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Idea spektaklu FootBall@ ... zrodz iła się z inspiracji sportem - piłką 

nożną, atmosferą stadionu I grą, która może mieć swoje odniesienie do 
wielu sytuacji życiowych i stać się aktem sztuki. 
Dostrzegając liczne wspólne cechy w pracy tancerza i piłkarza, dotyczące 

charakteru ruchu, treningu, wirtuozerii i eksploatacji ciała, jednocześnie 

identyfikuję „grę" jako postać działania rodzącą potrzebę uczestniczenia 
w społeczności. 

„Gra - spektakl" i „gra - mecz piłka rski" mają wspólne źródło 
antropologiczne, pozwalające je postrzegać nie tylko jako rozrywkę, ale 
ta kże współzawodnictwo, które przybiera instyt ucjonalne formy. „ Gra" jest 
tu elementem konstytutywnym dla wielu dziedzin, tworzy struktury 
i hierarchie, reguły i zasady, wreszcie związki społeczne opierające się na 

zasadzie demonstracji indyw idualności i umiejętności budowania 
harmonijnie współdziałającej zbiorowości . Tak spektakl teat ralny, jak i mecz 
piłkarski dzieją się „ tu i teraz", czas tworzenia jest równy czasowi odbioru, 
jest „ aktor" i „widz", „gra" staje się metaforą obrazu społecznego, 

a rywalizacja synonimem hierarchii świata. 
Świadomość gatunkowa towarzysząca twórcom spektaklu FootBall@„. 

wyznacza jego ramy konstrukcyjne, będące praktyczną ilustracją cech, jakie 
niesie ze sobą współczesny teatr tańca. Przekraczanie granic technicznych, 
stylistycznych i rodzajowych, a także łączen ie elementów pochodzących 
z przestrzeni teatru i sportu to świadomy, a zarazem odpowiedzialny wybór 
autorów, postrzegających za Johanem Huizingą „grę", jako źródło kultury. 

Ewa Wycichowska 



PIŁKA NO NA W BALETOWYCH REAUZACJACH 

' : ' 
[ ... ] Już w XVll wieku gra w piłkę była ważnym elementem w życiu dworu, czy 

szlachty. Cieszyła się dużą popularnością, o czym świadczą między Innymi zapiski jednego 
z pierwszych polskich etnografów, Łukasza Gołębiowskiego ( 1773-1849) 1• A jej utrwalone 
miejsce w programach szkolnych potwierdza Jędrzej Kitowicz w swym Opisie obyczajów. 
Wyraźnie podkreślając, że „ten kłębek z wełny albo pakuł, po wierzchu niciarni osnuty, w 
który niektórzy kładli chrzęstkę rybią lub cielęcą, dla lepszej sprężystości, używany był 

podczas rekreacji w polu do wyrzucania jej na powietrze i uganiania się za nią całymi 
partiami. Ćwiczenie to dawało bowiem glbkośc ciału i szybkośc w bieganiu ... "'. 

Dziś futbol jeszcze śmielej wkracza w przestrzeń społeczną, a związki „piłki" ze 
sztuką tańca wydają się zjawiskiem bardziej powszechnym. Począwszy od udziału 
„gwiazd" sportu w popularnych widowiskach tanecznych, poprzez wspólne treningi 
przedstawicieli obu tych dyscyplin', po spektakularny taniec wojenny haka, od 1905 roku 
wykonywany regularnie przed każdym meczem przez zawodników nowozelandzkiej 
drużyny rugbistów All Blacks•. 

Swoistą listę frekwencyjną motywów futbolowych w realizacjach baletowych 
otwiera dzieło pionierki amerykańskiego baletu Ruth Page - Podlotek i Rozgrywający 
(The Flapperand the Quarterback, 1926)'. Do jednych z pierwszych, choc „ideologicznie" 
zupełnie odmiennych, przedstawień tanecznych o sztuce gry w piłkę należy debiut 

' Gołębiowski wskuuje ponadto na Gómldclego, ay Stryjkowskleao Wiród zabaw z pltq wymienia .pierwszą I 
najupodobań~ arę dzlednną, dalej gry studenckie, rótne jej gatunki. w .ściankę, w kaSZfl, łydek, rzucanie piłki w 
16„, N odlesfo« w palanta, podbljankę, pot,aoną grę pHkl z bieganiem, ayli meta, pólmety, extramety, a dla 
dorosłych rycerskich jut osób piłkę z koni, pHq rzucanie z lawy kamieni albo zelarn\ICh bryi" l . G~blowskl, Gry I 
zabawy rdżnjlCh sron6w w kroju aztvm lub nhllttóryclt ryllrD prowlncyoch, W.nawa 1831, s 14-19. 

