Konstanty 

Grand Duke Constantine) 

Żona Tyrana / The Tyrant's wite Magdalena Ciechowicz, Anna Lipczyk, Anna Lorenc 
(Ks iężna I Duchess Joanna Grudz i ńska) 

Służąca / The Servant Sylwia Dytkowska, Magdalena Nalewajka Magdalena Z1e lińs a 

Obraz 2 I Scene 2 

Przywódcy powstania Adam Kozal, Carlos Mart in Perez, Seba lian Solecki, Jacek Tyski 
Leaders of the uprising 

Przyjaciel Fryderyka I Fryderyk's friend 
(Tytus Woyciechowski) 

Pocztylion / The Postilion 

Obraz 3 / Scene 3 

Oskar Świtała, Jaroslaw Zaniewicz 

Klaud iusz Paradz ińsk i , Michal Tużnik, Kurusz Wojeński 

Służący I Servants Bartosz Anczykowsk1 , Eduard Bablidze, Pawel Koncewoj, 
Sebastian Solecki, Jacek Tyski, Kurusz Wo1eński. Bartosz Zyśk 

Obraz 5 I Scene 5 

Damy na balu I Ladies at the bali 
Barbara Bartnik, Magdalena Ciechowicz. Dagmara Dryl, Marta Fiedler, Karol ina Jupow1cz, 

Ana K1pshidze, Aleksandra Liaszenko, Anna Lorenc, Mi lena Onufrowicz, Agnieszka P1etyra, 
Emil ia Stachurska, Irina Wasilewska , Natalia Wo1ciechowska 

Panowie na balu I Gentlemen at the bali 
Eduard BablicJ:e, Robert Bondara, Zbigniew Czapski-Kloda, Wladimir Jaroszenko. Pawel Koncewoj, 

Adam Kozal. Carlos Martin Perez, Egor Menshikov. Sebastian Solecki, Wojciech S lęzak, lukasz Tużnik , 
M ichał Tużni k . Maksim Wojtiul , Jarosław Zaniewicz 

Solistka bolera / Female solo in the bolero Aleksandra Liaszenko. Agnieszka Pietyra. Natalia Wojciechowska 

Solista bolera / Male solo in the bolero Bartosz Anczykowski, Jacek Tyski, Bartosz Zyśk 

a t akże I with 

Dzieci , Służba, Wieśniacy, Powstańcy polscy, Żołnierze rosyjscy, Kobiety w kościele , 
Przyjaciele Fryderyka, Bywalcy salonu , Tancerze bolera, Doktorzy 

Children, Servants, Villagers , Polish insurgents, Russian soldiers , Women in the church , 
Fryderyk's friends, Guests at the salon, Bolero dancers, Doctors 

POLSKI BALET NARODOWY I POLISH NATIONAL BALLET 
Uczniowie Szkoły Baletowej im Rom na Turczynowicza 1 statysc1 

Pup1ls of the Roman Turczynowicz Ballet School & tras 

Pian i śc i I Pianists KRlYSZTOF JABŁOŃSKI , PAWEŁ SOBOWIEC, SŁAWOMIR WILK 
Solo wokalne I Vocal solo AGNIESZKA REHLIS 

ORKIESTRA i CHÓR OPERY NARODOWEJ 
ORCHESTRA & CHORUS OF THE POLISH NATIONAL OPERA 

Dyrygent I Conductor TADEUSZ KOZŁOWSKI 
Przygotowanie chóru I Chorus Master BOGDAN GOLA 
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Antoni Libera 

Dwusetlelnia rocznica urodzin Fryderyka Chopina 1est 

wyjątkowa nie t lko ze względu na wyrazistą l iczbę , lecz 

również dlatego, ze 1est to pierwsza „ okrągla " Jego rocz

nica w Polsce wolnei i suwerenne1 Dlatego stanowila dla 

rozmaitych instytuc ji kulturalnych wyzwani e, w 1aki spo

sób Ją uczc i ć. Pytanie to nie należalo do latwych, albo

wiem zarówno sama muzyka kompozy1ora, 1ak i iego 

postać były po wielekroć, a nieraz i ponad miarę eksplo

atowane. Chodziło o to, aby uniknąć sztampy 1 koturnu, 

o które prze cież nietrudno w takiej sytuacji (a do których 

polska tradycja ma niestety skłonnośc i), a 1ednocześnie 

by ewentualne nowatorstwo lub od św1ezenie takich czy 

innych wz.orców było szlachetne i godne, by nie przero

dzilo się w ekstrawagancki eksces. 

Jedną z glównych placówek, które1 przypadała w udziale 

rola współtwórcy i wspólorganizatora obchodów, była 

z oczywistych względów Opera Narodowa - Teatr Wielki 

w Warszawie. Z oczywistych wzg lędów . No wlaśnie , czy 

z oczywistych? 

Formalnie rzecz b iorąc, tak. Przec iez Opera Narodowa 

10 Jedna z czolowych instytuC)i muzycznych w kra1u Ale 

merytorycznie? Zdawałoby się, że też . Bo Chopin prze

pada! za operą - namiętnie ogląda! spektakle operowe 

w Teatrze Narodowym, a później w Operze Paryskie), 1 bez 

wątpien ia N)!Warła ona wielki wpływ na 1ego twórczość. 

Tyle że . nie chcial dla nie1 p isać , mimo licznych nalegań, 

w tym samego Mickiewicza. 

Zresztą , nawet niezaleznie od te1okoliczności.1ak pogo

dz ić czy polączyć liryzm 1 kameralność te1 muzyki, głów

nie fortepianowej, z przepychem i blaskiem operowe) 

sceny, z donośnym brzmieniem orkiestry w ibrujące1 

w kanale? Przecież nawet na1bard z1ej ekstatyczny I pory-

1Va1 ąc pub l iczność recital to kompletn ie Inny świat i inna 

atmosfera niz splendor operowej produkcji prezentowa

nej p rzed g igantyczną widownią. Opera Chopinowska? 

Opera o Chopinie? Zdarzyła s i ę wprawdzie kiedyś Gia

como Oreficemu, lecz cóz, niezbyt udana ! 

A zatem moze koncert? Uroczysty koncert z udzialem 

wybitnych pianistów 1 w 1akie1ś szczególne1 oprawie? 

Koncert to jednak domena filharmoni i Rywalizować z nią 

nie ma sensu. 
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Cle 
ba le tu 

Cóż pozosta1e? Balet. Widowisko bez slów, z samą tylko 

muzyką i ulotnym jak ona ruchem i gestem tancerza. 

Istotnie , balet 1est czymś, do czego w dane1 sytuac1i 

mozna by się odwalać i z czym warto się zmierzyć. Ale 

i tu 1est szkopul, 1 to nawet niejeden. 

Albowiem balet Już 1est, a raczej wiele baletów Po 

p1erv1sze Chopiniana, zwane tez Sylfidami, w choreogra

fii Fokina, w róznych instrumentacjach, m 1n dwóch 

„potęg" Glazunowa 1 Strawińskiego; balet uznany i nale

żący do stalego repertuaru światowych scen operowych. 

A potem - cała lista do muzyki Chopina tworzyl i chore

ografię na1w1ęks1 mistrzowi te1 sztuki. W XX wieku Ash

ton, Be1art, Neumeier i Robbins, a u nas m in. N1zyńska 

i Drzewiecki. 

Lecz ieś l i to nawet pominąć i iść zuchwale naprzód, szu

ka1ąc novtych rozwiązań , to powstaie pytanie o temat, 

o histo r ię . Co mialoby s tanowić treść nowego baletu na 

kanwie muzyki Chopina? O czym by miał opowiadać? 

Sylfidy są abstrakcy1ne to neoromantyczna, oniryczna 

fantaz1a. Podobnie balet Niżyńskiej, nie mówiąc o Rob

binsie. Czy ta czysta muzyka ma jakiś sens literacki? 

Czy dałoby się przyna1mniej wyraz i ć za jej pomocą taką 

czy inną tabulę? Jaką? Dawną czy nową? Jakąś histo

rię m i tyczną, obecną J UŻ w kulturze, czy coś zu pełnie 

nowego, wymyślonego od podstaw? 

Próbowano wszystkiego. Na przyklad Ashton próbowal 

„zatańczyc " w takt tej muzyki akCJę Miesiąca na wsi Iwana 

Turgieniewa: Neumeier - opowieść Dumasa o damie 

kameliowej; Be1art - mit Don Juana. Próby wykorzystania 
. ' muzyki Chopina w balecie mialy miejsce i u nas. na Sce-

nie Narodmvej. W roku 1991 Waldemar Wołk-Karaczewsk1 

wespól z Pawiem Chynowskim stworzy li i wystawili balet 

Muzy Chopina na kanwie obu koncertów z dodatkiem 

Andante spianato I Marsza żalobnego . Bohaterkami spek

taklu były „kobiety Chopina" - Konstanc1a Gladkowska, 

George Sand i Delfina Potocka. Podobną tematykę -

m1lość w życi u artysty - podjął Lorca Massine w swo1eJ 

produkcji Fortepianissimo z 1999 roku. 

Lecz kompozycie Chopina są tak formalne tak czyste , 

tak - chcialoby s i ę pow1edz1eć - matematycznie ścisłe, 

ze nakła dan i e na nie jakichkolwiek obrazów, postac i, 

sytuaC)i , splaszcza je lub wypacza. Wprawdzie sam samotność. To głębokie poczucie, że nie wolno zmarno-

kompozytor, o czym wiadomo z przekazów, zwykl nieraz wać danej zdolności i szansy. Poczucie, że ma się coś, 

napomykać, „co mia! na myśli" pisząc - a że to „wo1sko co trzeba oddać bliźnim, choć nie istnieie przecież żadna 

idzie··, a że to „pada deszcz", a że to „brzask poranka 

rozprasza ciemność nocy" - lecz wszystkie te obj aśnie

nia nie były Jednoznaczne. Byly na1wyże1 tropami, wywo

lawczymi haslam1, bodżcam1 do sko1arzeń - slowem: 

m akami czegoś, co dzie1e się w umyśle. a nie w widome1 

przestrzeni 

A zatem - tak czy nie? A jeśli tak, to co? O czym móglby 

być balet na cześć Fryderyka Chopina? 

umowa w tym względzie. I trzeba się bardzo śpieszyć, bo 

niewiele jest czasu. 

