


ZIMA - silent sleep 
- a dance I concert performance 

Cykl 4 pory roku I 4 Season of the Year cycle I 4 rstider- en sykl us 

Choreog rafia Choreography Kore;og1df 

Kompozytor i saksofonista Composer and saxoµhon1st Ko111ponist 09 s<JKsolonisl 

Śpiew Singer Sunger 

Tancerze Dancers Danserp 

Artysta video I V1dPo art1st V1dcokunstm'r 

wspólpraca techniczna lechnical cooperat1on teknisk Sdrndrhe1dspJrtne1 

Doradca artystyczny Art1st1c adv1ser I Kunstne1 sk r~rlg1ver 

Reżyseria świa tla L 1ghts director Lys dps1gn 

Real izacja świat la L 1ghts product1011 LystPknikker 

Realizacja dźwięku Souncl product1011 L ydtekn1kker 

Kierownik zespolu artystycznego 8dllet manuger Ballettmestrr 

Inspicjent Stuge manager lnsp1sient 

Kierownik techniczny Techn1c1an rnanJger /Tekn1sk s1ef 

Produkcja Product1on Procluks1on 

Organizacja produkcji Product1on Organ1sat1on I Prorluks1onsorg<in1sdtor 

Koordynato r projektu Pro1ect Coord1nator Prosiukt Koord1nator 

Premiera polska I Polish Premiere I Premiere I Polen : 

Premiera norweska I Norwegian Premiere I Premiere I Norge: 

Gunhlid Bjorn sgaard (N ) 
Rolf-Erik Nystrom (N) 
Si lje Aker John sen (N) 
Szymon Halik i Małgorzata Mielech (Pl). 
Silje Aker Johnsen (N). M arlene M art in-Bjó rnsgaard (N) 
Anna Klimczak (Pl) 
Marcin Wichrow ski 
Marcel ino M arti n Va liente (N/F) 
Gu nhild Bjornsgaard Anna Klimczak i Arkadiusz Kuczyński 

Arkadiusz Kuczyńsk i 

M ateusz Rogalinski 
Anna Gruszka - Kopeć 

Mariola Hendrykow ska 
Grzegorz Okupniak 
Polski Teatr Tańca ( Pozna ń ), Teater Avant Garden (Trondheim), 
Company 8 . Valiente (Oslo) 
Katarzyna Anioła 
Marta Lew andowska-Harasimow icz 

16 Stycznia 2010 na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu 
24 Kwietnia 2010 na scenie Teater Avant Garden w Trondheim 

Specjalne podziękowania dla wykonawców za ich taniec i materia! muzyczny. które powstaly w wyniku improwizacii podczas prób do spektakli 
G.B 
Aspt., :iltt11n• tuL1 p iform 1to1th1111nL 111dn'tJ cm t r I frH In nµ1ov1 t n 'ltłH rthLH c!lo1l 1 µ fuflT"j'llL. 

GB 
0!J en SPL:'>tt•ll td~.i.. I I tltO>JClnt for d1·1us d lllSt.! oq rnu l..\.,n l\l'r dl Ir 11mpro ... 1s 1S onl'f pA p10."1 ! td hr ul for1·i;:,1illi11~1·11 

GB 



ZIMA - cichy sen 

„Tracąc innych. t racimy siebie. 

Zima oddala kolory i wycisza rytm ż ycia . t worząc otwarty krajobraz bez granic To świat lodu i zimna. w którym autorka spektaklu za pomocą wewnętrznego dialogu 

prze łożonego na taniec i dźwięk. próbuje odna leżć harmonię w swojej relac ji ze świa tem . 

Ruch. obraz. muzyka i głos to pryzmaty. dzięk i którym nieuchronność śmie rc i rodzi świadomość życ i a. 

