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Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie - pedagogika
baletu. W latach 1987-1991 tancerz Teatru Wielkiego w Warszawie. Zadebiutował jako choreograf przygotowując
„ Negocjacje" do muzy ki Alessandro Marcella. Laureat głównej nagrody za interpretację na 11 Ogólnopolskim
Konkursie Choreograficznym w t.odzi. W 1991 wyjechał z Polski . Tańczył w Niemczech i w Izraelu. Przez wiele
lat był związany z zespołem tańca współczesnego Kibbutz Contemporary Dance Company, dla którego swe prace
zrealizowali tacy choreografowie jak: Mats Ek, Ohad Naharin, Jiri Kylian, Emanuel Gat, Itzik Gali li i Rami Be'er.
W latach 1994-2001 występował z tym zespołem na najbardziej prestiżowych festiwalach tańca współczesnego
odwiedzając ponad 50 krajów na całym świecie. W 1997 tańczył z Batscheva Dance Company w spektaklu /1 Kyr"
chor. Ohada Naharina w ramach Yair Shapiro Dance Price. Zrealizował m.in. 11 Verlorenheit" oraz 11 0rient
Express" wystawiony w ramach Dance Extentions 2002 w Limassol na Cyprze. Jest także autorem choreografii
11 Solo nr 6" oraz „Sono negro". Współpracował również z Lambros Lambrou Dance Company uczestnicząc
w projekcie choreograficznym tego zespołu w Europie.
W 2002 powrócił do Polski , aby zrealizować 11 Naszyjnik gołębicy" (2003), 11 Barocco" (2004) oraz „ Jesień Nuembir" (2008) w Polskim Teatrze Tańca pod dyrekcją Ewy Wycichowskiej . W kolejnych latach przygotował
trzy balety dla Opery Narodowej w Warszawie: „ Kilka krótkich sekwencji" (2005), do którego projekcję video
zrealizowała Katarzyna Kozyra, 11 A lpha Kryonie Xe" (2006) oraz /1 III Symfonię Pie śń o nocy" (2006). Z Polskim
Teatrem Tańca i Baletem Opery Narodowej prezentował swoje choreografie na wielu festiwalach tańca m.in.
Biennale de la Dance w Lyonie, Bolzanodanza we Włos zec h , Rencontres Choreographique de Cartage w Tunezji,
Moscow Dance Festival w Rosji, Drugije Tancy na Ukrainie, European Dance Festival na Cyprze, Kassel Tanz
Festival w Niemczech. Współtwórca Terenu Tańca- Reinterpretacji, organizowanego wspólnie z UAM w Poznaniu.
Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Itzik Galili
Choreograf urodzony w Tel-Awiwie ma na swoim koncie przeszło 65 choreografii wykazujących się nowatorską
różnorodno ś cią . Od 1991 roku mieszka w Holandii, gdzie w Amsterdamie prowadzi własny zespół działający
w ramach posz czególnych projektów. Pracował w Groningen jako dyrektor artystyczny N ND I Gali li Dance
(1997-2009) . Powrócił do Amsterdamu, aby wraz z Krisztiną de Chatel poprowadzić Dansgroep Amsterdam.
Stworzył wiele eklektycznych dzieł , w tym 11 For Heaven's Sake" (2001), 11 ME (2004 ), 11 Ex ile Within" (2006),
Heads or Tales" (2007) oraz 11 Bullet Proof Mama" (2010).
11
Ponadto tworzył i pracował dla wielu innych zespołów w Holandii i za granicą, w tym dla Stuttgart Ballet,
Ballets de Monte Carlo, Bayerisches Staatsoper Munich, Gulbenkian Ballet, Scapino Ballet, NDT II, Batsheva
Dance Company, Les Grands Ballets Canadiens, Finnish National Ballet, Bale da Cidade de Sao Paulo, Royal
Winnipeg Ballet, Norrdans, Rambert Dance Company, National Dance Company Wales, l<oresh Dance
Company, Cisne Negro, Ballett Kiel, Ballet British Columbia, A spen Santa Fe Ballet, Rambert Dance
Company oraz Het Nationale Ballet.
Itzik został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym nagrodą Final Selection Culture Award (Phillip Morri s),
za wyjątkowy talent oraz wkład w rozwój tańca i kultury w Holandii . W 2006 roku zo stał odznaczony
holenderskim Orderem 11 0ranje-Nassau " .
O świetlenie jest integralną czę ś cią spektakli Itzika, który osobi ś cie je projektuje do większości swych
choreografii. Otrzymuje także zlecenia w tym zakresie od wielu swoich kolegów-artystów. Jego spektakl
A Lin ha Curva", którego premiera odbyła się w maju 2009 w wykonan iu Rambert Dance Company, został
11
nominowany w Wiei kiej Brytanii do 3 nagród: l<nights oi Illumination Award (za projekt oświetlenia), Criti c' s
Circle Award (za najlepszą choreografię współczesną), oraz Lawrence Olivier Award (za najlepszą nową
produkcję) .