Tak właśnie bylo z Chopinem. Naprzód, dość wcześnie 

odkrycie. że 1est kimś wy1ątkowym ; ze slyszy w glowie 

dźwięki, jakby je ktoś dyktowa!; że - 1ak pisał poeta -

przez jego wnętrze czy duszę „przeplywa strum ień pięk

ności" Następn i e , że owoce owego uzdolnienia są dla 

bliskie1 wspólnoty rodziny, narodu, l udzkości , niecce-

Waldemar Dąbrowsk i , dyrektor Opery Narodowej, ini- nionym dobrem że świ at go potrzebuje, czy nawet się 

cjator projektu i 1ego spiritus movens, zasugerował, by go domaga. I tu się wlaśnie zaczyna dramat czlowieka-

powstal balet o samym Chopinie - artyście romantycz- geniusza. Wybraństwo zobowiązu1e , nakłada śluby wier-

nym, polsko-europe1skim „Jesteśmy mu to winni" , pod

sumował zadanie. 

A zatem o nim samym. A ściślej o 1ego duchu, nie 

dosłownie o życi u . Biografii Chopina - w formie ksiąz

kowej, filmowe1 - 1est duzo, ponad miarę. Kto ciekaw 

szczególów, niech czyta lub siądzie przed ekranem 

i włączy dvd. Natomiast dziel impresyjnych, próbujących 

uchwyci ć najgłębszą istotę losu Uak choćby slynny portret 

pędzla Delacroix) iest znacznie mniej, wciąz mało. 

Pokażmy zatem Chopina nie wymiarze dosłownym, nie 

Jako kompozytora, muzyka-wirtuoza (Jak zresztą mialby 

tancerz odwzorowywać pianistę?), ale jako artystę 

w wymiarze uniwersalnym - iako szczególną Jednost kę, 

obdarzoną nieledwie nadprzyrodzoną zdolnością 

Co znaczy być geniuszem? „Otrzymać dar", „mieć 

moc"? Czy 1est to - 1ak myślą ci, co 1e1 nie posiadają -

szczególna laska niebios, niezwykle dobrodzie1stwo? 

Czy może jednak brzemię, albo i nawet przekleństwo? 

Bo być wybrańcem losu, mieć dar tworzenia piękna, co 

zdarza się bardzo rzadko, to wcale nie blogostan i rzadko 

kiedy szczęście. To przede wszystkim trud, wyo;:eczenia, 

naści - wierności powołani u 1 mis ji do spelnienia. Tym

czasem życie i świat, tocząca się historia - odwodzą 

od tego celu, i to na ogół nie wprost, lecz pod 1 akimś 

pozorem: takich czy innych obligów. porywów serca. pra

gn,i eń, a wreszcie śm1ertelne1 choroby. 

Spróbujmy pokazać ten dramat. Spróbujmy pokazać 

rozdarcie pomiędzy ludzką naturą, życiem, pragnieniem 

szczęścia a powołaniem artysty, bezwzględną slużbą 

sztuce. Ten dramat to dramat Chopina, ale nie tylko Cho

pina, to dramat większości geniuszy - nieraz noszonych 

na rękach, wielbionych, ubóstwianych, a przy tym nie

szczęśliwych, glęboko samotnych i smutnych. Oto cena 

talentu, slodkiego daru niebios. Życie codzienne, radość 

i szczęśc ie osobiste zlożone na oltarzu pokrzepiające1 

przez wieki, uwzniośla1ące1 sztuki. 

A wszystko to w takt muzyki nie tylko samego Chopina, 

lecz także współczesnych mu twórców Liszta, Schu

manna, Berlioza - którzy go podziwiali. Niech będzie to 

forma ich hołdu, 1ak1 skladają po latach swo1emu przy

jacielowi. W wolne1 nareszcie Polsce, w z1ednoczone1 

Europie. 

[Antoni Libera. pisarz. tlumacz. rezyser teatralny P rze loży l m.in. 
wszyslkie dramaly Samuela Becketta, które równi e? vyslawial w kra1u 
i za granicą. Jego glośne 1nscemzacje Ostatniej taśmy z l Łomn ic

kim (1985). Z. Zapasiewiczem (2004) i z D. Warr il owern w Anglii 
(1989) oraz Końcówki w The Gale Thealre w Dublinie (1991-99), 
pokazywane były na międzynarodowych festiwalach rn 111 w Ang li i 
Australii, Franq i, Irlandii i USA. Przekłada ! równ ież utwory Sofoklesa, 
Hblderlina i Wilde 'a, dokona! nowego przekladu Makbeta Szekspira 
i tł umaczy ! libretta operowe , m. in. Czarnej maski Pendereckiego, 
Smierci w Wenecti Brit1ena i Music Programme Roxany Panufnik. 
Autor pow ieśc i Madame (1998), przelożonej na dwadzie śc i a 1 ęzyków 
- główne1 laureatki konkursu wydawnictwa Znak 1 finalistki między
narodowe1 IMPAC Dublin Literary Award 2002 . Ostatfl io wydal opo
wieść au tobiog raficzną Godot i jego cień (2009) o swo1e1 fascynacji 
twó rczo ścią i osobą Becketta. Czlonek po lskiego PEN~C l ub u ] 
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ina 
można tylko słuchać z pokorą 

Do muzyki Chopina powi no się podchodzić z pewną 

pokorą A na pewno z dużą dozą ostrożności, kiedy 

chcemy Ją wykorzystywać do innych celów ni ż te, dla 

których zostala przez samego kompozytora napisana. 

Z bardzo prostej przyczyny. Jakoś trudno bowiem daje s i ę 

ona przystoSOW'fNać do potrzeb sceny, opornie przeista

cza się w tworzywo orkiestrowe, teatralne czy baletowe. 

Próby ingerencji w nią samą , czy wykorzystywanie jej do 

czegoś innego poza nią samą, dotkliwie Ją ranią i kończą 

s ię klęską dla śmialków-translatorów 

Chopin broni się też przed obrazem, filmem czy litera

turą Tak często dzieje s ię ze s tuką najwyzszej próby, 

sztuką skoń czoną Chopin dla odbiorcy jest bezkompro

mismvy domaga się jedynie ciszy i skupienia. Z tego też 

powodu ct1oreograficzna opowieść o Chopinie nie mogla 

zostać oparta na muzyce samego Chopina, choć też Jed

nocześnie nie mogla się zupełnie jeJ wyrzec. Stworzenie 

„chopinowskich obrazów". czy opowiedzenie ekspresją 

ludzkiego ciała o waznych epizodach chopinowskiej 

biografii. wydawało s ię w pierwszej chwili anachroniczne 

i wręcz niemożliwe , potem Jednak nasunęlo w mojej 

wyobrażrn iele skojarzeń i narzucających s ię „charak

terów" z muzycznej literatu ry wz iętych, które skonkrety

zowane, zaczęty ukladać się w pewną logiczną 1 możliwą 

do zaakceptowania calość. 
Tak to powstala „ plądrofon 1czna " suita do libretta Anto

niego Libery. Gorące z nim dyskusje na temat moż l iwych 

sposobów wspóldzialania warstwy muzycznej z l iteracką 

pozwolily na stworzenie koncepCJi, korygo anej następ

nie jeszcze w trakcie pracy przez Patrice 'a Barta. 

Od początku nie rnialem wątpliwośc i , że glos należa l o 

oddać romantykom bliskim Chopinowi, zaznaczając 

wyraźn i e jego między nimi obecność W pieiwotnej wersji 

utworów m1alo być znacznie mniej. aby w tej dźwiękowej 

opowieści o Chopinie achować sens dramaturgiczny 

przede wszystkim w warstwie muzyczną Prawa i język 
baletu wyrnus1ly jednak wiele zmian , uzupelnień, niela

twych 1ngerenCJi w oryginalne i przec ież z innym prze

znaczeniem pisane ut ory. Pierwotnie mialy one (o ile 

w ogóle) inny konkretny program, operowaly 1ednak kate-
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goriami wyrazowymi odpowiada1ącymi scenariuszowi 

Antoniego Libery i koncepcji choreograficzne) Patrice'a 

Barta. Zmieni ly zatem kontekst, lecz pozostaty w swym 

charakterze. 

Chopin, wspóltworząc W1elk1 Romantyzm, znalazl się 

w bliskich relacjach ze wspólczesnymi, nierzadko bez

pośrecl nio, czasem w sposób nieoczywisty, stając się 

żródlem ich inspiracji. W wielu przypadkach tworzona 

przez nich muzyka nalezala do tego samego świata emo

cji i doświadczeń, Chopin jednak dystansowa! się od 

ich twórczośc i niezwyklą mocą swojego 1ndyw1dualnego 

stylu. Mia! on wyjątkowe wyczucie formy, które nigdy nie 

pozwolilo mu przekroczyć granicy dobrego smaku , nawet 

w momentach najwyższych uniesień. Wytyczy! sobie 

w tym granice, które jego koledzy sklonni byli przekraczać 

wielokrotnie. 

Kategorie wyrazowe charakterystyczne dla Berlioza 

(triumfalne. ekstrawertyczne. fasadowe. salonowe, pelne 

blichtru, przesadnie dramatyczne), Schumanna (eks

presywne, obsesyjne, oni ryczne, schizofren iczne, tra

giczne) , Liszta (malarskie, opisowe, ilustracyjne 1deowo

plakatowe) bywały dla Chopina obce, ale doświadcz.al 

ich, bral w nich niejako udział, bywały one skladnikiem 

jego przeżyć, jego biografii. Mogly byc zatem użyte do 

opisu zdarzeń z zycia kompozytora. 

Reminiscencje icl1 ożyły w twórczości póżniejszych twór

ców oczarowanych Chopinem np. Mili Balakiriewa. Mamy 

tego przekaz za pośredn ictwem Siergieja Lapunowa 

w pełnej uwielbienia wizji Chopina w Że/azowe/ Woli ze 

zinstrumentowanym fragmentem Berceuse wpisanym 

w poemat typowy dla rosyiskiej szkoly. W scenariuszu 

muzycznym baletu pojaw1a1ą s ię takze dwie inne wersje 
symfoniczne utworów Chopina. Zinstrumentowane przez 

Manuela de Fallę Bolero przywołuje klimaty hi szpańskie . 