Zima 1est czasem wy tchnienia. dla tych. którzy nadal żyją . " 

WINTER - a silent sleep 

'Is a sense of los1ng ourselvos. through the loss of the others 

Winter pushes away the colors and the rhythm of life. and creates an open landscape w1thout boundar1 

is tryrng to f1nd an interna! dialogue. a reconc1!1at1on bctween herself and the world Movements. 1mages. music ano 

t1melcssness hccomcs life The Winter s cold and 1ce. g1ves a rest to those who cont1nue to live" 

WINTER - a silent sleep 

·er en foldse orn ~ m1ste sey sulv. rnennom hortgang dV r1e anr1re 

1r en1hvrle tri tle som fortscttcr d leve 

[kvugelse1w. h1lrlune. mus1~ken og stemrnen, 

I 



Gunhild Bjórnsgaard 



Gunhild Bjórnsgaard 

W 1997 roku po studiach w Norweskim Col
lege Ballet . M iędzyna rodowej Szkole Teatra l
nej Jacque'a Lecoq w e Francji i na Uniw ersy
tecie w Oslo (Wydzial Sztuk Dramatycznych) 
Gunhild Bjórnsgaard. w spóln ie z reżyse rem 

Marceli no Mart inem Valiente. za łożyła w Oslo 
zespó ł ta ńca w spólczesnego Company B. 
Va liente Jej praca jest przenika niem ta ńca. 

muzyki. teat ru i architektury. Otrzymała ki lka 
dotacji r ządowych na poszukiw ania artyst ycz
ne. Jej prod ukcje byly pokazyw ane w Norwe
gii. Francji. Polsce. W loszech. Estonii. Danii 
i Pakistanie. Gunhild Bjórnsgaard bierze udz ia ł 

w różnych projektach kwest ionuj ących t rady
cyjne pojmowanie relacji tańca i muzyki . Jest 
ta kże autorką w izualizacji i artystycznych w y
da rze ń plenerowych. 
Realizacja projektu „ Zima - Silent Sleep" roz
poczę ła się w sierpniu 2009 roku d prowadzo
nego przez Guhild Bjornsgaard laboratoriu m 
badawczego w Norweskiej Narodow ej Operze 
i Balec ie w Oslo. 

Alter the studies at The Norweg1an college of 
Ballet. The International school of Theatre Ja
cques Lecoq/ France and Art dramat1c at the 
University 1n Oslo/Norway. Gunhild B1órnsga
ard founded Company B. Valiente - a contem
porary dance company; with the theater- and 
film d1rector Marcelino Martin Val1ente in 1997/ 
Oslo Her work 1s a cross-over between dance. 
music. theatrc and video arch1tecture. She has 
received severa! Government grants for in all 
4 years. for her artistic research . Her produc 
t1ons have been perlormed in Norway, France. 
Poland. ltaly, Estonia. Denmark and Pakistan 
Gunhild B1ornsgaard collaborates 1n differents 
pro1ects questioning the relationship between 
dance and music with Norwegian mus1c1ans 
and composers «Winter a silent sleep» be
gan w1th a research laboratory at The Norwe
g1an National Opera & Ballet in Oslo in August 
2009. This performance is the first collabor<i 
tion between the choreographer and the Po
l1sh Dance Theatre. 

Koreografen . Etter stud1ene ved Statens 
Balletthogskole/Oslo, Den lnternas1onal Te
aterskolen Jacques Lecoq , Teaterv1tenskap 
ved Un1versitetet 1 Oslo, Gunhlld B1ornsgaard 
etablerte Company B Val1ente et samt1ds 
dansekompani; merl film- og teaterrog1ssoren 
Marcelino Martin Val1ente 1 1997/0slo. He1111es 
arbe1d er en cross-over mellom dans, musikk. 
video og Water. Hun har mottc1tt mange Sta 
tens kunstnerstipend tllsammen for 4 ilr, for 
henn es kunstne11ske researcharbe1d Hennes 
forestill1nger h<H bl1tt v1st 1 Norge Frankrike, 
Polen, Italia. Estland, Danmark og Pak1st<111 
Gunhlid samurbe1der 1 forsk1oll1ge pros1ekter. 
der hun st1ller sporsmfil ved fo1 hol det mellom 
dans og mus1kk med norske rnus1kere og kom
pon1ster «Winter n a silent sleep» startet mnd 
et laborator1urns arbe1d ved Den Norske Opera 
og Ballet! 1 Oslo 1 August 2009. Denne forcstil
l1ngen or det fors te samarbe1det mollom kore
ogrolen og The Pol1sh Dilnce Thoatrc 