'J Kitowicz, Opis objlczajdw za panowania Augusro Ili, wstęp M. Demałowła, Warsz;iwa 1985, 66-67. 

' W aichlwallach lllmowy.:h British PltM uchowały slę materiały dokumentuj~ Ooreen Hermltaae. nauczycielkę 
tańca klasycznego, podczas treninau z dl°utyn4 Brantford, Mlddleseic (1966). Jedną i pierwsiych zwolennlaek I 
propaptorek miukl baletu dla sportowców była Roni Mahler, swą współpracę z Dwodnlkaml amerykańskiej li&l 
futbolowej roipo~ pod koniec lat 70-tych Opracowała proaram edukacyjny .Ruch baletowy dla sportowca", 
który z sukcesem wdrożyła w pracy z drułyną Cleveland lltowns. Więcej. R. Howard, Wlthour dona, they'd Just be ... 
Roni Mahler brin{ls ~lu die sporu world, .Dance Mapzine• 2004, nr 1 Równlet przed ostatnimi Mlstnostwaml 
~wiata w Piłce NOłneJ w RPA tamtejsza uczelnll-Sport and Art Exdlanae Academy roipo~ proaram stypendialny, 
maJ.lcy zbllźyt sportowców 1 ludzl sztuki, umoillwiając Jednoc:zdnie młodym ludziom (CZlfsto z uboslch rodzin) w 
ramach kursu 30&odlin twlczeń na bolslcu wtvaodniuwraz z treningami w studiu baletowym. 

'Układ taneanv holro pen1peru pierwotnie był wykonywany praz wojowników przed bitwą. miał ukazvwat · h fi, 
cletermlnatifl walki I p,..,lenle zwydęstwa. W wymownvch 1atach nadymania policzków, wytneszaanla oczów 
wytykania jęiylców, paiytjach eksponuJ.-C\ICh tors I mlflŚ!lle ud chciano przestraszył, odstraszyt pneclwpłka . Wi 
por.:A. Armstrona. Moor1Gam11sand Hoko, Reed.1964. 

Ruth Pip (11199-1991) deblutow.ia w zespole PlwłoweJ w czasie jej wvsti:pów w USA, tańczvla w 1 ple Diagile a, 
lwtałdla si. uA. Blorna, E Cecchettlqo. Plrtnerowala Kreutzberaowt. Ostateanie z tancerzem Bentl em Sto n 

choreograficzny Igora Aleksandrowicza Moisiejewa (ucznia w klasie Aleksandra 
Gorskiego, uważanego za czołowego choreografa tańców ludowych w XX wieku). W 1930 
roku zrealizował on do muzyki Orańskiego balet Futbol/st. Ten „urbanistyczny" spektakl 
był próbą połączenia nowych treści z nowymi formami, wykształconymi w związkach 
z konstruktywizmem i ekspresjonizmem, głównym zamiarem reżyserskim było 

przedstawienie wycinka sowieckiej rzeczywi stości. Bohaterami pierwszego planu byli 
Piłkarz i Sprzątacz, oraz antagonistyczna para, przedstawicieli siły burżuazyjnej: Dandys 
oraz Pani. 

Pierwszy akt przedstawiał mecz piłkarski. W drugim na tle stadionu sportowego 
poruszały się sztuczne, pozbawione ludzkich cech postacie. A cała akcja była raczej 
pretekstem do pokazania szeregu groteskowych, gimnastycznych akcji tanecznych. 
W kulminacyjnym momencie na scenie pojawił się prawdziwy ciągnik, wysypane zostały 
liczne plony rolne. Kobiety zaś, mieszkanki nowej republiki, spektakularnie odrzuciły 
swoje tradycyjne, przestrzegające hidżabu szaty (paranjas). 

W podobnej konwencji utrzymany był balet Złoty wiek (Zołotoj wiek) z muzyką 
Dymitra Szostakowicza, nie tylko wybitnego kompozytora, ale także wiernego kibica Zenit 
Leningrad i wykwalikowanego sędziego piłkarskiego (choreografia: V. Chesnakov i w. 
Wajnonen), z tego samego roku. 