Przełożony przez Leopolda Stokowskiego Mazurek a-moll 

- pozbawiony nowej postaci swej taneczności, a sku

piony na „genotypie" poematu symfonicznego - to z kolei 

jedna z ciekawszych „prób translatorskich" Chopina. 

Czy to wszystko da się pogodzić w opowiadane1 muzyką 
„historii o Chopinie" 

Koncepcja muzyczna 

Część I 
Robert Schumann Chopin z Karnawa/u op. 9 nr 12 

2. Maciej Ziel i ński Żelazowa Wola, interludium na motywach Siergieja Lapunowa 

3. Siergiej Lapunow Żelazowa Wola, poemat symfoniczny op. 37 (fragment) 

4. Ferenc Liszt Prometeusz. poemat symfoniczny nr 5 (fragment) 
5. Ferenc Liszt Salve Polonia z oratorium Św Stanislaw (fragment interludium nr 2) 

6. Ferenc Liszt Prometeusz, poemat symfoniczny nr 5 (fragment) 
7 Ferenc Liszt Stabat Mater speciosa z oratorium Chrystus (z fragmentami Scherza h-moll op . 20 Chopina) 

8. Franz Schubert Presto vivace z /li Symfonii O-dur (czę'ść 4) 
9. Fryderyk Chopin Wariacje B-dur na temat arii „La ci darem la mano" op. 2 (temat 1 3 wariacje) 

1 o Fryderyk Chopin Polonez Es-dur op. 22 

Część li 
1 Hector Berlioz Apoteoza z Symfonii żalobne; i triumfalne; op. 15 (fragment) 
2. Maciei Ziel iń ski Apoteoza „Beatrycze i Benedykt" , interludium na motywach Hectora Berlioza 

3. Hector Berlioz Beatrycze i Benedykt , uwertura (fragment) 
4. Fryderyk Chopin Larghetto z Koncertu fortepianowego f-moll op. 21 (część 2) 

5. Manuel de Falla Bolero ze suity orkiestrowej El fuego fatuo (aranżaqa Antoni Ros-Marba) 

6. Fryderyk Chopin Mazurek a-moll op 17 nr 4 
7 Robert Schumann Adagio z li Symfonii C-dur op. 61 (część 3) 

8. Fryderyk Chopin Polonez c-moll op. 40 nr 2 
9. Fryderyk Chopin Mazurek a-moll op. 17 nr 4 (motyw początkowy, inst rumentacja Leopold Stokowski) 

10. Hector Berlioz Na lagunach na mezzosopran i orkies trę z cyklu pieś ni Letnie noce 

11 Fryderyk Chopin Mazurek a-moll op._.17 nr 4 (instrumentacja Leopold Stokowski) 

12. Fryderyk Chopin Mazurek f-mo!I op. 68 nr 4 

[Stani sław Leszczyński, teoretyk muzyki, krytyk, pub licysta. peda
gog Od 2004 roku zastępca dyreklora ds. Edukacji Muzycznej , 
Nagra1i i Koncertó w Narado ym Instytucie Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Twórca i dyrektor artystyczny międzynarodowych festi
wal i muzycznych „Chopin i 1ego Europa" oraz ser ii plytowej „Real 
Chopin" Wcześn iej szef działu muzyki klasycznej Polskich Nag rań , 
wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Konsultant 
programowy Filharmonii Narodowej, dyrektor Nagrań Muzycznych 
Polski ego Radia, współtwórca Stud ia S1 (obecnie im . Witolda Luto
sławskiego) i zastępca dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej Redaktor i wydawca płyt z muzyką polską (Jarzęb
skiego, Dobrzyrisk1ego. Chopina, Monius ki, Szymanowskiego , Pen
dereckiego, Lutoslawskiego) . Jako pierwszy nagrodzony Paszpor tem 
„Polityki' ' przyznanym mu za propagowan ie muzyki polskią Nomi
nowany do Nagrody im. Cypriana Norwida, odznaczony Srebrnym 
Medalem „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis" .] 
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Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel, 
Fryderyk Chopin zeszedŁ z tego świata. UmiaŁ on najtrudniejsze sztuki 
zadanie rozwiązywać z tajemniczą biegłością - umiał bowiem zbierać 
kwiaty polne, rosy z nich ani puchu nie otrząsając najlżejszego. 
I umiał je w gwiazdy, w meteory, że nie powiem: w komety, caŁej 
świecące Europie, ideatu sztuką przepromieniać. Przezeń Ludu 
polskiego porozrzucane Łzy po polach w dyjademie ludzkości się zebrały 
na dyjament piękna, kryształami harmonii osobliwej. To jest - co 
największego sztukmistrz może uczynić i to uczynił Fryderyk Chopin. 
CaŁy prawie żywot [bo część główną] poza krajem spędziŁ dla kraju. 
To jest, co największego dopiąć może wychodziec, 
i tego Fryderyk Chopin dopiął. Cyprian Kamil Norwid (z Nekrologu) 



chopinowskie w Warszawie 

6 grudnia 1908, premiera polska 
CHOPINIANA 

Fantazja romantyczna Michaila Fokina w jednym akcie 
Choreografia Michaił Fokin 
Muzyka Fryderyk Chopin I Aleksandr Głazunow, Maurice Keller 

(premiery własne i występy gościnne) 

[Polonez A-dur op 40 nr 1, Nokturn As-dur op. 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70 nr 1, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 67 nr 3, Preludium A-dur op. 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op. 18] 
Dyrygent Henryk Opieński 
Scenografia nieustalona 
Soliści: Helena Rządcówna, Helena Ossowska, Aleksandra Wasilewska, Jan Zalewski 
BALET TEATRU WIELKIEGO 

13 stycznia 1915, premiera polska 
MUSZLA I PERŁA 

Intermezzo baletowe 
Muzyka: Fryderyk Chopin I Riccardo Dngo 
[Etiuda E-dur op. 1 O] 
Choreografia Julian Apolnańsk1 wg Mariusa Petipy 
Dyrygent. Władysław Lew1nger 
Scenografia nieustalona 
Solistka Halina Szmolcówna 

18 marca 1921, premiera 
CHOPINIANA 

Fantazja romantyczna M ichaiła Fokina w jednym akcie 
Choreografia Piotr Zajlich wg Michaiła Fokina 
Muzyka Fryderyk Chopin I Aleksandr Głazunow Maurice Keller 
[Polonez A-dur op. 40 nr 1, Nokturn As-dur op. 32 nr 2. Walc Ges-dur op. 70 ~ r 1, Mazurek O-dur op 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 67 nr 3, Preludium A-dur op. 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op 18] 
Dyrygent Marian Rudnicki 
Scenografia Wincenty Drabik 
Soliści Halina Szrnolcówna, Maria Pawińska (?), Irena Szymańska(?), Zygmunt Dąbrowsk i 
BALET TEATRU WIELKIEGO 

6 kwietnia 1938, premiera polska 
KONCERT e-moll 

Balet Bron i s ławy Niżyńskiej Jednym akcie 
Choreografia. Bronis ł awa N iżyńska 
Muz ka Fryderyk Chopin 
[Koncert fortepianO'vV'J e-moll op. 11] 
Dyrygent. Mieczys ław ierzeiewski Pianista: Seweryn Turel 
Scenografia:Waclaw Borowski 
Sol iści Olga Sławska, Nina Juszkiewicz. Zbigniew K i liński 
BALET POLSKI 
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17 lipca 1946, premiera 
CHOPINIANA 

Fantazja romantyczne Michai ła Fokina w Jednym akcie 
Choreografia Piotr Zajlich wg Michaiła Fok1na 
Muzyka Fryderyk Chopin I Aleksandr Głazunow, Olgierd Straszyński , Ignacy Cielewicz, Zygmunt Noskowski, 
Feliks Rybicki 
[Polonez A-dur op 40 nr 1, Nokturn As-dur op. 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70 nr 1, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 67 nr 3, Preludium A-dur op. 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op 18] 
Dyrygent. Olgierd Straszyński 
Scenografia : Jan Hawryłkiewicz 
Soliści: Stella Pokrzywińska, Mana Krzyszkowska. Eugenia Kossakówna, Stanisław Cywiński 
BALET SCENY MUlYCZNO-OPEROWEJ 

1 o i 11 maja 1958, występy gościnne 
LES SYLPHIDES 

Fantazja romantyczna Michaila Fok1na w jednym akcie 
Choreografia Michail Fokin 
Muzyka Fryderyk Chopin I Benjamin Britten 
[Preludium A-dur op. 28 nr 7, Nokturn As-dur op. 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70. nr 1, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 33 nr 2, Preludium A-dur op. 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op. 18] 
Dyrygent Samuel Krachmaln ick 
Scenografia Eugene Dunkle wg obrazu Jeana Corota 
So li ści: Violette Verdy, Elisabeth Carroll, Susan Borree, Royes Fernandez 
AMERICAN BALLET THEATRE z Nowego Jorku 

8, 9, 1 o, 11 i 12 października 1959, występy gościnne 
THE CONCERT (or THE PERILS OF EVERYBODY) 

Balet komiczny Jeronne'a Robbinsa w jednym akcie 
Choreografia Jerome Robbins 
Muzyka Fryderyk Chopin I Hershy Kay 
[Polonez A-dur op. 40 nr 1, Berceuse Des-dur op. 57, Preludium f-moll op. 28 nr 18, Preludium b-moll op. 28 nr 16, 
Walce-moll op. pośmiertne, Preludium A-dur op. 28 nr 7, Preludium e-moll op 28 nr 4, Mazurek G-dur op. 67 nr 1, 
Ballada As-dur op. 47] 
Dyrygent Werner Torkanowsky 
DekoraC)e: Sauol Steinberg 
Kostiumy: Irene Sharaff 
Soliści Muriel Bentley, Patricia Dunn, Erin Mart in , Barbara tvlil berg , Beryl Towbin , Tommy Abbott , Michael 
Maule, Jay Norman, James White oraz pianistka Betty Walberg 
JEROME ROBBINS' BALLETS U SA z ~owego Jorku 