Polski Teatr Tańca. pierwsza w Polsce sce
na slu żąca rozwojowi i promocji tej dziedzi
ny sztuk i. istnieje w Poznaniu od 1973 roku. 
Ta autonomiczna inst y tucja za łożona przez 
Conrada Drzewieckiego, od 1988 roku jest 
kierowana przez Ewę Wycich owską. dyrektor 
nacze l ną i artystyczną Teatru. a ta kże autor
kę idei cyklu . .4 pory roku". Oblicze Polskiego 
Teatru Tańca przeszlo ewolucj ę od spektakl i 
uksztaltowanych formą teatru baletowego do 
współczesnego gatunku: teatru ta ńca. który 
charakteryzuje się przekracza niem granic ro
dzajowych . technicznych i stylistycznych. w y
zwa laniem z przypisanych tradycją środków 
w yrazu. sklanianiem ku interdyscypl i narności. 

oszu kiwaniem nowych przestrzeni teatralnych 
i opartym na kreatywnej improwizacji proce
sie tw orzenia. Polski Teatr Ta ńca dysponuje 
w Poznaniu studiem prób. nie ma w lasnej 
sceny, a sw oje spektakle prezentuje w idzom 
w Polsce i na świec i e. 

Teaterhuset Avant Garden z sied zibą w Tron
dheim to publiczna instytucja kultury. Prezen
tuje prace lokalnych i międzyna rodowych ar
tystów w dziedzinie teatru i t ańca . Organizuje 
tak że "Bastard"- fest iwal sztuki performance 
oraz "Den Unge Garde" fes t iwal teatralny dla 
dzieci i mlodzieży. TAG programuje i prezentu-
1e produkcje w ramach programu edukacyjne
go "The Cu ltu ra l Rucksack" dla szkól w imieniu 
Okręgowego Departamentu Edukacji. 

The Polish Dance Theatre. the first 1nst1tut1on 
111 Pol<111d ded1cated to develop111g and µramo 
t1ng dance theatre. w<Js establrshcd 111 1973 
lt 1s an independent company founded by 
Conrad Drzewiecki and presently led by Ewa 
Wyc1chowska. 1ts m<Jnagcr and art1st1c d1rec
tor and the origin<Jtor of the "Four Se<Jsons" 
cycle The image of the thcatre has evolved 
from class1cal ba llet thcatre performances to 
contemporary theatre dance that 1s charac
teriLed by transgressrng the boundar•es of 
gener1c. styl1st1c and tcchn1cal convent1ons. 
mov1ng away from the trad1t1ona l m()ans of 
express1on. 111terd1sc1pl1nar1ty and the quest 
for new theatrical spaces based on creallve 
1mprov1sat1on The Pol1sh Dance Theatra has 
a rehearsal studio in Poznań but no stage of 1ts 
own; 1t performs for audiences 1n Poland and 
in all corners of the world . 

Teaterhuset Avant Garden 1s a public cultu 
rai 1nstitut1on based 1n Trondheim that g1ves 
dance and theCJtre performances by loca! and 
1nternat1onal art1sts . lt also organ1zes the "Ba
stard" performance art fest1val and the "Den 
Unge Garde" theatre fest1val for children and 
teenagers TAG part1c1pates 1n 'The Cultural 
Rucksack' eclucat1onal programme that 1s 
aimed at delivering quality art and culture to 
Norwcg1an schools . 