Rami Be'er
Jeden z największych współczesnych światowych choreografów. Dyrektor artystyczny l<ibbutz Contemporary
Dance Company. U rodził się w rodzinie muzyków w I< i bucu Ga' aton w Izraelu. W bardzo młodym wieku
rozpoczął naukę gry na wiolonczeli, a następnie podjął naukę t a ńca u Yehudita Aarnona . Be'er prz yłączył
się do zespołu jak o tancerz i choreograf w 1980 roku, a w 1996 roku został jego dyrektorem artystycznym.
Stworzył przeszło 40 choreografii dla zespołu, rozsławiając zarówno własną osobę, jak i zespół dzięki
imponującej liście spektakli oraz kilku uroczym i cieszącym się dużą popularnością spektaklom dla dzieci.
Niektóre z jego dzieł zyskały uznanie krytyków na całym świecie, a Be'er został uhonorowany nagrodami
zarówno w Izraelu, jak i za granicą. Jego choreografie w wykonaniu l<CDC oglądała publiczno ść w ponad
60 krajach. Od wielu lat jest angażowany przez różne zagraniczne zespoły. Be' er postrzega spektakl jako
całość złożoną z różnorodnych elementów, dlatego też obok tworzenia samej choreografii projektuje scenografię
i oświetlenie, a czasem nawet kostiumy. Dzieła Be 1 era są dla widzów zaproszeniem do odbycia podróży w głąb
jego własnej osoby. Mima iż w swoich choreografiach Be 1 er przedstawia po części wyimaginowaną wizję
św iata , interpretację i odkrycie ich znaczenia pozostawia poszczególnym widzom. Spektakl przygotowany dla
Teatru Wielkiego w Poznaniu jest pierwszą realizacją artysty w Polsce i tej części Europy.

Mimo symetrii czasowej przez blisko trzy dekady rozwija się z niewielkim udziałem panujących w Europie wpływów
Ausdrucktanz czy Free Dance. W Izraelu długo dominuje tradycyjny taniec (np. rumuńska hora), który pochodzi
z diaspory by z biegiem czasu poddać się także dyfuzji elementów jemeńskich czy arabskich.
Na tym tle pionierską - choć o niewielkim znaczeniu artystycznym - rolę spełnili Baruch Agadi i Rina Nikova,
przybyła z Moskwy balerina, która stworzyła zespół pod nazwą Biblical Ballet. Dopiero Sara Levi-Tanai, założycielka
Inbal Dance Company 0940), wykorzystując oryginalne kroki Żydów jemeńskich i łącząc je z nowym ruchem,
zwróciła LJwagę swoją kreatywnością i skłoniła do podjęcia profesjonalnej edukacji tancerzy izraelskich, pedagogów
wywodzących się z kręgu modern dance Marthy Graham: Annę Sokolov i Jerome Robbinsa. Wchodząc w nową
przestrzeń taniec w Izraelu bardzo szybko porzucił rolę ucznia, a jego poziom stał się synonimem doskonałości
technicznej, świadomości wykonawczej a nade wszystko kreatywności choreograficznej. Przepis na ten sukces
zawiera kilka istotnych komponentów, stosowanych konsekwentnie z determinacją i odwagą, bez produktów
zastępczych.