24 października 1971, występ gościnny 
NOCTURNE 

Solo baletowe 
Choreografia Janice Groman 
Muzyka Fryderyk Chopin 
Pianista ? [nagranie] 
Kostiumy. Alan Madsen 
Solistka: Janice Groman 
THE FIRST CHAMBER DANCE COMPANY z Nowego Jorku 

21 października 1972, występ gościnny 
DANCES AT A GATHERING 

Balet Jerome'a Robbinsa w iednym akcie 
Choreografia: Jerome Robbins 
Muzyka Fryderyk Chopin 
[Mazurek cis-moll op 63 nr 3, Walc h-moll op. 69 nr 2, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, Mazurek es-moll op_ 6 nr 4, 
Mazurek C-dur op . 7 nr 5 Mazurek As-dur op 7 nr 4 , Mazurek C-dur op. 24 nr 2, Mazurek c1s-mo/I op. 6 nr 2 
Walc As-dur op. 42 , Walc a-moll op. 34 nr 2 . Mazurek C-dur op. 56 nr 2, Etiuda a-moll op. 25 nr 4, Walc As-dur 
op. 34 nr 1, Walc t-moll op 70 nr 2 Etiuda e-moll op. 25 nr 5, Etiuda a-moll op. 1 O nr 2, Scherzo h-moll op. 20, 
Nokturn F-dur op. 15 nr 1] 
Pianista: Gordon Boelz1ner 
Kost iumy: Joe Eula 
Soliści Susan Pilarre. Christ ine Redpath , Kay Mazzo, Patric 1a McBride, V1o lette Verdy, Amhony Blum, Robert 
Weiss. Robert tvlaiorano , Peter Mart ins , Helgi Tornasson 
NEW YORK CITY BALLET z Nowego Jorku 
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23 kwietnia 1975, występ gościnny 
CHOPINIANA 

Fantazja romantyczna M1chaila Fokina w jednym akcie 
Choreografia Michai l Fokin 
Muzyka: Fryderyk Chopin I Aleksandr Glazunow, Maurice Keller 
[Polonez A-dur op . 40 nr 1, Nokturn As-dur op. 32 nr 2 , Walc Ges-dur op 70 nr 1, Mazurek C-dur op. 67 nr 3, 
Mazurek O-dur op 33 nr 3, Preludium A- dur op. 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op . 18) 
Dyrygent Wiktor Szirokow 
Scenografia . Wadlm Rynd in 
Soliśc i Jelena Jewt1e1ewa , LucJmila Kowalewa, Maria Zagorska, Bons Blankow 
BALET TEATRU im. S KIROWA z Leningradu 

23 listopada 1975, premiera 
SYLFIDY 

Fantazja romantyczna Michai ła Fokina w 1ednym akcie 
Cł1 oreograf 1a. Mich ai ł Fok1n I Raisa Kuzniecowa 
Muzyka Fryderyk Chopin 
[Polonez A-dur op. 40 nr 1, Nokturn As-dur op. 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70 nr 1, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 67 nr 3, Preludium A-dur op . 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op. 18] 
Pianista Jerzy Roman iuk 
Scenografia Pracown ia Scenograficzna TW 
So l 1śc 1 Elzb1eta Jaroń , Bozena Koc iołkows ka , Ewa Głowacka, Waldemar Wolk·Karaczewsk1 
BALET TEATRU WIELKIEGO 

25 kwietnia 1976, występ gościnny 
LES SYLPHIDES 

Fantaz1a romantyczna Michai ła Fokina w Jednym akcie 
Choreografia Micha i ł Fok1n 
Muzyka Fryderyk Chopin I Aleksandr Glazunow, Maurice Keller 
[Polonez A-dur op. 40 nr 1, Nokturn As-dur op 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70 nr 1, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 33 nr 2, Preludium A-dur op . 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, 111/alc Es-dur op. 18) 
Dyrygent Ruben Urribarres 
Scenografia Salvador Fernandez 
Soliści Marta Garcia, Rosario Suarez, Caridad Mar tinez, Fernando Pi 
BALLET NACIONAL DE CUBA z Hawany 

25 marca 1981, premiera 
SYLFIDY 

Fantaz1a romantyczna Mic haiła Fokina w jednym akcie 
Choreografia . M1chail Fok1n I J arosław Piasecki 
Muzyka Fryderyk Chopin I Aleksandr Głazunow, Maurice Keller 
[Polonez A-dur op . 40 nr 1, Nokturn As-dur op . 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70 nr 1, Mazurek O-dur op 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 67 nr 3, Preludium A-dur op . 28 nr 7. Walc c is-mol! op. 64 nr 2, Walc Es-dur op. 18] 
Dyrygent Andrzej Straszyńsk i 
Scenografia : Andrzej Kreutz Ma1ewsk1 
Soliści Elzbieta Jaroń, Bozena Kociotkowska, Renata Smu ala, Tadeusz Matacz 
BALET TEATRU VVIELKIEGO 

11 kwietnia 1987, premiera polska 
WARIACJE „DON GIOVANNI" 

Balet Maurice' a Bejarta w 1ednym akcie 
Choreografia Maurice Bejar1 I Axelle Arnouts 
Muzyka Fryderyk Chopin 
[Wariacje B-dur na temat ,La ci da rem la mano" op. 2) 
Dyrygent Bogdan Olędzk i . Pianistka algorzata Kluźniak 
Scenografia . John van der Heyden 
So li śc i : Renata Smukala , Barbara Kryda , Elw ira Pio run. Anita Pietrewicz, Beata Nowińska , Beata Więch , Zol1a 
Rudnicka, Ewa Aksamitowska , Violetta Klimczewska Edyta Wasilewska 
BALET TEATRU WIELKIEGO 

30 i 31 maja 1989, występy gościnne 
IN THE NIGHT 

Balet Jerome'a Robbinsa w jednym akcie 
Choreografia Jerome Robbins 
Muzyka . Fryderyk Chopin 
[Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Nokturn f-moll op. 55 nr 1, Nokturn Es-dur op 55 nr 2, Nokturn Es-dur op. 9 nr 21 
Piani sta Carlos Faxas 
Scenograf ia Oscar de ia Renta 
Soliśc i Maria Elena Llorente, Ofelia Gonzales. Marta Garcia, Jose Carreno, Jose Zamorano, Orlando SalgacJo 
BALLET NACIONAL DE CUBA z Hawany 
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25 maja 1991, prapremiera 
MUZV CHOPINA 

Balet w dwóch częściach wg libretta Pawła Chynowskiego 
Inscenizacja Pawel Chynowski i Waldemar Wołk-Karaczewsk1 

Choreografia: Waldemar Wołk-Karaczewski 
Muzyka: Fryderyk Chopin 
[Koncert fortepianowy t-moll op. 21, Andante sp ianato op. 22 , Marche tunebre z Sonaty b-moll op. 35, 
Koncert fortepianowy e-moll op. 11, Preludium As-dur op. 28 nr 17, Preludium Oes-dur op. 28 nr 15) 
Dyrygent Jacek Kasprzyk . Pianiści Piotr Paleczny, Jerzy Godziszewski i Marta Sosińska. 
Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Televvizji [nagrania) 
Scenografia: Krzysztof Pankiewicz 
Soliści. Mirosław Gordon (Fryderyk) , Daria DacJun (KonstanCJa) , Ewa Głowacka (Delfina) , 
Anna Białecka (George Sand), Beata Grzesińska (Solange) , Barbara Kryda (Księżna), Lukasz Gruzie l 
(Nieznajomy), Wojciech Warszawski (Tytus), Oleg Szychranow (Maurycy), Bogusław Tużnik (Książę) 
BALET TEATRU WIELKIEGO 

29 kwietnia 1997, premiera 
BALLADA 

Duet baletowy 
Choreografia Emil Wesołowski 
Muzyka Fryderyk Chopin 
[Ballada g-mo// op. 23] 
Pianistka ldil Biret [nagranie] 
Soliści: Izabela Milewska, Sławomir Woźniak 

23 września 1999, prapremiera 
FORTEPIANISSIMO 

Balet Lorki Massine'a w dwóch aktach 
Choreografia: Lorca Massine 
Muzyka: Fryderyk Chopin 
[Preludium a-moll op. 28 nr 2 (Lento). Preludium e-moll op. 28 nr 4 (Largo), Nokturn cis-moll op. 27 nr 1 
(Larghetto), Nokturn Oes-dur op. 27 nr 2 (Lento sostenuto), Ballada g-mo// op. 23 nr 1 (Largo - Moderato), 
Nokturn e-moll op. 72 nr 1 (Andante), Etiuda c-mo// op. 25 nr 12 (Molto allegro, con fuoco), Polonez fis-moll 
op. 44, Berceuse op. 57 (Andante), Walc a-moll (Allegretto Valse), Etiuda E-dur op. 10 nr 3 (Lento ma non 
troppo), Etiuda e-moll op. 25 nr 5 (Vivace), Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 (Lento sostenuto), Walc As-dur op. 64 
nr 3 (Moderato), Nokturn f-moll op. 55 nr 1 (Andante), Preludium f-mo// op. 28 nr 18 (Molto allegro), Preludium 
cis-moll op . 45 (Sostenuto), Nokturn c-moll op. 48 nr 1 (Lento), Sonata g-moll na wiolonczelę i fortepian op. 65 
(Largo)) 
Pianista: Krzysztof Jabłoński. Wiolonczelista Tomasz Strahl 
Scenografia: Ryszard Kaja 
Soliści Maksim Wojtiul (Poeta), Beata Grzesińska (Miłość), Karolina Jupowicz (M arzenie), Elwira Piorun 
(Amazonka) 
BALET TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 

8 kwietnia 2000, premiera 
SYLFIDY 

... 

