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znakomite recenzje zbiegły się ze stojącymi owacjami widowni. Następna realizacja 
pełnospektaklowego baletu Eurazja, do którego napisała libretto i dobrała muzykę 
reprezentującą odrębność kulturową Wschodu i Zachodu miała swoją prapremierę 

we wrocławskim teatrze „Capitol ". Rozpoczęła pracę nad projektem Warszawskie
go Teatru Tańca przy Centrum Sztuki „Montownia". Zawiesiła jednak ten projekt po 
otrzymaniu propozycji współpracy z Operą Bałtycką , gdzie zrealizowała spektakl 4cr4 

do muzyki Lisy Gerard, Alessandra Marcello oraz Vivaldiego i Bacha w nagraniach Ni
gela Kennedy'ego. Kolejną premierą był tam powtórzony z licznymi modyfikacjami 
spektakl autorski Eurazja. Wielomiesięczna praca nad tymi realizacjami pozwoliła na 
zbudowanie w Operze Bałtyckiej znakomitego zespołu tańca współczesnego , któ
rego młodzieńczą dynamikę i jakość wychwalali nie tylko recenzenci , ale coraz licz
niej napływająca do tego teatru publiczność. Zwieńczeniem tej pracy była premiera 
Romeo i Julia , baletu opartego na dramacie Szekspira , którego akcja została prze
niesiona w czasy nam współczesne . Muzykę lzadora Weiss złożyła jak zwykle z ulu
bionych przez nią fragmentów wielkich dzieł i utworów takich kompozytorów jak 
Glass. Beethoven, Prokofiew, Lisa Gerard i Santaollala. Spektakl ten otrzymał wiele 
prestiżowych nagród, między innymi Prezydenta Gdańska za najlepszy spektakl roku , 
a przez publiczność warszawską przyjęty został stojącą owacją w Teatrze Narodo
wym. jesienią 2009 roku odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej światowa 
premiera tryptyku Haendla Tre Donne Tre Destini z Olgą Pasiecznik w roli głównej. 
Inscenizatorką tego wydarzenia była lzadora Weiss, która reżyserowała ten spek
takl, ułożyła do niego choreografię i wystąpiła u boku Olgi Pasiecznik jako tancerka. 
„Rzeczpospolita " uznała tę realizacje za jedno z dwóch najważniejszych tego roku 
wydarzeń teatru muzycznego w Polsce. Kolejnym autorskim spektaklem lzadory 
Weiss w Operze Bałtyckiej był Out z muzyką Saint Colombe, Marais, Bacha, Górec
kiego i innych kompozytorów, których utwory stale towarzyszą pracy choreografki 
i jej tancerzy występujących od tej premiery jako Bałtycki Teatr Tańca. W marcu 2010 
lzadora Weiss została jego dyrektorem artystycznym. Uhonorowano ją Pomorską 
Nagrodą Artystyczną za 2009 rok, a telewizja BBC zdecydowała się nakręcić w 2011 
roku specjalny film o niej i stworzonym przez nią zespole. Najbardziej spektakular
nym sukcesem lzadory Weiss w BTT jest zaprezentowane po raz pierwszy na scenie 
Teatru Narodowego w Warszawie Święto wiosny z muzyką Igora Strawińskiego w na
graniu legendarnej orkiestry wenezuelskiej pod dyrekcją Gustava Dudamela. Brutalna 
opowieść o przemocy męskiej we współczesnym świecie wywołała szok na widowni 
zgodnie z tradycja tego tytułu. Krytyka jednogłośnie wychwalała perfekcyjną cho
reografię i znakomity zespół BTT który wszedł przebojem do ścisłej krajowej czo
łówki. Pierwszą część wieczoru jest najnowszy spektakl lzadory Weiss Czekając na„ . 
z muzyką barokową i współczesną. Nawiązanie w tytule do sztuki Becketta nie jest 
przypadkowe. jest to najbardziej filozoficzna i poetycka kreacja choreografki , która 
coraz odważniej buduje swój teatr autorski oparty na wyrazistym języku tańca i bez
kompromisowym traktowaniu wartości. 