Pierwszy z nich to wspomniany szacunek dla tradycji i historii narodu oraz traktowanie kulturowego dziedzictwa
nie jako balastu, lecz źródła inspiracji. l<olejny to inwestycja w nową sztukę, nie doraźna, okazjonalna i tymczasowa,
lecz planowa i wieloaspektowa, uwzględniająca profesjonalne kształcenie tancerzy, postrzeganie tańca jako dziedziny
sztuki i nauki, edukację społeczną na różnych poziomach, zakładanie i subsydiowanie nowych zespołów, powołanie
w całym Izraellll sieci festiwalowo-konkursowej oraz instytucji, zajmujących się promocją izraelskiego tańca, jako
dobra narodowego. Finansowanie tańca jest w Izraelu wieloźródłowe, ale od zawsze jego dobrym zwyczajem jest
przenikanie się mecenatu państwowego i prywatnego. Najlepszym tego przykładem jest powstanie zespołów: Batsheva
Dance Company (1964) oraz Bat-Dor Company (196 7), sfinansowanych przez baronową Batshebee de Rotshild
czy ufundowane przez rodzinę Dellal, władze miejskie Tel Awiwu i Ministerstwo l<ultury 11 Suzanne Dellal Center
for Dance and Theater". Centrum skupia się na dwu nurtach działalności: pierwszy, mający charakter edukacyjnywychowawczy zakłada popularyzowanie sztuki współczesnej w młodym pokoleniu, drugi - koncentruje się na
prezentacji i promocji artystów. Te cele realizowane są na niebywałą skalę, z zaangażowaniem bardzo poważnych
środków finansowych. Codzienna działalność 11 Suzanne Della! Center" to liczne projekty typu: 11 Cienie tańca",
które umożliwiają debiut młodym choreografom, kursy choreograficzne, prowadzone przez wybitnych mistrzów
takich jak Ohad Naharin, Daniel Ezralow czy Robert Cohan, /1 Lato tańca" - kończący sezon dwumiesięczny festiwal
mający na celu zaprezentowanie najlepszych dzieł roku oraz ,,Inny taniec" - wsparcie techniczne i logistyczne dla
kameralnych, poszukujących grup. Okrętem flagowym Centrum jest organizowana od 17 lat International Exposure,
coroczna prezentacja uznanych i młodych twórców przed zaproszonymi z całego świata gośćmi: dyrektorami teatrów
i festiwali, menadżerami, agentami i dziennikarzami. Ten odbywający się w grudniu festiwal trwa wiele dni
i rozgrywa się na kilku scenach. Spektaklom towarzyszą warsztaty, panele, spotkania dyskusyjne. W roku 2010
na International Exposure można było zobaczyć między innymi Ohada Naharina z Batsheva Dance Company i Rami
Be' era z l<ibbutz Contemporary Dance Company, Emanuela Gata, Noa Wertheim Dance Company oraz wschodzącą
gwiazdę Maria l<ong Dance Company, którą będziemy gościć w Poznaniu w sierpniu, na VIII Międzynarodowym
Festiwalu Teatrów Tańca. Od wielu lat immanentną częścią łnternatinal Exposure jest /1 Courtain up" - krajowa
platforma prezentacji nowych projektów niezależnych choreografów.

l<olejnym elementem, sprawiającym, że myślimy dziś o poziomie tańca w Izraelu z zazdrością jest twórcza asymilacja

Powstar1ie tego zespołu związane jcsl z działalnością Regional Western Galiiee Dance Gruop, zatozonej przez

wielokulturowych wpływów, tych wynikających z geografii i tych, które - tak jak emigracje - są spadkiem po

Yehudi ta Arnona. l<DC byt pierv;otnie rodzaje111 sekcji, która mając swoją siedzibę

polityce. Wreszcie odwaga poszukiwań formalnych, skupionych na praktyce ruchu. Doskonałym tego przykładem

z Libanem, podróżowała

jest GaGa, autorski projekt Ohada Naharina, który stosowany pierwotnie w Batsheva Dance Company, zrewolucjonizował

jest stworzenie specja lnego repertuaru dla dzieci i przygotowanie serii programów eclukacyjnycl1 dla szkół,

metodę kształcenia tancerzy na całym świecie. GaGa to rozwijanie tego, co już potrafimy, odkrywanie nowych dróg

doskonalenia własnego ciała i czerpanie z tego przyjemności. To umiejętność balansowania pomiędzy tym, co
wewnętrzne a zewnętrzne, nowa forma zdobycia informacji i świadomości. O tym sposobie doskonalenia ciała,

Naharin mówi: „Zmieniamy nasze nawyki ruchowe i odnajdujemy nowe możliwości. Przekraczamy znajome granice

ze

w l<ibl)ulz Ga' a ton, przy ciranicy

swoimi spektaklami po terenie całego !Zt"aela. Absolutnie pionierskim cJz1ałan1cm l<DC
\'J

oparci1r

o sztukę tarica. Zespołern o światowej renomie l<DC, któt"y używa obecnie nazwy l<ibbutz Contemporar-y Dance
Company, stai się

w latach

90-tych, a pozycję tę ugnmtował jego obecny dyrektor· artystyczny Rarni Be' er·.