Fantazja romantyczna Michaiła Fokina w jednym akcie 
Choreografia: M i chaił Fokin I Jarosław Piasecki 
Muzyka Fryderyk Chopin I Aleksandr Głazunow, Maurice Keller 
[Polonez A-dur op. 40 nr 1, Nokturn As-dur op. 32 nr 2, Walc Ges-dur op. 70 nr 1, Mazurek O-dur op. 33 nr 3, 
Mazurek C-dur op. 33 nr 2, Preludium A-dur op. 28 nr 7, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Walc Es-dur op. 18] 
Dyrygent Marcin Nałęcz-Niesiołowski 
Scenograf ia Andrzej Kreutz Majewski 
Soliś ci: Beata Więch, Anita Kuskowska , Anna Sąsiadek . Sławomir Woźniak 
BALET TEATRU WIELKIEGO- OPERY NARODOWEJ 

9 maja 2010, prapremiera 
CHOPIN, ARTYSTA ROMANTYCZNY 

Balet w dwóch częściach wg libretta Antoniego Libery 
Choreografia Patrice Bart 
Muzyka Hector Berlioz , Fryderyk Chopin, Manuel de Falla, Siergiej Lapunow, Ferenc Liszt, Franz Schubert . 
Robert Schumann J koncepc1a muzyczna Stanislaw Leszczyńs ki 
Dyrygent Tadeusz Kozlowski 
Scenografia Luisa Spinate ll i 
Soliści Wlad im1r Jaroszenko (Fryderyk), Marta Fied ler (Dama) , Dominika Krysztoforska (Matka) 
Dagmara Dryl (Siostra) , Ewa Nowak (Muzyka). Anna Lipczyk (Żona Tyrana) , Aleksandra Liaszenko (Córka 
D,amy), Anita Kuskowska (Partnerka Wi rtuoza) , Natalia Wojciechowska (Solistka bolera). Sergey Basalaev 
(Sm1erć) , Wojciech Ślęzak (Tyra n), Eg or Mensllikov (Mistrz), Sergey Popov (Wi rtuoz) , Adam Kozal (Malarz) , 
Carlos Martin Perez (Markiz), Sebastian Solecki (Partner Damy), Jacek Tyski (Solista bolera), 
Zbigniew Czapski-Kłoda (Ojciec) 
POLSKI BALET NARODOWY [opracowanie pch] 
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Patrice Bart 

Choreograf i baletmistrz francuski, członek dyrekcji 

baletu paryskiej Opery Narodowej, z którą jest związany 

od ponad pięćdz1esięc 1u lat. Był jej wychowankiem oraz 

jednym z czatowych solistów baletu, a z czasem zostal 

baletmistrzem i czlonkiem dyrekcji baletu . 

Urodził się w Paryżu. Pierwsze kroki w Szkole Tańca tam

tejszej Opery Narodowej stawia! jako dwunastolatek w 

1957 roku, a już dwa lata póżniej zostal zaangażowany 

do corps de ballet. Nie ukończy1 jeszcze wówczas 15 lat , 

więc przyjęcie go do pracy w zespole wymagato specjal

nego pozwolenia. W 1963 roku został koryfejem baletu 

i otrzyma! Nagrodę Rene Bluma jako wyróżniający się 

wśród mtodych obiecujących tancerzy francuskich . Byt 

już pierwszym tancerzem paryskiego baletu, kiedy w 1969 

roku zdobył Zloty Medal podczas I Międzynarodowego 

Konkursu Baletowego w Moskwie, tańcząc z Franceską 

Zumbo pas de deux z baletu Bhakti Maurice' a Bejarta 

W 1972 roku wystąp i ! w roli Księcia Zygfryda w Jeziorze 

labędzim i otrzyma! zaszczy1ny francuski ty1ul danseur 

etoile, wchodząc tym samym do ścisle 1 czotówki gwiazd 

Baletu Opery Paryskiej. W 1974 roku otrzyma! z kolei 

Nagrodę Niżyńskiego (Prix Nijinski) , przyznawaną wybit

nym tancerzom przez paryski Universi te de la Danse pod 

przewodnictwem Serge'a Lifara. 

Wykonywa! wiele głównych partii w paryskim repertuarze 

baletowym. Księcia Desire w Śpiące1 królewnie, Basilia w 

Don Kichocie, ty1utowe role w Pietruszce Michaiła Fokina 

i Synu marnotrawnym George'a Balanchine'a. Był też 

pierwszym wykonawcą partii solowych w nowych bale

tach Serge'a Lifara (Constellations, 1969), Rolanda Petit 

(Mouvances, 1976), Kennetha MacMillana (Metaboles, 

1978) i Rudolfa Nurejewa (Rotbart w jego inscenizacji 

Jeziora labędziego, 1984) . Zasłyną! jako tancer1..a świet 

nej techn ice (Pas de six w Napoli Augusta Bournonville'a 

1 solista w La Vivandiere Arthura Saint-Leona) , wspaniały 

partner (w Le Pa/ais de cristal Balanchine ' a i w Korsarzu), 

ale też jako artysta z dużym talentem komediowym (Cop

pelia Pierre'a Lacotte'a według Saint-Leona i Córka źle 

strzezona Heinza Spoerlego) . 

W 1986 roku zakończy! karierę tancerza. a mimo to 

jeszcze przez trzy lata pojawia! się na scenie pa1yskiej 

w rolach charakterystycznych Swoją pasję do baletu 

i znajomość repertuaru ukierunkował odtąd jednak na 

pracę baletmistrzowską z tancerzami. Najpierw byt kore

petytorem baletu w operze paryskiej, a od 1987 roku jest 

tam baletmistrzem Współpracował ściśle w sprawach 

organizacji artyst cznej zespołu z Eugenem Polyakovem 

do odejścia Rudolfa Nurejewa z funkcji dyrektora Baletu 

Opery Narodowej w listopadzie 1989 roku. Był równiez 

cztonkiem dyrekcji baletu w 1990 roku . 

Zdobył uznanie za swoją aktywność w utrzymywanie 

wysokiego poziomu zespoł u baletowego paryskiej Opery 

Narodowej i utrwalanie jego wielkich tradycji . W 1991 

roku przygotował z Eugenem Polyakovem znowienie 

klasycznej wersj i Gisel/e z okaz1i 150. rocznicy prapre

miery tego dzieła . Znal je doskonale, bowiem tańczył 

wcześniej Księc i a Alberta w Giselle w różnych wersjach 

i na wielu scenach - także w Londynie, gdzie występowaf 

jako stały tancerz gościnny z zespołem London Festival 

Ballet w latach 1970-1982. Z kolei w 1992 roku był asy 

stentem Rudolfa Nurejewa podczas jego gtośnej realiza

CJi Ba1adery na scenie opery paryskiej. 

Od 1993 roku jest zapraszany przez znane zespoły euro

pejskie jako samodzielny inscenizator klasycznych dziel 

baletowych i twórca vlfasnych choreografii . Debiutowa! 

w 1993 roku realizacją Don Kichota na scenie berli ńskiej 

Staatsoper, a następnie powtórzy! to przedstawienie 

w 1995 roku z Fińskim Baletem Narodowym w Helsin

kac.h W roku 1996 wystawił Gise//e w med iolańskiej 

La Scal11 Coppelię w paryskiej Operze Narodowej. W 1997 

roku zaprezentowat wlasną wersję Jeziora labędziego 

z berlińskim Staatsballett, przygotowat także Bajaderę 

z monachijskim Bayerisches Staatsballett. 

W 1999 roku stworzy! swoją pierwszą 01yginaln ą chore 

agrafię Verdiana do muzyki wybranej z oper Giuseppe 

Verdiego oraz wystawi! Dziadka do orzechów z Berliner 

Staatsballett, a rok później zrealizowaf także Gisel/e dla 

tego zespolu . W roku 2001 powtórzy! Verdiana z zespo

tem baletowym Teatra Comunale we FlorenCJI. W 2002 

roku powróci! do Państwowego Baletu Berliński ego, by 

zrealizować tam wlasną wersję Romea i Julii Prokofiewa, 

a w roku 2003 pokazał następny autorski balet w operze 

paryskie1 • Matą tancerkę z Degasa (La Petite Oanseuse 

de Degas) z oryginalną muzyką Denisa Levaillant. Kolej

nym jego baletem byl w 2005 roku Czajkowski, wysta

wiony z zespołem Fińskiego Baletu Narodowego w Hel

sinkach. W 2008 roku zostal zaproszony przez Szwedzki 

Balet Królewski, z którym zreal izował wielkie historyczne 

widowisko baletowe Gustaw Ili z muzyką Carla Mari i von 

Webera i Josepha Martina Krausa. 

Zanim przy j ął zaproszenie dyrektora Waldemara Dąbrow

skiego do przygotowania w Warszawie prapremierowej 

realizacji nowego bale u Chopin, artysta romantyczny 

z Polskim Baletem Narodowym , gościł raz jeszcze w Sta

atsballett, gdzie w 2009 roku wystawi! autorski spektakl 

oparty na losach angielskiego poety romantycznego 

Percy'ego Shelleya zatytułowany Plomienne serce (Das 

F/ammende Herz) z muzyką Felixa Mendelssohna-Bar

tholdy'ego 

Patrice Bart nosi zaszczytne francuskie tytuły · Oficera 

Orderu Sztuki 1 Literatury (Officier de l'Ordre des Arts et 

Letters), Oficera Narad ego Orderu Zastugi (Offic1er de 

l'Ordre National du Mente) i Kawalera Legii Honorowej 

(Chevalier de ta Legion d'Honneur). (fot Colette Masson) 
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Tadeusz Kozłowski 
Dyrygent. Ukończył Państwową Wyższą Szko lę Muzyczną 

w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczno-ope

rowei prof. Bogusława Madeya. Jeszcze w czasie stu

diów zosta ł zaangażowany do Teatru Wielkiego w Łodzi , 

gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckiej 

(asystent dyrygenta, dyrygent, kierownik wokalny, dyry

gent-szef orkiestry), by w latach 198 1-87 peln1ć funkc1ę 

dyrektora artystycznego te1 sceny. W roku 1985 wraz 

z zespołem Teatru Wielkiego w Łodz i 1 takimi gwiazdami, 

1ak Maria Chiara, Fiorenza Cossotto , Nunzio Todisco 1 lvo 

Vinco i naugurował dzia łalność odrestaurowanego Teatra 

Vittorio Emanuele w Messynie. W latach 1987-92 był 

pierwszym dyrygentem Macedońskie) Opery Narodowej 

i Macedońskiej Filharmon 11 Narodowei w Skopje, koncer

tował także w wielu miastach republiki oraz wielokrotnie 

prowadzi! gościnne spektakle w Chorwackie1 Operze 

Narodowe) w Zagrzebiu. Po powroc ie do kra1u, w latach 

1996-98 pełnił funkcię dyrektora artystycznego Teatru 

Muzycznego w Łodzi. We wrześn iu 1998 roku ponow

nie objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru 

Wielkiego w Łodz i , a od roku 2000 pełni w nim funkCJę 
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pierwszego dyrygenta. Dla lódzkie1 sceny przygotował 

36 premier, w tym premiery polskie : Echnatona Glassa, 

Dialogi karmelitanek Poulenca, Gajane Chaczaturiana 

i musical Zorba Kandera, a także premiery: Mefistofelesa 

Boita, Walkirii Wagnera (pierwsza powojenna realizacja 

w Polsce), Normy Bel liniego, Fidelia Beethovena, Euge
niusza Oniegina i Jeziora labędziego Czajkowskiego, Halki 
Moniuszki, Borysa Godunowa Musorgskiego, Traviaty, 
Makbeta i Trubadura Verdiego , Napoju mi/osnego Doni

zetl1ego, Purytanów Belliniego i innych. W latach 2001-02 

był dyrektorem artystycznym Opery i Operetki w Krako

wie. Ma w r pertuarze ponad 70 pozycj i operowych, bale

rowych i operetkowych. Poprowadzi! ponad 2500 spekta

kli oraz koncertów symfonicznych i kameralnych . Wystę

pował gościnnie niemal wszystkich kra1ach Europy. 