Det Polske Danseteatret ble etablert 1 1973 
oy er det forste kompan1et 1 Polen som har 
som mtil :J utv1kle og fremme danscte<Jter
kunst Det er en au tonom 1nst1tus1on stdtet av 
Conrud Ducw1cck1 sorn ledcs dV kunstne11sk 
og cl11gl1g lcdcr Wił Wyc1chowska som ogsti 
st, r bcik 1dcen om "De f1rr. rsudene" syklu 
sen Tedteret har g, tt en lung ve1 fra klass1s~ 
scenedans tli moderne ddnsetcater som k1en 
netegnes ved overskr1ding av SJ(rnge1 mess1ue. 
tekn1ske og st l1stis~e grenser. flukt fr<J trc1d1 
s1onelle ut trykksm1dler, 111tercl1s1pl1 n~Er karak 
ter og sok ettr:r nye sp11lcrom hdsert pc1 kreat1v 
1mprov1sDs1on Det µolske lfansctedtret h Jr 

egne ov1ngslok<1ler 1 Pozndi'1. men e1er 111gen 
sceno Det gir forestlll1nger 1 Polen og 1 utldn 
det 

Teaterhuset Avant Garden er en offcntl1g kul 
turinst1tus1on frd Trondheim TAG~ 111 lsett1ng 
er a presente1e lok,tl ou 1nternc1s1onul scenc
kunst TAG organ1serm perfo1mdncefest1vCJlcn 
Bast<Jrd og en egcn fesllval for barn og unge. 
Dcn Ungc Gardo. TAG ogs~ deltar 1 "Den kul
turelle skolcsekken". en nas1onc1l Silts1ng som 
skal b1dw tli at ele1101 1 skolen fc11 mott' profe 
s1onell kunst og kultur c1v alle slag 



Małgorzata M ielech. Silje Aker Johnsen 



Zima - cichy sen, pieśń zimy? 

Kiedy o bserwuję ten proces, patrzę na powstające kszta łty i szkice. „słyszę" po lifonię dźwięków, twarzy, głosów 
i miejsc, na l eżących do teJ sam eJ osoby Mimo że spektak l tw orzy czterech wykonawców, widzę ich wszystkich iako 
częśc i jednego autoportretu - Bjbrnsgaard . 

Odwiedzam Gunhi ld Bjórnsgaard i jej zespół 

Company BValiente podczas próby w szary 
listopadowy dzi eń w Oslo. Przez kilka godzin 
przyg lądam się Gunhild, jej artystom i tance
rzom z Polskiego Teatru Tańca podczas pracy. 
Zabaw ne negocjacje pomiędzy tancerzami 
a ich reżyse rem są szczere i ufne. Jest coś 
niemal dziecięcego w tym zawstydzeniu 1 ra 
dości. które towa rzyszą tworzeniu_ Artyści wy
dają s i ę poko rni i oddani pracy przy spektaklu 
Bjórnsgaard . 

Polifonia 
Z ja ki egoś powodu jestem calkowicie pewna. 
że tyt uł ro boczy to „ pieśń zimy"_ Ku mojemu 
zaskoczeniu, dowiaduję się, ze jestem w blę

dzie. Bjórnsgaard nazywa spektakl „ Zima - ci
chy sen", al e intuicja podpow iada mi, że jej 
praca w ca le nie jest snem. ju ż nie. Jest rea lna 
i brzmi jak pieś ń zimy 
Kiedy obserwuję ten proces. pa trzę na po
wst aj ące ksztal ty i szkice. "s l yszę" po lifo nię 

dźw i ęków, twa rzy. głosów i miejsc należących 
do tej samej osoby. M imo że spektakl tworzy 

czterech wykonawców. widzę ich wszystk ich 
jako części jednego autoportretu - Bjórnsga
ard. Jedna z tancerek. któ ra wyg lądem i ener
gią do zludzenia j ą przypomina, podejmuje 
wyzwanie. Śpiewa kolysankę podczas t ańca 
w duecie ze swoim. precyzyjnie dopetniaja
cym ruch. partnerem. Nic dziwnego, że ja „sly
szę" pieśń zimy - „Zima - cichy sen" 