Fabuła baletu opierała się na wizycie radzieckiej drużyny piłkarskiej w mieście 
Zachodu (prawdopodobnie w Berlinie) podczas wystawy przemysłowej „Złoty wiek". 
Wśród zwiedzających gości znajduje się tam także entuzjastycznie witana faszystowska 
drużyna piłkarzy.[ ... ) 

W 1982 roku na gali z okazji 80-tych urodzin wielkiego mistrza tańca klasycznego 
Asafa Messerera na deskach Teatru Bolszoj zaprezentował się w układzie Piłkarz Vladimir 
Vasiliev. Układ ten wpisuje się w cykl parodii, groteski, zabawy motywem futbolu, choć 
wykonanym oczywiście w doskonałej technice. Podobnym kodem posłużył się Gordan 
Bogdanovski w swej choreografii do spektaklu 1:0 słoweńskiego zespołu tańca 

współczesnego Fifo Balet (spektaklu wielokrotnie nagradzanego, między innymi Triton 
Award 2000). W ciągu 45 minut tancerze stopniowo przekształcają scenę w stadion 
piłkarski, starając się wciągnął odbiorców w swą opowieść efektownym 
kontrastowaniem środków scenicznego wyrazu: na przykład zastąpieniem baletek 
obuwiem piłkarskim w układach wyraźnie nawiązujących do tańca klasycznego. Twórcy 
sprawnie nie tylko balansują na wyjątkowo śliskiej powierzchni zaimprowizowanego 

raloiyła swóJ zespół Pa1e-Stone Ballet Company, w któreao to repertuarze odwoływała się przede wszystkim do 
tematyki bliskiej amerykańskiej publlanokl (w groteskowe) formie. łącząc róJne kierunki tanecznej ekspresji 
obrazowano ruchem eplrodyane .cen kl r zyc1a kowbo1ów, ery bywalców m1e)sl<1ch klubów). W The Flapper and the 
Quarterback obierając ra temat narodowy sp0t1 Amerykanów, ogólny kultu tętvzny fizycznej, w pełne) humoru 
formie dystansowała się wobec klasycznych wzorców. Więcej por .. T. Wysocka, Dzieje baletu. W;irszawa 1970, s. 256· 
257; I. Turska, Krótki zarys h1stor/1tońco1 baletu, Kraków 1983, s. 275-276; L. Norton, F. Franklin, Frederic Franklin A 
biographyo/tht ballet stor, Mcfarland 2007, s 93 95. 



boiska ale także na pograniczu artystycznego wyrazu i kiczu' . 
' Stereotypowym myśleniem o futbolu jako nieodzownym atrybucie męskości, 

swoistym Hkodzie" zachowań męskich posłużył się Yossi Berg w spektaklu Wo-Man 
w pomidorach. Właśnie za tę inscenizację Polski Teatr Tańca został w 2003. roku 
wyróżniony #Bursztynowym Faunem", główną nagrodą Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagllewa w Gdyni. W występie podczas 
Gdańskiego Festiwalu Tańca (2009) zespół ograniczył się do części prezentującej 

popkulturowe wyobrażenia o mężczyznach . Stworzył żartobliwą opowieść o świecie 
współczesnych herosów, prowadzących wojny, dzierżących władzę, stających do 
zawodów, rozgrywających m e c z e p i ł k a r s k i e , czy wyścigi samochodowe. 
Widzom, dając możliwość zdystansowania się wobec otaczających nas kulturowych 
stereotypów. A wszystko to podane w doskonałej, wyrazistej formie, z ironiczną 
nutą, na tle i przy użyciu (także jako piłki) tytułowych pomidorów'. 

Najpełniej i najpiękniej opowiadają jednak o futbolu Anglicy. Piękna gra-to 
niezwykłe określenie piłki nożnej wprowadzone na trwałe do naszej kultury poprzez 
słynną autobiografię Pele (My Life and the Beautifu/ Game) stało się inspiracją do 
stworzenia przez Andrew Lloyda Webbera musicalu pod tym właśnie tytułem 
(historii przeniesionej z kadrów filmu dokumentalnego o młodzieżowym zespole 
piłki nożnej w Belfaście w 1969 roku i późniejszych losach zawodników). Światowa 
premiera odbyła się w dniu 26 września 2000 roku na scenie Cambridge Theatre 
w Londynie. Tytuł ten był grany ponad 11 miesięcy, choć nigdy nie trafił na Broadway. 

Twórcy (muzyka: Andrew Lloyd Webber, libretto: Ben Elton, reżyseria: Robert 
Carsen, choreografia: Meryl Tankard) w swej opowieści o niebezpieczeństwach 
fanatyzmu skupili się na losach drużyny złożonej z katolickiej i protestanckiej 
młodzieży, t renowanej przez kapłana. Niektórzy z zawodników zostają wciągnięci 
w konflikt, stając się nawet członkami IRA, pozostali chcą jedynie przeżyć swe życie 
w pokoju. 