W Operze N rodowe] dyryguie· Madame Butterfly Pucci

niego, Ba1aderą Minkusa, Strasznym dworem Moniuszki , 

Lukrecią Borgią Donizettiego, Tristanem Wagnera/de Vlie

gera, operą Verdiego Nabucco oraz Elektrą Straussa. Od 

1 września 2009 roku sprawu1e funkcję dyrektora muzycz

nego O ery Narodowe1 (fot. archiwum) 

Mediolańska scenografka i projektantka kostiumów 

Ukończyła studia scenograficzne pod kierunkiem Tita 

Vansco w Accademia di Belle Arti d i Brera , gdzie obec

nie wykłada metodolog ię proiektowania przedstawień . 

Debiutowała w medio lańsk im Teatra alla Scala jako sce

nograf baletu Francesca da Rimini w choreografii Maria 

Pistoniego z Carl ą Fracci w roli tyt u łowej. Będąc potem 

asystentką znanego scenog rafa Ezio Frigeria, mi a ła 

szczęście pracować ze s łynnym rezyserem Giorgio Streh

lerem , który wywarł największy wptyw na 1e1 postrzeganie 

teatru, opery 1 baletu . Pracowała z wieloma reżyserami 

i choreografami we Włoszech 1 za granicą , a jeJ wielki 

dorobek scenograficzny obejmuje już ponad trzysta tytu

ł ów. Dla Giorgio Strehlera zaprojektowała kostiumy do 

Dobrego cz/o leka z Seczuanu Brechta (Piccolo Teatra, 

1981 i Teatra Stud io, 1996), L' !!fusion Corneille'a (Odeon, 

1984), La Grande magia Eduarda de Filippo ((Piccolo 

Teatra, 1985), Fausta, części 1 i 2 (Teatra Studio, 1988-

92) 1 Wyspy niewolników Pierre'a Marivaux (Piccolo Teatra 

1994) . Współpracowała z wieloma teatrami i reżyseram i 

operowymi. Je1 kostiumy ozdabiały dwie inscenizacje 

Carmen Bizeta w reżyserii Lamberta Puggellego (Termy 

Caracalli) i Mauro Bologn1niego (Arena di Verona) oraz 

monumentalną ersję Nd Verdiego przygotowaną przez 

Maura Bologniniego na Stadionie Olimpijskim w Montre

alu (1988), a akie m.in. Mazepę Czajkowskiego w reży

seri i Lwa Dod1na (La Scala, 1999) i Helenę Egipcjankę 

Richarda Straussa w rezyseri i Denisa Kriefa (Teatra L1 rico, 

Cagliari, 2001) . Był a scenografem Dziewicy orleańskiej 
Cza1kowsk1ego eatro Reg io, Turyn 2002) i Luizy Miller 

Luisa Spinatelli 
Verdiego (Teatra Massimo, Palermo, 2004 i w Palau de les 

Arts Reina Sofia , Walencja, 2008) - obu w reżyser ii Lam

berta Puggellego. Wielokrotnie projektowala scenografię 

1 kostiumy do wielu przedstawień baletowych. Początkowo 

współpracowała ze s lynną włoską baleri ną Car lą Fracci 

i 1ej mężem reżyserem Beppe Menegattim przy kilku ich 

wspólnych realizacjach . Byla p i erwszą kobietą, która pra

cowała Jako scenograf d la Arena di Verona, przy okazji 

wystawienia tam Dziadka do orzechów w choreografii 

Milorada Miskovitcha z Carlą Fracc1 i Paolo Bortoluzz1m 

w rolach glównych. Pro1ektowała oprawę p lastyczną do 

wielu przedstawień baletowych Rolanda Petit oraz takich 

choreografów, jak George Balanchine (Sen nocy letnie/) , 
Natalia Makarowa (Śpiąca królewna) , Patrice Bart (Jezioro 
/abędzie . Dziadek do orzechów, Cza1kowski, Plomienne 

serce), Robert North (Orlando , Cza1kowski, Bach) , Pierre 

Lacotte (Paquita), Amedeo Amodio (Romeo i Julia , Car

men) , Asami Maki (Rajmonda, Dama kameliowa) , Gheor

gl1e lancu (Szeherezada , Jezioro /abędzie) , Derek Dean 

(Coppe!ia) i inni. Jej prace st ały s i ę ozdobą przedstawier1 

nie ty lko w mediolańskiej La Scali, ale takze w paryskie) 

Operze Narodowe1. l ondyńsk i e 1 Royal Opera House 

Covent Garden i berlińskie) Staatsoper unter den Linden, 

w moskiewskim Teatrze Bolszoj , tokijskim Nowym Teatrze 

Narodowym oraz na innych scena h włoskich i zagra

nicznych. Artystka była wielokrotnie nagradzana za swoje 

projekty scenograficzne 1 kostiumy baletowe. W 1999 roku 

została nominowana do prestizowej Nagrody „Benois de 

la Danse" za scenografię do Jeziora labędziego w berli ń 

skie1 inscenizac1i Patri ce'a Barta. (fot. archiwum) 
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Anna Grabka 
Asystentka choreografa. Byla jedną z czolowych solistek Baletu Hambur
skiego Johna Neumeiera, a dziś mieszka na state w Szwajcarii. Absol
wentka warszawskiej Szkoly Baletowej (1980) i wydz1alu pedagogiki baletu 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (2002) . Po szkole związala się 
z baletem Teatru Wielkiego, gdzie w krótkim czasie zostala pierwszą solistką. 
Tańczyła tu m. in. Swanildę w Coppelii, Aurorę w Śpiącej królewnie, Odettę
Odyhę J ziorze labędzim , Li se w Córce źle strzeżone1 oraz w Serenadzie 
Balanchine·a i Suite en blanc Lifara. W 1985 roku dołączyla do Baletu Ham
burskiego, gdzie zadebiutowała jako Dziewczyna w Ognistym ptaku Neu
meiera , a wkrótce odniosła sukces jako Aurora w jego Śpiące1 królewnie 
i 1987 roku zostala pierwszą solistką. Wykonywała szereg part ii w przed
stawieniach Johna Neumeiera llusionen - wie Schanensee, Dziadku do 
orzechów Śnie nocy letniej , A Cinderella Story , Damie kamel1owe1. Sylwii, 
Bach Suite Ili , Magnificat. Matthaus-Passion i Desir Była tez pierwszą wyko

nawczynią nowych baletów Neume1era, takich jak; Peer Gynt , V Symfonia, Fenster zu Mozart, Requiem , Zwischen
raume , Odyseja I Mesjasz Tańczyła w Theme and Variation Balanchine' a, Oniegime i Opus I Johna Cranko, The leaves 
are Fading Tudora. There ist a Time Limóna, praco ata też z Bejartem, Forsythem, Ek1em i Kylianem. Występowała 
z Baletem Hamburskim w wielu krajach, takze na prestiżowych scenach Paryża , Nowego Jorku, Sankt Petersburga, 
Moskwy i Buenos Aires Z okazji pożegnan ia ze sceną Neumeier stworzył dla niej rolę niewidomej Berty w swojej 
1nscenizac11 G1se/le . Po rozstaniu z zespołem w 2001 roku , jeszcze przez dwa sezony powracała w tej roli gośc i nn ie. 
Pracę pedagoga baletu rozpoczynał a w Hamburgu, a póżniej zapraszaly ją zespoły z Anglii, Finlandii , Holandi i, Niem
czech. Szwecji i Australi i. W latach 2003-08 byla stalą baletmistrzynią w Szwedzkim Balecie Królewskim. Prowadziła 

gościnne za1ęcia w warszawskiej Akademii Muzycznej podczas poznańskich Warsztatów Tanecznych 1 w naszym 
Teatrze Wielkim. Studiowata notację tańca metodą Labana u profesora Roderyka Lagne. Zasiadała w jury konkursów 
baletowych w Portugalu , Polsce i na wyspie Jersey. Od 1998 roku bywa również asystentką choreografów; pracowała 
dla Iriny Jacobson w Monachium oraz dla Natalii Makarowej przy wznawianiu jeJ Ba1adery w Hamburgu, Sztokholmie 
i Warszawie Byta asystentką Christ iana Spucka, Alexandra Granta i Patrice' a Barta w Szwedzkim Balecie Królewskim, 
a ostatnio współpracowała z Bartem przy real izacji Chopina w Polskim Balecie Narodowym. (fot. Ewa Krasucka) 