W połowie drogi 
Zespól jest w środku procesu tworzenia naj
now szego spektaklu Bjórnsgaard, być może 

najbardziej osobistego ze w szystkich w jej 
bogatej karierze artystycznej. Bjórnsga ard 
jest w środ ku swego życ i a , bierze wiek ś red n i 

za rogi , zm ien iając potencja lny kryzys w arty
styczne wartości. W procesie tworzenia „Zima 
- silent sleep". choreograf pokazuje w lasne 
życiowe i twórcze doświa d czenie : Ona „ pisze" 
w przestrzeni życie. które ma przed sobą i za 
sobą. Pragn1en1e uzu pełnien ia i wykreowania 
związków między p rzeszlością i możl iwą przy
sz lośc i ą w ydaje się być osobi stą i artystyczną 

motywacj ą Gunhild Bjórnsgaard. W poszu-

kiwaniu inspiracji do odtworzenia minionych 
zdarzeń zw raca s i ę w stronę wspomnienia 
żal u i smutku, które wcześniej nie mag io być 
w pe łni rozpoznane W „L1mowe1 pieśni" rzuca 
świa t lo na wiele ciemnych zakamarków swojej 
przeszłośc i i zabiera glos w sprawie niemych . 
pozosta jących dotąd w cieniu, chw il. Slowa 
wyn ikające z pracy i ż ycia Bjórnsgaard mają 

wiele znaczeń, które kszta ltują s ię na moich 
oczach w studio. pew nego zimowego dn ia . 
w Oslo. 

Sidsel Pape. kry tyk tańca 



Silje Aker Johnsen, Szymon Halik 



Winter - a silent sleep - a winter song? 

When I am listen ing to the process, the shapes and sketches of the performance to become, I can "hear" the polypho
ny of faces. noises. places and voices t hat all belong to the same entity Even t hough there are fo ur performers in the 
piece, I perceive them as parts of one self-portra it. namely Bjbrnsgaard's. 

I am vis1ting Gunhild Bjornsgaard and her 
Company B. Val i ente at rehearsal on a grey No
vember day in Oslo For a lew hours I am wat
ch1ng the choreographer Bjornsgaard and her 
performers at work The playful negot1at1ons 
between the dancers and their dance director 
are honest and trusting. expressing childlike 
joy or shades of shame when mastering or 
m1ss1ng movements. They seem humble and 
ded1cated to the mak1ng of Bjornsgaard's dan
ce performance. 

Polyphony 
For some reason I am absolutely certain that 
the working tit le 1s "A winter song" To my 
embarrassment and surprise. I realize that 
I am m1stak1ng/ en and that Bjornsgaard ca lls 
the performance "Winter - a silent sleep". My 
artistic intuit1on is waking up and I insist that 
her work is not at all asleep. not anymore. lt is 
wide awake and singing a winter song. 
When I am listening to the process. the sha
pes and sketches of the performance to beco
me. I can "hear" polyphony of faces. noises. 

places and voices that all belong to the same 
entity. Even though there are four performers 
in the piece. I perce1ve them as parts of one 
self-portrait. namely Bjcirnsgaard 's. One of 
the dancers. whose appearance and energy 
confusingly resembles the choreog rapher's„ 
1s pract1c1ng the challenge of sing1ng a lullaby 
whilst dancing a contact duet w1th her sens1-
tively supporting partner. No wonder I "hear" 
a w inter song in "Winter - a silent sleep". 