Jego spektakle to kunsztowne formy, clopr·acowane w r1ajcJrobniejszych szczegółach, clotyczqcych nie tylko ruchu,
ale 1'JSZystkicl1 użytycł1 r1a scenie sroclkóvJ,

w tym S\Viillta, któr·e

pełni samoclzielnq funkcję dranratwgiczną. frJórczość

Rilmi Be'era zakłada sy111biozę 'Nszystkicłl elementó1·J ti.vorzywil teatralnego. Obce 11111 SiJ poszukiwania fonnalne

i limity. Możemy być spokojni i czujni jednocześnie".

skupione wyłącznie na geometrii r·uchu, jilk: linearność, w której z11iev1olony nilnacją widz, za\i'zy111u1e siG wytącznie

Ale wróćmy do historii, bo jej - nawet pobieżne prześledzenie - pomoże nam nie tylko w ten fenomen uwierzyć,

na poziomie opov,ieści. W jeclnyrn z wyvJ;aclóvJ Rilmi Be'er wyjaśnia:

ale i go zrozumieć.

pojęcie, które ogranicza. Geneza polrzeby •·rozu111ie11ia•· wywodzi si~ najprawdopodobniej z klilsycznego baletu,

W 1956 roku do Izraela przybyła na swoje pierwsze tournee Martha Graham. Jej zespół działał już wtedy od
trzydziestu lat i zdążył zdobyć w Ameryce i części Europy status kultowego. Natomiast sama Graham i sformułowane
przez nią zasady modern dance są synonimem nowej jakości technicznej i estetycznej. Przerywając ponad dwustuletnią
dominację tańca akademickiego, modern dance wyznacza drogę nie tyle alternatywną, co komplementarną,

„

Nie chcę 111ó1·1ic o r0Lu111ie11iu. W taricu to

gdzie tresc jest jasno opo1•JracJana a losy bohatero1'J wyjaśnione. We 1•Jspótczesnyrn taricu 11.,icl101•Jie mogq kreo1•Jać
wtasrie historie, mając cJo clyspozycj1 wszystkie sceniczne elernenty." Rami Be'er wyznaje, że SLtuka tarica jest dla
riiego sposobem na zycie a jednoczesnie formą, poLwalającq na rozmowę o ludzkiej egzystencji, także 1•J wyrniar·ze
filozoficznym i historycznym. Ta deklar·acja nie jest Zilpevmc obca tak,ie JtzikovJi Gali li, chorcog,·afu1•Ji 1·Jspółpr·acujqccn1u

z

l<CDC, któ•·y reprezentując 111łode pokolenie i;raelskich tworców swoim artystycznym życiorysem wpisuje się

traktowaną odtąd jako obligatoryjna w kształceniu profesjonalnego tancerza. Jednym z intensywnie popieranych

\'J

dobrą L r-adycję kształcenia

przez baronową de Rotshild - organizatorkę tournee - efektów spotkania tancerzy izraelskich ze zjawiskiem modern

\IV tvJ01·czości ltzika Gali li, ktory pracuje obecnie 1•1 Europie, dostrzeżemy potrzebę przedsta1•Jiania dychoto111iczncgo

dance było podjęcie przez wielu z nich studiów w Martha Graham Dance School i Juilliard School w Nowym Jorku.

układu SV·1iata, którego porzqclkowan1e za pornocą antynomii: sw1atlo-c1en1nośc, rnęskosc-kob1ecosć, narocl?iny-

W 1964 roku Bathabee de Rothschild finansuje powstanie Batsheva Dance Company. Dziś to jeden z najwybitniejszych
zespołów na świecie, którego spektakle pod każdą szerokością geograficzną nadają ton dyskusjom o tańcu
współczesnym. Pierwszym dyrektorem Batshevy zostaje Jeanette Ordman, a jej artystycznym doradcą Martha

Graham. Za nią do Izraela przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych wybitni pedagodzy, kształcący w całym bogactwie
technik i choreografowie, tacy jak Jose Limon, Glen Tetley, John Cranko, Jerome Robbins i nieco później Carolyn

w Stanach Zjcclnoczonycl1 i kar·iery tilnecznej

V'J

Bat-Dor· i Batsl1evil Dance Company.