Claude de Vulpian 
Asystentka choreografa. Eks-gwiazda Baletu Opery Paryskiej . Po wcze
śn iej sze j nauce tańca , w latach 1964-69 studiowała w Szkole Baletowej 
Opery Narodowej w Paryzu, a w 1969 roku rozpoczęła pracę w tamtejszym 
zespole baleto1>1JYm. W krótkim czasie osiągnęla kolejne szczeble kariery 
za o owej i w 1975 roku została pierwszą solistką Po objęciu partii Aurory 
w Śpiącej królewnie w wersji choreograficznej Al1ci1 Alonso , w 1978 roku 
ot rzymała najwyższy w balecie opery paryskiej tytuł gwiazdy (danseuse 
etoile) i była nią do zakończenia kariery scenicznej w 1993 roku. W dorobku 
artystki znalazły się czołowe role w ówczesnym paryskim repertuarze bale
towym. Tańczyła partie solowe w baletach Augusta Bournonville'a (Święto 
kwiatów w Genzano i Konserwatorium) . Michaiła Foki na (Karnawaf), Leonida 
Miasina (Les Presages), George'a Balanchine'a (Tzigane, Le Tombeau de 
Couperin , Le Pa/ais de cris tal 1 Divertimento No 15) , Serge'a Lifara (Suite 
en blanc ), Rolanda Petit (Wilk i Symfonia fantas tyczna), Jerome'a Robbinsa 

(En Sol) Rudiego van Danzt1ga (Czrery ostatnie pieśnt) i Alvina Aileya (Au Bord du Prec1pice) oraz w wielkich inscen iLa
cjach baletowych, jak Romeo iJulia w kolejnych wersj eh Jurija Grigorowicza, Johna Cranko i Rudolfa Nurejewa, Gise//e 
w opracowaniu Ahcii Alonso, Sen nocy letniej Johna eume1era. Manon Kennetha MacMillana, La Fi/le mal gardee 
w wersji Heinza Spoerlego oraz w spektaklach realizowanych przez Rudolfa Nurejewa. Jeziorze /abędzim , Don Kicho
cie , Śpiące1 królewnie , Rajmondzie, Dziadku do orzechów i Kopciuszku . Była też pi rwszą paryską wykonawczynią 
czołowych partii takich m in. baletach 1ak Serait-ce la mort? Maurice 'a Bejarta, Tro1s Prefudes Bena S evensona. 
Marco Spad Pierre'a Lacotte'a, Arlequin magic1en par amour lvo Cramera, Oanses concertanres Kennetha MacMil
lana The Leaves are Fading Antony Tudora , The Moor's Pavane Jose Limóna Tantz·Schul Ji fiego Kyłlana , Dances at 
a Gathering Jerome'a Robbinsa, Le Train b/eu Bronisławy Niżyńs kiej. Wielki dorobek sceniczny gwiazdy zosta ł uho
norowany zaszczytnymi francuskimi tytularni Komandora Orderu Sztuki i Literatury (Commandeur de l'Ordre des Arts 
et Letters) Ohcera Narodowego Orderu Zasług i (Officier de l'Ordre National du Merite) . W następnych latach artystka 
poświęci ła s i ę pracy pedagogicznej w Narodowym Konserwatorium Muzyki 1 Tańca w Paryzu, była tez korepetyto em 
baletu w paryskiej Operze Narodowej Pracowala tam jako asystentka choreografa Johna Neumeiera przy realizaCjl 
jego Sylwii Delibesa. Jednak od wielu lat jest przede wszystkim asystentką Patrice· a Barta, z którym przygotowywala 
jego kolejne cl1oreograf1e w Berlinie, Monachium, FlorenCJi, Paryżu , Helsinka h, Sz okholmi 1 ostatnio w Warszawie. 
(fot. Michel L1dvac) 
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Bogdan Gola 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Śląskiej w Bytomiu 
(1977-82). Potem kierowa I chórami Filharmonii im. Józ fa Elsnera w Opolu, 
Zespolu Pieśni i Tańca „Śląsk", Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 
Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki Daw
nej Al l Antico (1976-86) , specjalizującego się w wykona 1Vstwie muzyki daw
nej, a także Chóru Polifonicznego Sacri Concentus, działającego w latach 
1993-98 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Z tym ostatnim zre
alizował cykl nag rań archiwalnych dla TVP2 pt . „Brzm1en1e sacrum - polska 
muzyka sakralna" Kierowany przez niego w latach 1984-95 i ponownie 
od 1998 roku Chór Opery Narodowej zdobył sobie trwale uznanie krytyki 
i publiczności w kraju i za granicą. Dzięki wzbogaceniu repertuaru chóru 
o liczne dzieła oratoryjne i symfoniczne, zespół odnosi znaczące sukcesy nie 
tylko na scenie operowej, lecz także na estradach koncertowych. Poziom 
artystyczny chóru dokumentują liczne nagrania fonograficzne i telewizyjne 

zrealizowane przez wytwórnie EMI, Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann Koch International , Studio Berlin Clas
sic, CPO, a także TVR ZD F, 3SAT, ARTE i Polskie Radio. Bogdan Gola współpracuje regularnie z zespołami chóral
nymi i filharmonicznymi w kraju. W swoich programach koncertowych dyryguje wie lkimi dziełami oratoryjnymi. Często 
sięga po stare i zapomniane partytury muzyki polskiej . Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność pedago
giczną, którą rozpoczął w 1979 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1986 roku 
jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej. dziś Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 
W latach 1998-2004 byl prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, obecnie kieruje Katedrą Dyrygentu1y Chóralnej. 
W 2001 roku otrzymał ty1u l naukowy profesora sztuk muzycznych . Laureat Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze 
„Gloria Art is" (fot Juliusz Multarzyńsk1) 

Marion Hewlett 
Projektantka świateł. Począt kowo pracowa1a dla współczesnych choreogra
fów, takich jak Sidonie Rochon, Helia Fattoumi, Eric Lamoureux, Francesca 
Lattuada i Dominique Boivin . Potem wkrocLyła do teatrów dramatycznych 
i operowych jako prorektantka świateł znanego rezysera Stephane'a Braun
schweiga. Realizowała z nim przedstawienia: Trylogia niemiecka, Wiśniowy 
sad, Opowieść zimowa i Faust we Francji i we Włoszech ; Franziska w pary
skim.Odeonie; Raj utracony, Peer Gynt. Miarka za miarkę we Francji . na 
Festiwalu w Edynburgu i w londyńskim Barbicanie; Kupiec wenecki w Bouf
fes du Nord i Piccolo Teatro w Mediolanie; Woyzecka w Monachium 1 Stras
burgu ; Prometeusz ujarzmiony, Mewa, Rodzina Schroftensteinów i Upiory 
we Frankfurcie- Mizantrop w Boufles du Nord; Dzika kaczka , Trzy siostry 
i Świętoszek w Strasburgu. Pracowali tez razem w operze. real izując Zamek 
księcia Sinobrodego, Fidelia w berlińskiej Staatsoper (powtórzonego potem 
w Wenecji i Jerozolimie), Jenufę w paryskim Theatre du Chatelet, Rigo/etta 

w Theatre de la Monnaie w Brukseli i w Wenecj i, Elektrę w Opera du Rhin, Czarodzie1ski flei, Sprawę Makropoulos, 
Wozzecka i cały P1erśC1eń Nibelunga na Festiwalu Operowym w Aix-en-Provence oraz Don Carlosa w mediolańskim 
Teatro alla Scala. Współpracuje równi ż l innymi r żyserami teatraln mi , takimi j k Robert Cordier, Jacques Rosner, 
Laurent Laffargue, Anne-L.aure Liegeois i operowymi tej miary, co Christian Gangneron, Phil ippe Berl ing, Schullin 
Alexander i Robyn Orlin. Pro1ektowała światła i dekoracje do kilku sztuk Claude 'a Duparfait, a także do Zamku księcia 
Sinobrodego w Rio de Janeiro, do Rigoletta oraz baletów Popotudnie Fauna , Les Biches , Dafnis i Chla w Opera de 
Metz. Praco• ała v paryskiej Operze Narodowej jako reżyser świ ateł przy realizac11 baletów Angelina Preljocaja (Casa
nova), Rolanda Petit (Clavigo) i Patrice'a Barta (Ma/a tancerka z Degasa) . Dla Preljoca1a oświetlała także jego cho
reografię Święta wiosny; dla Rolanda Petit balety Prust, Dama pikowa w moskiewskim Teatrze Bolszoj, Passacaglia 
i Zemsta nietoperza Op rze Tokijskie) oraz Zizi 2000 w Operze Basti lle: a dla Patrice'a Barta jego balet Cza1kowski 
w Fi ńskim Balecie Narodowym Ost tnio zaprojektowała oświetlenie dla choreografa Robyna Or\yna do spektakli 
L 'Allegro Haendla w paryskiej Operze Narodo ej oraz do Porgy and Bess tamteisze1 Opera Com1que, a także do 
Edwarda li Marlowe·a w inscenizacji Anne-Laure Liegeo1s o,-az Domu lalki i Rosmersholma Ibsena w rezyserii Stepha
ne' Braunschweiga na scenacl1 p ryskich. (fot. archiwum) 
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Współpraca realizatorska 

Baletm1strzowie-korepety1orzy· 
Kalina Schubert 
Renata Smukała 
Walery Mazepczyk 

Asystent dyrygenta 
Wojciech Semerau-Siemianowski 

Asystenci scenografa: 
Lilia Ostrouch (dekoracje) 
Anna Sagermann-Bustinza (kostiumy) 
Dorota Kowalska (rekwizyty) 

Akompaniatorzy baletu 
Renata Gniatkowska 
Jerzy Jarawka 
Marcin Mazurek 

Dyrygen t chóru 
Mirosław Janowski 

Pianiści-korepetytorzy chóru 
Ewa Goc 
Wioletta Łukaszewska 

Inspektorzy baletu 
Jolanta Andraka (koordynator) 
Barbara Żelazny 
Witold Kiwacz 

Inspicjenci 
Marzenna Domagało 
Katarzyna Fortuna 

Opieka producencka 
Izabela Just 
Konrad Szpindler 
Katarzyna Szybińska 

Opieka impresaryjna 
Beata Klatka 

Kierownictwo produkcji dekoracji i kost iumów 
Mariusz Kamiński 

Kierownictwo obsług i sceny 
Robert Karasiński 
Andrzej Wróblewski 

Realizacja św1atel : 