Midway 
The company 1s in the m1dst of the process 
of creating B1ornsgaard's latest dance perfor
mance. maybe the most personal one so far in 
her extensive artist1c career. Simultaneously 
B1ornsgaard 1s in the middle of her ex1stence 
taking midi ile by the horns. turning a potentia I 
crisis into her art1stic benefit. In the process of 
creating "Winter a silent sleep". th1s chore
ographer is do1ng what her skills l1terarily co
nvey: She is "writ1ng" out into space the lives 
that she has 1n front of and behind herself. 
The craving to make complete and create con -

nect1ons between past and possible future 
seems to be B1ornsgaard's personal as well 
as arlist1c mot1vation. In search of inspiration 
to craft her t1mes to come B1ornsgaard looks 
back at sorrow and sad memories that m1ght 
not have been recognized to the extent they 
could have. She sheds light on many dark cor
ners of her past and gives voice to several si
lenced shadows in her new "winter song" lt 1s 
in more than one sense of the word B1ornsga
ard's life 's work that is taking shape belo re my 
eyes at a studio one w1nter day in Oslo. 

By Sidsel Pa pe. dance schola r 



Malgorzata Mielech. Szymon Hali k 



Vinter - en stille s0vn, en vintersang? 

Nar jeg lytter til forestillingsprosessen og ser dens skisse. horer jeg en polyfoni av stemmer, ans ikter, lyder ogrom som 
stammer fra samme kilcie. Se lv om det er fire ut0ve re i forestil/ingen, oppfatter jeg dem som de/er av et se/vportrett. 
nemlig BJórnsgaards. 

Jcg bcsokcr Gunhild B1ornsgaard og hennes 
Company B Vol1ente p~ prove en grś novem 
berdag 1 Oslo I noen timer ser 1eu korcog1 a fen 
B1ornsgaard og hennes utoverc 1obbc Dcn 
lekne diologen mellom dilnserne og koreogra 
fen er <B rlig og t illit sf ull. De uttrykker barnl1g 
glede og skior skam hver gang de mestrer ellcr 
mangler bevegelser 

Polyfoni 
Av en cller anncn grunn er ieg helt s1kker p at 
arbe1dst1ttclen til Bjornsgaards forestill1ng er 
"Vintcrsang" . Forlegen og overrasket oppda 
gcr JC9 at 1eg har m1sforst~tt og at B1ornsgćlard 
kallcr forestilllngen for "Vmler en stil le sovn". 
Da v~kner lllin skapertrnng og 1eg 1ns1sterer p, 
<rt arberdet hennes 1kke sover. rkkc lenger. Det 
er lysv~kent og synger en vintersang 
Ntlr 1eg lytter Ul forestillingsprosessc-!n og ser 
dens sk1sse. horcr 1eg en polyforn av stem
mer. ansikter, lyder og rom som stammer Fra 
sammc k1lde Selv om rlet e1 f11e utovcre 1 to 
rcstill1ngen. opptatter 1eg dem som deler av 
cl sel vpo rtrett. neml1g B1ornsgaards E:n dv 
donserne. som tli forveksl1ng l1gner koreogra 
fen. arbe1der med utfordringen av a syngc en 

vuggesiłng ~arnt1d1g som hun dan5cr med sin 
sens1t1ve partner lkke rart al 1eg "horcr ' en 
v111\ersc1ng 1 "Vintcr en st1lle sovn". 

Midtveis 
Kornp<in1et er rn1dtve1s 1 proveprosessen av 
BjornsgJilrds nycste di1nscforest1ll1ng, knn 
sk1e den mest personl1ge henncs ornfattende 
kunstneriske karr1ere sil ldngt. Men Bjornsg.J 
<Hd er ogsa 1111dt 1 eyet l1v, der hun tm tak for 
~snu en sorg lll sin kunstneriske fordel I pro
sessen rned c skape "V1nter en stille sovn". 
tar koreografen s1tt hc~ndverk bokstavel1g . Hun 
"skr1ver frarn" Sin fo1 t1d og frarnt1d 1 romrnet 
Trangen til , skape helhet og lage forb1ndel 
ser rnellom fort1d og framt1cl, synes c'l va.;re 
Bjornsgaards perso11l1ge sa vel som kunstne 
r1ske motivasion . I soken {:tter 1nsp1r<Js1011 tli il 
skrrve s1tt l1v, ser B1ornsgil,Hd t1lbake pil den 
sorgen som kansk1e ikke v<Jr tJtt hi'jnd 0111 
Hun ten ner lys 1 111orke kraker og gir stemrne t1I 
sturnrne skygger 1 Sin nye "Vintersa ng" Det er 
1 flere en11 en betyd111ng av ordet B1ornsgaa1ds 
l1vsverk tar form framfor 111eg 1 et studio en grtl 
v111terdag 1 Oslo . 