Szczególnie wymownie ze sceny brzmią słowa tytułowego utworu Beautiful 
Game wykonywanego przez wszystkich bohaterów na początku I aktu (tu nawołują 
do „odliczania swego życia sezonami piłkarskimi, bo przecież piłka nożna jest 

•Goran Bogdanovsk1 byty solista baletu Słoweńskiej Opery Narodowej I Teatru Baletowego w Lubljanle. W 2000 roku 
stworzył autorski ze;pół tańca współczesnego Fito Balet Sukces ]uz pierwszej produkcji choreograficznej 1:0, luino 
nawiązującej do ~1~zk6w tańca z futbolem, uczynll z tej 1rupy Jeden z na1waznleJszvch zespolów tańca 
wsp6iaesnegow Słowenii . (www.llcobalet .org1 

'Choreografię Yossl Berg stworzył do utworów muzycznych: These boots ore made for wo/king (Nancy Sinatra I. F/y me 
to the moon (Julie London). Downrown (Petula Clark), Red hot novigotor (The treble spankers) Surrender (The 
chemlcat brothers). Street sweeper (Cosmo Cosmohno), Sol negro (Virginia Rodrigues), czy Milord (Edith Piaf). 
Kostiumy zaprojektowała Dalia Lider (www.ptt·poznan.pl) 

jedynym powodem, dla którego Bóg Wszechmogący dał nam nogi. Ta magiczna gra 
jest obsesją, lepszą niż seks i lepszą od piwa").[ ... ] 

The Beautiful Gameto przede wszystkim jednak opowieść o młodych 
ludziach stojących u progu dorosłości, którzy chcą kochać, grać w piłkę i prowadzić 
normalne życie w mieście zdominowanym przez przemoc i nienawiść. Musical w 
nieco zmienionej formie, zatytułowany Chłopcy z fotografii (Boys in the Photograph) 
prezentowany był w Johannesburgu podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej. 

Hołd „tej pięknej grze" oddali również twórcy spektaklu z 2008 roku The 
Beautiful Game: A Football Ballet. Była to taneczna interpretacja 10 największych, 
najbardziej znaczących momentów w historii piłki nożnej, wcześniej wybranych w 
głosowaniu internetowym przez 20.000 kibiców angielskich, opowiedzianych 
językiem tańca klasycznego i „ubranych" w klasyczny kostium baletowy. Wśród tych 
choreograficznych emblematów znalazła się „ręka boga„ - bramka Maradony 
strzelona ręką angielskiej drużynie w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku; 
czy zwycięski strzał Beckhama z wolnego podczas meczu z Grecją w 2001 roku' . 
Najciekawszą nie tylko pod względem treściowym, ale również wykonawczym jest 
propozycja norweskiego choreografa Jo Strc&mgren (nagrodzona Norwegian Critics 
Award w 1998 roku). W Hołdzie tańca oddanym sztuce piłki nożnej (A dance tribute 
to the art of!ootball), taki bowiem nosi tytuł jego spektakl z 1997 roku - komentuje 
sztuczny konflikt pomiędzy „zwykłym sportem„ a „sztukami wyższymi". Odsłaniając 

fałszywe przekonania o futbolu jako sporcie „klasy robotniczej" i balecie jako formie 
wyrazu scenicznego zarezerwowanego dla odbiorców z wyższych sfer. Odwołanie się 
do piłki nożnej staje się też pretekstem do obnażenia naszych pierwotnych, tych 
najpiękniejszych, ale i tych mrocznych pragnień. Porusza tu problem chuligaństwa, 
ekstremizmu, ale również wolę walki i zwycięstwa, wzajemnego wsparcia w tej 
„pięknej grze". 

• Oto wybrane przez kibiców angielskich najbardziej zachwycające momenty z piłkarskich boisk świata i Ich 
bohaterowie: 
1. GeDflle Best, .Gaua•, .na fotelu dentystyeznym", 1996 (nlezwykla ekspresja radokl postrzale Szkocji) 
2. Archibald .Archie" Gemmlll. 1978 (gol w meczu Szkocji przeciw Holandii) 
3. Gordon Banks w meczu Anglia-Brazylia bron'-cy strzał Pelego, 1970 
4 .• Ręka" Maradony, 1986 
S. Rzut wolny Beckhama w meczu z Grecją, 2001 
6. Łzy I szczera rozpacz.Gazzy", 1990 
7. Rene Hi1ulta lje10 .kopnięcie skorpiona• (najbardziej akrobatyezna obrona bramki w historii piłki noż neJ), 1995 
8. cartos Alberto Torres, najpiękniejsza bramka Pucharu Świata 1970 
9 . .Zwrot" johanaCruyffa, 1974 
10. NajbardzieJ kontrowersyjny gol Mistrzostw Świata 1966: po podaniu Balia I uderzeniu Geoffa Hursta (3 gofe w 
f1nalel piłka uderzyła w poprzeczkę I spadła na linię bramkową. Sędzia bramkę uznał, a w ostatniej minucie Hurst 
ustalH wynik na 4:2. 