śmier·ć . zrnysłovJośc-asceza, staje się s1voistym iclcowylll signum autora. Michael A. l<rnes 1•J „Billlettanz Jnteniatronal"

pisa!: „Sitq twor·czosci Gill iii jest jego zclolr1osc do utrzylllywania rowriowilgi miĘ·clzy abstrakcj,J, narTacjCj, f111czJą
a łlnrtalnośc;.i, humorem a agresją, seksualności<] a liryzmem".
Patrzqc na ten twórczy focus, jakim przedstaw:a się izraelska choreogr·ilfiil nie lrndno zro111111iec fascynację Jacka
Pr1ybyłowicza, któril przywiodła go przecl laty clo l<ibbutz Ga'aton. Trwająca osiem lat pr·zy()ocla 1 życiem na styku

kultu", owocuje dziś spektaklami, w któr·ych skontrastowane poci v,zglr;dem dynamiki oł)razy, prezentują rozpoznd'NJlny

Carlson, Merce Cunningham i Meredith Monk. Ówczesna światowa czołówka, która swoimi artystycznymi propozycjami

już język choreograficZ11y, bazujący na technice contempo•·a1·y

z

licznyr111 ornamenta111i, pocł1oclzqcyr11i z estetyki

bardzo wysoko winduje poziom i rangę spektakli. Clive Burns, krytyk „New York Times" nazwał tancerzy Batshevy:

barokov1ej czy etnicznej. Poclejniując po raz kolejny wspólp1·acę

z

l<atarzyną l<ozyrq Jacek Przybyłowicz, wyraz111c

„ izraelskimi dziećmi amerykańskiego tańca".

sygnalizuje, że interesuje go r·óvmież obs2a1· nowych 111eclióv1, o genezie perfonnawvmej, sytuujqcej spel<\ai<I teJtr'al11y
l)lisko clomeny plastyunej_

Trzeba będzie kilku lat by wykształciła się grupa rodzimych twórców. Wśród tych, którzy tworzyli podstawy stylu
byli: Rina Schenfeld, Rena Gluck i Moshe Efrati.
Lata 70. i 80. to początek nowej ery w tańcu izraelskim i zainicjowanie świadomej polityki jego rozwoju. W roku
1967 powstaje Bat-Dor Company, w 1977 Israel Ballet Company, zespół Berty Yampolsky, specjalizujący się

\·Vieczó1· „Black&Wł1ite" to kalejdoskop, który pokazuje, i'.e kornur1ikując się z widzem taniec \'Jspótczesny uzywa
nicn1al wszystkich śroclkov1, jakie S<! cJostęprie
1 osiągr1i~ć

VJ

przestr·zc11i sztuk 'Nizualnych. Pełnymi garsciarni uerpie też

nauki i techniki. Mieszajqc forrny 1 style, 1·e1ygnując

czy clyyresji, \'Jpisujc widza

\'J

z uaclycyjnej

narr·acji na rzecz aluzji, per·:,yfla?u

prnces scenicznego ciziania się, poclk1·eślajqcego teatralne „ tu i tei-az". Prior·yLctem

w repertuarze klasycznym oraz kolejne grupy i zespoły, wśród których od początku wyróżnia się l<ibbutz Dance

cllJ Lyc11 poszukiwa•i jest ocl11alczicnie tąunosc mięclzy n1otyv;acj<1 'Nevmętrzn<J a językiem ciała.\·\/ tym teiltl'ZC

Company (1970).

~1ra toczy s;~ nie o

„ ,-z<1cl

clusz", lecz o clialog,

VJ

ktoryrn ko111u11ikilt płynący

ze

sceny rrie r·ozi)ij,:; si~. o c2v1arlij ścianę.
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po prostu WIELKI
Od ekspertów po fa nów zdrowej skóry ża den inny preparat nie wywołuj e ta k uzasad nionego zachwytu jak daily microfo liant"'. Od lat
typowa ny jako najlepszy produkt eksfoliujący na świecie. Da ily Microfoliant• re prezentuje w szyst kie wa rtości przekazywane przez
dermalogica• : zaawansowana technologia, innowacja oraz spekta kul arne rezultaty potwierdzone przez profe sjonalnych terapeutów
i konsumentów z całego globu.
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Dowiedz się więcej na dennalogica.pl
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