Tomasz Mierzwa 
Stanisław Zięba 

Kierownik statystów: 
Tomasz Nerkowski 

Oż ięk 

Iwona Saczuk 
Adam Ciesielski 
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Agnieszka Rehlis 
Mezzosopran Ukońc ta z wyróznieniem studia wokalne w Akademii Muzycznej we 
Wroclawiu (1996). Uczestniczyla kilkakrotnie w kursach mistrzowskich m. in Krystyny 
Szostek-Radkowej. Adele Stolte, Christiana Elsnera i Gerharda Kahry'ego, których 
zw1enczeniem byly koncerty w ramach Festiwalu Muzy 1 Oratoryjno-Kantatowe i „Wratisla
via Cantans" Od roku 1996 do roku 2007 była sol i stką Opery Wroclawskiej, gdzie 
zadebiutowala part i ą Jadwigi w Strasznym dworze St. Moniuszki . Zrealizowała tam 
wiele innych znaczący h ról m.in. w operach G. Verdiego, Ch. Gounoda, W A Mozarta, 
G. Bizeta , Z. Rudz i ńskiego. Z Operą Wrocławską odbyła tournee po Niemczech, Holan
dii , Belgii , Anglii Irlandii, Francji. Włoszech i Tajwanie. Uczestniczyła równiez w wielkich 
widowiskach operowych odbywa1ących się w Hali Ludowej we Wroctawiu. W Teatrze Wiel
kim - Operze Narodowe1 zadebiuto ala w 2003 roku jako Fenena w Nabucco Verdiego. 
Artystka wykonuje g łównie dzieta oratoryjne i kantaty W swoim repertuarze ma ponad 

sześćdziesiąt tego typu pozyCJi. od utvvorów J. S. Bacha do kompozycji K. Pendereckiego. Koncertowata w salach fi lharmon11 
w Polsce 1 w Europie. Brała udzi ał w międzynarodowych festiwalach m in. w Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, 
„Wratislavia Cantans", Festiwalu Chopinovvskim " Duszn ikach-Zdroju, Międzynarodowych Spotkaniach Wschód-Zachód 
w Zielonej Górze, Festiwalu Krajów Battyckich w Toruniu, Usedomer Music Festival w Peenemunde. Festival Pablo Casals 
w Prades, Festiwalach Muzyki Sakralnej w Marsylii i Norymberdze, George Enescu International Fest ival . Rhe1ngau Music Festi
val, Schleswig-Holstein Music Festival. International Music Festival „Contrasts' we Lwowie, „Praskie Jaro", Beijing Music Fest1val. 
Wielokrotnie uczestniczyła w koncertach prowadzonych przez Kr sztofa Pendereckiego w kraju i za gra111cą (fot archiwum) 

Krzysztof Jabłoński 
Pianista, kameralista i pedagog Naukę gry na fortepianie rozpoczął jako sześciolatek 

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach (studiowat pod kierunkiem Andrzeja 
Jasińskiego) . Uczestnik kursów mistrzowskich Rudolfa Kerera oraz Nikity Magal · 
offa. Pierwszy koncert z orkiestrą dał w wieku dwunastu lat. Laureat licznych nagród 
w konkursach międzynarodowych m.in .. w Warszawie (1985, Ili nagroda na XI Mię

dzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina), Palm Beach (1988, 
I nagroda oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworów Fryderyka Chopina), Dublinie 
(1988, li nagroda), Monzie (1988, I nagroda), Tel Awiwie {1989, Zloty Medal Artura Rubin
steina), Nowym Jorku {1992, Nagroda Specjalna 1m. Jorge Boleta) oraz w Calgary (1992, 
li nagroda) . Gościl na estradach Europy, Ameryki Pólnocnej i Potudniowej, Meksyku, 
Izraela, Japonii oraz Korei Południowej. Wspótpracowal z takimi dyrygentami , 1ak Mario 

Bernardi , Andrey Boreyko. Frans Bruggen , Sergiu Comissiona, Jacek Kaspszyk, Jerzy Katlewicz. Jan Krenz, Jesus Lopez
Cobos, Grzegorz Nowak, Krzysztof Penderecki, Marek P1jarowsk1, Witold Rowicki, Michael Stern, Yuk1nori Tezuka, Ronald Zol
lman. Grai m.in. z Orchestra of the 18''' Century. Berner Symphonie-Orchester, Jenaer Phllharmonie, Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart des SWR, Festival Orchestra, (fot. archiwum) 

Sławomir Wilk 
Pianista. Ui;odzil się w 1982 roku w Szczecinie . Gra na fortepianie od szóstego 
roku życia. Naukę w szkole muzycznej rozpoczynał w Szczecinie. W 2005 roku 
ukończy ! gdańską Akademię Muzyczną (klasa prof. Waldemara Wo1tala) , a potem 
studia podyplomowe w Royal lrish Academy of Music w Dublinie (klasa prof. Johna 
O'Conora). Laureat konkursów pianistycznych i festiwali w Mariańskich Łaźniach, 
Bydgoszczy, Darmstadt, Warszawie, Słupsku , Gdańsku i Poertschach Uczestni
czy! w wielu kursach mistrzowskich . Stypendysta rządu RFN, premiera i ministra 
kultury RP oraz Towarzystwa im . Chopina w Warszawie. Nagradzany był również 
przez Towarzystwo Przyjaciól Sztuki w Gdańsku, Towarzystwo Allianz Polska, prezy
dentów Gdańska i Szczecina. Ma w dorobku nagrania d la radia, telewizj i i wytwórni 

DUX. Występował z recitalami w Europie, Azji , Ameryce, Australii oraz Afryce. Obecnie jest asystentem w katedrze 
fortepianu gdańskiej Akademii Muzycznej. (fot. archiwum) 

Paweł Sobowiec 
Pianista. Urodził się w 1987 roku w Lublinie i tam rozpocząl naukę gry na fortepianie 
w wieku siedmiu lat. Jako czternastolatek przenióst ośrodek edukacji do Warszawy. 
Obecnie iest studentem w klasie fortepianu prof. Jerzego S erczyńskiego. Od 1 dena
stego roku życia regularnie pobiera konsultacje artystyczne u prof. Stefana Kutrzeby, 
z którym nadal współpracuje Jego konsu ltantem jest równiez prof. Andrzej Jasiń ski. Jako 
sol ista i kameral ista występo ał już w Belgii , Franc1i. Niemczech. Polsce i Tunez1i W 2008 
roku zostal zwycięzcą I Ogólnouczelrnanego Konkursu Pianistycznego Etiud Fortepiano
wych na Uni •Jersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie W repertuarze solo
wym rnlodego artysty znalazly się już dziela Haydna Beethovena, Mozarta, Schuberta, 
Chopina, Schumanna, Liszta, Brahmsa oraz Prokofiewa, a w repertuarze kameralnym 
utwory Wieniawskiego, Saint-Saensa, Szymanowskiego oraz Prokofiewa. (fot. archiwum) 
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Próby baletu Dominika Krysztoforska Jacek Tyski, Bartosz Anczykowski , Wladimir Jaroszenko i Pawel Koncewo1 

Marta Fiedler 1 Wladimir Jaroszenko Patrice Bart i WojCiech Ślęzak 
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Próby baletu Sebastian Solecki , Zbigniew Czapsk1-Kloda 1 Pawel Koncewoj Patrice Bart, Sergey Basalaev i Wladimir Jaroszenko 

Egor Menshikov Ewa Nowak i Władimir Jaroszenko 

62 Chop in Chopin 63 











RESTAURANT & CAFE 

Szanowni Państwo, ... 

serdecznie zapraszam do restauracji Nowa la Boheme 
przy Placu Teatralnym w Warszawie. 

Nasz kucharz przygotuje dla Państwa wyjątkowe potrawy 
i zadba o niezapomniany smak serwowanych dań. 

Na Państwa życzenie przygotujemy menu specjalne, które 
uświetni biznesowe spotkanie czy rodzinną uroczystość. 

Najwyższa jakość potraw i doskonały serwis, to wizytówka 
restauracji Nowa la Boheme. 

Restauracja Nowa La Boheme 
Plac Teatralny 1, Warszawa, tel: +48 22 692 06 81 
www.laboheme.com.pl 
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Jako lider w branzy reklamy zewnętrznej staramy się łą czyć 

wielkie mozliwości ze szlachetnymi celami Regularnie inspirujemy 

i realizujemy programy z zakresu Społecznej Odpowiedzialno

ści Biznesu Dziękujemy za przyznane nam wyróżnienia i zapew

niamy. ze będziemy wspierać polską kulturę. 
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• Mecenas Kultury 2006 

• Tytuł Business Superbrand 2007 
• Sponsor Roku Arts & Business 2007 
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Wykonania poniższych utworów muzycznych odbywaj ą się za zgodą 

Alkor-Edition Kassel GmbH (Hector Berlioz Grande Symphonie Funebre et Triomphate, fragment) 
Boosey & Hawkes Ltd. (Hector Berlioz. Beatrice et Benedict, uwertura) 
C.F. Peters (Ferenc Liszt Stabat Mater speciosa z oratorium Christus oraz Salve Polonia z oratorium St. Stanislaus) 
Chester Music Ltd. (Manuel de Falla I aranżaCJa Antoni Ros-Marba Bolero ze suity El fuego fatuo) 
Theodore Presser Co. (Fryderyk Chopin / instrumentacja Leopold Stokowski Mazurek a-moll op 17 nr 4) 

Wspólorganizator premiery: Wspólpraca przy premierze 
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C HO PIXA 

Partner spektaklu Patroni medialni spektaklu 

limtf4i 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Sponsor i wykonawca plakatów i afiszów 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Opracowanie programu Paweł Chynowski 
Pro1ekt graficzny Jacek Wąsik 
Plakat na okladce Magda Wunsche & Samsel I Adam Żebrowski 
Wspolpraca redakcyjna Małgorzata Mokrzysz 
Projekty kostiumów w programie Luisa Spinatelli 
Portret dyrektora PBN Łukasz Murgrabia 
Zdjęcia z prób Ewa Krasucka 
Portrety tancerzy Justyna Mielniczuk 
Reprodukcje malarst a Corbis 
Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2010 
Druk Spot Color 
Cena 15 zł EGZ Z EZPłA y 
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