Hanna Szymczak 
scenograf 

Z wykształcenia architekt. pochodzi z rodziny o głębokich teatralnych tradycjach (jest 
stryjeczną wnuczką słynnego tancerza Leona Wójcikowskiego) . Autorka scenografii 
do kilkudziesięciu spektakli teatralnych, w tym wielu pozycji klasyki polskiej i obcej 
- m.in. Wyzwolenia, Dziadów, Balladyny czy Tortuffo , jak i dramaturgii XX. wieku 
i współczesnej - Iwony, Księżniczki Burgunda, Pokojówek , Wielebnych , Hundeboru, 
Brzydala , przedstawień muzycznych i baletowych (Farne, Pippi w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Prophetie w Kieleckim Teatrze Tańca) . 

Za kostiumy i scenografię do Cyrografu, zrealizowanego w kieleckim Teatrze im. 
Żeromskiego, otrzymała nagrodę Nadzwyczajnego Andersena na Krakowskim Festi
walu Widowisk dla Dzieci . 

Trójmiejskiej publiczności znana jest jako autorka scenografii do Koleżanek zreali
zowanych na scenie Teatru Wybrzeże. W Operze Bałtyckiej stworzyła scenografię do 
Mozarta i Solieriego, Edith , Ariadny no Noxos (Nagroda Prezydenta Gdańska dla spek
taklu roku 2009), Czarodziejskiego fletu , Makbeta , Trovioty, Salome oraz kostiumy 
do baletów Kilko krótkich sekwencji jacka Przybyłowicza (Men's dance) , Romeo i Julio, 
Out oraz Święto wiosny lzadory Weiss . 





Franciszka Kierc 
Edukację taneczną rozpoczęła od treningów gimnastyki artystycznej. Uczęszczała 
do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz Szkoły Baletowej przy 
Teatrze Muzycznym „Capitol " we Wrocławiu. prowadzonej przez Ałłę i Giviego 
Abesadze. We wrześniu 2009 roku otrzymała Dyplom Tancerza ZASP. Uczestnicz
ka i laureatka międzynarodowych konkursów tańca . między innymi w Tanzolymp 
w Berlinie, jugend Tanzt we Freiburgu, Dance Word Cup . 

Tańczyła zarówno w produkcjach klasycznych. w tym jeziorze Łabędzim - koopro
dukcja Opery Wrocławskiej z Moscow City Ballet w choreografii Victora Smirnova
-Golovanova i Ewy Wycichowskiej, jak i współczesnych m.in .: Eurazjo w reżyserii 
i choreografii lzadory Weiss, czy Swingi Jarosława Stańka. Od stycznia 2008 roku 
jest solistką Bałtyckiego Teatru Tańca. Na deskach Opery Bałtyckiej występuje 

w partii : Julii w spektaklu Romeo i Julio oraz partiach pierwszoplanowych w Out. 
Eurazji i 4o-4 , Tongo life (Men's dance), Chopinort oraz Święcie wiosny. 

Laureatka dwóch nagród teatralnych za rok 2010 - Marszałka Województwa Po
morskiego i Miasta Gdańska za kreację partii Julii w spektaklu Romeo i Julio. 

Beata Giza 
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza 
w Warszawie. W roku 1998 otrzymała stypendium artystyczne Fundacji Balet . 
Po ukończeniu szkoły pracowała w Operze Wrocławskiej, początkowo jako koryfej , 
a następnie jako solistka baletu. W latach 2005-2005 była solistką zespołu 

baletu w Theater Gbrlitz, od 2005-2008 Opery Nova w Bydgoszczy. 
Od kwietnia 2008 jest solistką BTT. Tańczyła partie Klary w Dziadku do orze

chów. Odylii w jeziorze łabędzim , Aurory w Śpiącej królewnie, Primabaleriny w Po
quicie, Amorka i Flory w Don Kichocie , Diablicy w Panu Twardowskim , Królewny 
Kocicy w Kocie w butach oraz tytułową rolę w Królewnie Śnieżce. Wykonywała 
także partie solowe w spektaklach Tongos, Trzy kolory - Chopin - Wole cis-moll, 
Carmina burono, Chopin. Reigen. Synopsis. Absolutna przejrzystość, Boi życia. 

Aktualnie można ją zobaczyć w spektaklach Chopinort, Romeo i Julio, Eurazjo, 
Out. Men 's dance, Sen. Laureatka Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury 
za rok 2010 dla najlepszej tancerki za rolę w spektaklu Chopinort oraz partię Białej 
w spektaklu Out. 

luliia Lavrenova 
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza 
w Warszawie. Edukację artystyczną rozpoczęła uczęszczając na zajęcia zespołu 

baletowego „Arabeski" w Kaliningradzie. Laureatka nagrody publiczności na Mię
dzynarodowym Konkursie Tańca w Biarritz we Francji 2000. Uczestniczka w XVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku, w ka
tegorii tańca współczesnego . 