av S1dsel Pnpe, dansev1ter 

Rolf-Eri k Nys t rorn 
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Małgorzata Mielech 

Z wyn1k1em wzorowym ukończyła Ogólnokształcącą Szkolę 

Baletową 1m 019 1 Slawsk1e1 - L1pczyńsk1e1 w Poznaniu W la 

tach 2000 -2007 odbyta praktyki sceniczne w poznańskim 

Teatrze W1elk1m Od 2008 r pracuje na stanowisku koryfe

ia w Polskim Teatrze Tańca . Wykonuje partie solowe m .1n . 

w spektaklach Ewy Wycichows k1ei. („Tango z Lady M ."„.Car

pe diem· ... Walka karnawału z postem·· . •. Komeda - SEXTET"I. 

Jacka Przybyłowicza (..Barocco··1. Susanne Jaresand. („ En 

face'l Yoss1 Berga (..Wo -man w pomidorach"), Thierry Ver

gera (..Lato" ) 

Sht vr~1rłu.1tt d w11h " A m uk. Gt nPr 11 Ect11c 11 on 8.illPl 

School of 01v.1 Sl.11/\~k. t l 1pc1vnsk..t ir1 PoLn.111 Iny ,us 2000 

2007 sh1.• h,1c1 .1 pr11ct1c.ił e),pcr1enccc, 011 thu ~1.iy1 ol Gr.-tnrl 

The.1tre in Po1n,in Since 2008 5ht \l\oOrks dS a 'f.OfyfeJJ 111 

Puhsh 0Jnce The.Jtrt> und(·r d1rl't.:l1on of [w:i Wyc cl10v,.sk.,1 

Sho pl~rforms solo p,irts 1n mdny d.rncn pt'rforrn 1ncl.'s pldys. 
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Szymon Halik 

Jest absolwentem Państwowe1 Szkoty Baletowe1 w Pozna 

niu . Jeszcze 1ako JeJ uczeń tańczył w repertuarze Polskiego 

Teatru Tańca 111 Polskiego Teatru Tańca . którego wkrótce zo 

stal solistą . W latach 1997-2008 pracowal za granicą m .in 

w Staa tstheater Kassel, Staatstheate r Braunschweig. Kom1 -

che Oper Berlin 1 Goeteborg Opera . Od blisko dwóch lat po

nownie rest związany etatowo z Polskim Teatrem Tańca 

t łL grddu.-tlr-d N.war 11 B.ill1 t School 111 Po1n n S1nct; tlldl 
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Silje Marie Aker Johnsen 

Jest tancerką 1 śpiewaczką Studiowała balet klasyczny 

(RAD - Checchet1 techn1ques) 1 taniec współczesny oraz con 

tact 1mprov1sa11on 1 phys1cal theater Ukończyla Akademię 

Muzyczną w Oslo (2007) . Wspólpracowala z wieloma grupa 

mi tanecznymi w Norweg11, była solist ką w pro1e1ach reali 

zowanych w Vestfold Festsplllene i R1k skonsertene Nalezy 

do Ensemble Neon (New ensemble) w Norwegu i Norweg1an 

Solo1st Choir. 
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Rolf-Erik Nystrom 

Ukończył z najwyższą notą orweską Akadem ię Muzyczną 

w klasie saksofonu. u prof. Edwarda Kelly i Haralda Berger
sena. Studiował również kompozycję u prof. Bjorna Krusa. 