Swoje umiejętności doskonaliła na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej 
w Warszawie, prezentując się w przedstawieniach Dziadek do orzechów, Śpiąco 
królewno. W krainie czarodziejskiego fletu. Mandragoro. Od września 2009 roku jest 
tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca. występuje we wszystkich spektaklach zespołu, 
tańczy m.in. patię Szarej w Out. 

Michał Łabuś 
Uczestnik i laureat licznych turniejów tanecznych w Polsce i za granicą . Dwukrotny 
Mistrz Polski oraz Wicemistrz świata w Hip-Hopie. Gruntowne umiejętności zdo
bywał podczas wielu warsztatów oraz konferencji tańca , gdzie szkolił się z zakresu 
licznych technik m.in .. tańca współczesnego , jazzu. tańca klasycznego. salsy oraz 
hip-hopu. Następnie związał się z teatrem. 

Od 2003 roku występował w Teatrze Muzycznym „Capitol" we Wrocławiu . wy
stąpił m.in. w West Side Story, Swingi, Duke Ellington Show. Eurazji. Gorączce, Man
darynkach i pomarańczach . 

W styczniu 2008 roku jako jeden z pierwszych dołączył do zespołu Bałtyckiego 
Teatru Tańca , gdzie występuje w partii : Romea w spektaklu Romeo i Ju lio, Chłopaka 
w Tongo life (Men 's dance) oraz w 4o-4, Eurazji . Out, Kilko krótkich sekwencji (Men 's 
dance). Chopinort. Święcie wiosny. 

Filip Michalak 
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Tańczył w Operze Nova 
w Bydgoszczy. w roku 1999 debiutował w Operze Bałtyckiej partią Merkucja w spek
taklu Romeo i Julio Prokofiewa. Od roku 2005 jest solistą Bałtyckiego Teatru Tańca. 
Występował w partiach Chłopaka w „. z niebo, Piotrusia w Piotrusiu i Wilku . Gama
chea w Don Kichocie , Hilariona w Ciselle. Tancerzyka jerzyka w Abolecodle oraz Gońca 
w operze La servo podrono Giovanniego Battisty Pergolesiego. 

Oprócz repertuaru klasycznego znakomicie sprawdza się we współczesnych re 
alizacjach i widowiskach tanecznych jak np. Opętaniec . Vichry w reżyserii Jarosława 
Stańka. Obecnie można go zobaczyć w spektaklach BIT: 4o-4 , Eurazjo . Men 's dance, 
Chopinort. Romeo i Julio . Sen oraz święto wiosny 

Michał Ośka 
Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
(2004) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach (kierunek taniec) . W roku 2007 
uzyskał dyplom zawodowego tancerza ZASP Współpracował z Kieleckim Teatrem 
Tańca , gdzie przez pięć lat szkolił się w technice tańca jazzowego, uczestnicząc 
jednocześnie w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Jazzowego. 

Specjalizuje się w technice modern jazz underground, przywiezionej z Paryża 
przez Thierrego Vergera. Od stycznia 2009 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca. 
W pierwszej premierze BIT Out lzadory Weiss tańczy jedną z głównych postaci . 
Występuje także w spektaklach Eurazjo, Romeo i Julio, Tongo life (Men 's Dance). 
Chopinort. Święto wiosny. 



Zuzanna Marszał 
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku (2010) . Uczestn iczka 
licznych warsztatów oraz konkursów tanecznych na terenie Polski , m.in . XIV i XV 
Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego im . Wojciecha Wiesiollowskiego w Gdańsku 
oraz Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego w Bytomiu (2009 - li miej
sce, 2010 - wyróżnienie specjalne) . 

Stypendystka Prezydenta miasta Gdyni 2009 za osiągnięcia artystyczne. Wy
stępowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Miniatura w Gdańsku, 
Opery Bałtyckiej a także w spektaklach i koncertach szkolnych gdańskiej Akademii 
Muzycznej . Od 2010 roku należy do zespołu Bałtyckiego Teatru Tańca . Można ją zo
baczyć m.in . w Eurazji , Romeo i fu/ii . Out, 5więcie wiosny. 

Agnieszka Wojciechowska 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warsza
wie . Edukację taneczną rozpoczęła od zajęć tańca klasycznego. nowoczesnego oraz 
jazzu. Po uzyskaniu dyplomu tancerza zawodowego wyjechała na studia do Rotter
damse Dansacademie - Codarts w Rotterdamie. 

Od początku sezonu artystycznego 2008/2009 współpracuje z gdańskim zespo
łem, biorąc udział we wszystkich produkcjach tanecznych. Od stycznia 2009 roku 
jest solistką Bałtyckiego Teatru Tańca . Można ją oglądać między innymi w Eurazji, 
Romeo i Julii, Out. Men 's dance oraz Chopinort, Swięto wiosny. 

Natalia Madejczyk 
Edukację artystyczną rozpoczęła od treningów gimnastyki artystycznej . Następnie 
umiejętności taneczne rozw ijała w najlepszych szkołach tańca na świecie m.in . 
Hubbard Street Dance Chicago, Joell Hall Dance Center w Chicago, Pineapple Dance 
Studio w Londynie , Broadway Dance Center w Nowym Jorku. 

Była główną tancerką oraz choreografem „Teatru V6 " w Łodzi . 

Zwyciężczyni konkursu tanecznego „Selections The Carefree Dance Academy ", 
nadawanego na VIVA POLSKA. którego pomysłodawcą i realizatorem był Jay Wind 
sor Robinson. Uczestniczka oraz choreograf programu „You Can Dance - Po Prostu 
Tańcz " realizowanego przez TVN. Od stycznia 2011 roku jest tancerką Bałtyckiego 
Teatru Tańca . Można ją zobaczyć w partii oficera w spektaklu lzadory Weiss Romeo 
i Julio oraz 5więcie wiosny. 

Ireneusz Stencel 
Absolwent gdańskiej Szkoły Baletowej (1995) . Debiutował odpowiedzialną partią 
Romea w balecie Prokofiewa na scenie Opery Bałtyckiej . W sezonie 1997/98 wystę

pował na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi , następnie wróc i ł do gdańskiego zespołu. 

Współpracuje także z Ballet School Kozlova w Osace, gdzie uczy japońską młodzież 
tańca klasycznego oraz partnerowania. 

Tańczył Księcia w Dziadku do orzechów, lsaaka w Korsarzu , Basilia i Gamache 
w Don Kichocie, Hilariona i Alberta w Gise/le, Posłańca w Księżniczce czardasza, 
Wilka w widowisku baletowym dla dzieci Piotrek i Wilk oraz Mężczyznę w bieli 
w Edith . 

Obecnie występuje w partii Parysa w spektaklu Romeo i Julio oraz Marzenia 
w li części spektaklu Chopinort oraz w spektaklach Tongo life (Men 's dance) , 4o4 , 
Eurazjo , Out, 5więto wiosny. 

Bartosz Kondracki 
Swoje pierwsze kroki taneczne stawiał w zespole tańca nowoczesnego „Caro Dance". 
Zdobywca licznych tytułów i nagród w krajowych Mistrzostwach oraz Mistrzostwach 
Europy i Swiata, m.in . Wicemistrz Polski modern dance solo. Absolwent Wyższej 
Szkoły Umiejętności w Kielcach (kierunek taniec) Uczestniczył w licznych warszta
tach tanecznych. m.in . z zakresu lyrical jazz, modern jazz, modern jazz underground, 
funky jazz, hip-hop. Tańczył w Kieleckim Teatrze Tańca . 

Od stycznia 2009 roku jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca , występuje 

w spektaklach Romeo i Julio , Men 's dance, Chopinort. Out, Sen. W 2010 roku 
w ramach konkursu klubu ŻAK w Gdańsku „Rezydencja 2010 " zreal i zował wraz 
z Agnieszką Artych spektakl Ad Infinitum. 

Piotr Nowak 
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi . Uczest
nik Konkursu Baletowego im. Wojciecha Wiesiollowskiego w Gdańsku w sezonie 
2005/2006 Podczas nauki współpracował z Teatrem Wielkim w Łodzi. 

Od polowy 2008 roku jest solistą Bałtyckiego Teatru Tańca. Występuje m.in. 
w spektaklach: Eurazjo , 4o4, Out. Chopinort, 5więto wiosny. Jego najważniejszą rolą 
jest partia Tybalta w spektaklu lzadory Weiss Romeo i Julio . Jest studentem Wydzia
łu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego . 
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