Jest autorem ponad 50 utworów. W Norweskrej Akademii 
Muzycznej stworzy! nowy kierunek - improwizacja muzyki 

współczesnej. Bral udzrał w licznych festiwalach muzycz
nych, prowadzi wykłady 1 warsztaty na calym świecie. Stwo

rzył ki lka programów o muzyce współczesnej dla Radia NRK 
P2 (Norweskie Radio Państwowe). Jego ostatni solowy al
bum byl nominowany do norweskiej nagrody Grammy (Spel
lemannprrsen 2006). W grud nru 2009 na zaproszenie Akade
mii Muzyczne/ w Poznaniu koncertowal w Auli UAM. 

Hl 0htd1fll!d thl m !->lt r I< yr I' w1th d t11yt1t: ~l Jr. 1r 11 "i <O 

phont 1,.;our 1 n Nor vH q1;:łt1 Mu'."t1C. Al ddt rny H1 ..... t':i 1Jr1uc 1 

11 d by proft::-:. 01 Ech\l„fd ~ tJłly Hdr.iH1 Bt rui r~ 1 .md R1orn 

Anna Klimczak 

W latach 1993-98 studiowała w ASP w Poznaniu. Jest sty

pendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki (1997/98) oraz lau

reatką Nagrody Artystyczne1 Prezydenta Mrasta Poznania 

(1999). W roku 2008. współpracując z międzynarodową gru 

pą architektów. zdobyła li Nagrodę w Polskrej Edycji Konkur

su „Europan 9" Zreallzowa ła wiele wystaw indywidualnych 

oraz brała udzia ł w licznych projektach zbiorowych. Mieszka 

i prac u ie w Warszawie. 

Rorn 11 197 Sht,; llvt..., .:inrl v\Or~ 1r Warsaw Iny c11 1993 

Marcelino Martin Valiente 

Jest Francuzem z hiszpańskim pochodzeniem U kończył stu

dra psychologrczne oraz Międzynarodową Szkołę Teatralną 

Jaques'a Lecoq w Paryżu . Od 1996 roku mieszka i pracuje 

w Norwegii, gdzie wspólnie z Gunhild Bjornsgaard założył 

zespól tańca współczesnego Company B. Valiente. Jest 

rezyserem teatralnym 1 filmowym a także dramaturg1em. 

Współpracuje z wieloma teatrami norweskimi. Jest autorem 

eksperymentalnego projektu zatytułowanego „Panscen1qu

es". który analizuje związek pomiędzy sceną a widownią. 

1\tt1~t1c Jd.1i.:.1•r MrH1,;uhno Mort1n Vdlientc ~ frunch , V•th 

~p ni h or•u ns Altt~I h1~ stud11.s m P~yt.:holoyy. hu stud1cd 

fil'n 19UG. 11„or 11 -1n 



Partnerzy projektu : 

Da rczyńc y: 

norwa~ 
grants -;-

eea '"\. 
grants 

Company B. Valiente 

F ..... u w,.,„, 
K„1„ .... 1 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dzledzfclw• 
Narodowego. 

11m~1;c.1 

Autorzy i partnerzy projektu „Zima - silent sleep"" dziękują za wsparcie udzielone przez Islandię. Lichtenstein oraz Norweg ię poprzez dofinansowanie ze środków Me

chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Patronat med ialny 

lr ivlPH·R:t-m 

przyjaciele Teatru 

-~-' 
H<.YITL Rl)'MSKI ' 

(' 
Rcpsbllkł 

róż 

redakcja programu Jagoda Ignaczak 

zd1ęc1a Anna Klimczak. Mirka Maruszak. Rasmus Moss1ge, Arkady Sl1w1ńsk 1 (okładka) 

pro1ekt 1 dtp Zdanowicz & Pawrowsk1 

Jns1yiuqa kultury 
Samorządu Wo1ewótiz1wa W1elkopolsloego 

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 
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