Więcej : H. Pidd, lt's a beautlful pme as ballet steps 1nto football's shoes, .The Guardian• 12.09.2008. 
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Zespół Jo Str0mgrena opowiada o dość nietypowych, pozornie, podobieństwach 
futbolu i sztuki Terpsychory. Odważnie likwiduje w tej narracji granicę podziału na 
sport i sztukę, uwypuklając fizyczność obu tych dziedzin, także jako wpływowych 
zjawisk społecznych i kulturowych. Ostatecznie gwiazdy piłkarskich stadionów i 
gwiazdy tańca, różni jedynie rodzaj wykonywanych kroków. Jak podają twórcy 
spektaklu, podczas londyńskiej premiery w pierwszym rzędzie wśród publiczności 
znalazł się Andrew Lloyd Webber, skrupulatnie notujący swe spostrzeżenia i 
refleksje (które być może wpłynęły na stworzony przez niego 3 lata później musical o 
tej Pięknej grze?)' . 

Do dominant kompozycyjnych widowisk tanecznych posługujących się 
tematem futbolu zaliczyć można: 1) wykorzystanie go jako elementu układu o 
charakterze żartobliwym, ironicznym - utożsamianym z parodystycznym kodem 
dobrze rozpoznawalnym i popularnym wśród odbiorców; 2) futbol staje się na scenie 
obiektem kultu - przedstawienie takie ma być swoistym hołdem, wyrażanym 
najczęściej w klasycznej formie i treści; 3) wykorzystanie motywu futbolu w dyskusji 
o społecznych i kulturowych stereotypach. 

Poszukiwania związków sztuki Terpsychory z futbolem przynoszą zaskakujące 
rezultaty (choć z samą ideą porównywania, zestawiania i określania tych dwóch 
dyscyplin w podobnych kategorii ruchowych, jesteśmy oswajani przez 
komentatorów i dziennikarzy sportowych, którzy chętnie odwołują się do 
tanecznego żargonu) . Sama piłka utorowała sobie ostatecznie miejsce także i w tym 
wycinku przestrzeni społecznej i kulturalnej, dzięki czemu podkreśla swą 

uniwersalność. 

Fragmenty wykładu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Futbol 
w świecie sztuki", 6 - 8 października 2011 - Gdańsk. Organizatorzy: 
Uniwersytet Gdański i Narodowe Centrum Kultury. 
Serdeczne podziękowanie dla autorki tekstu, Pani dr Anny Reglińskiej-Jemioł 
za jego udostępnienie. 

' Jo Stn&mgren Kompani zostala załozona w 1998 roku przez Jo Str11mgren 1 Agnes Kroepehen w norweskim Bergen 
Jak podkre<la1ą sami zalozyciele nadrzędnym celem była kreacja odrębnego I osobistego Stylu artV'tycznego wyrazu, 
dalekiego od aktualnych wzorców 1 trendów. Istotnym wydawalo srę równrez docelowe nastaw1enre na 
międzynarodową publlcznośt Tu wiadomość iest wazn1e1sza nlz forma tego pnekazu. Choć lntenqe twórców 
powinny być tak samo zrozumiale dla wykonawców Jak tradycyinym spektaklu teatralnym (www.Jskompam.no) 

FUTBOL W ŚWIECIE SZTUKI 
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Tancerka, choreograf, pedagog, profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Tańca 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła poznańską szkolę 
baletową i pedagogikę tańca w Akademii Muzycznej w Warszawie, studiowała taniec 
modern w t:Academie lnternationale de la Danse w Paryżu. Była primabelerlną Teatru 
Wielkiego w Łodzi. 
Autorka ponad 70 choreografii do spektakli zrealizowanych w Polsce, Włoszech, 

Niemczech, Czechach i USA. Inicjator i dyrektor artystyczny Dancing Poznań 

(Międzynarodowych Warsztatów I Biennale Tańca Współczesnego oraz 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca) . Juror polskich i międzynarodowych 
konkursów tańca, ekspert ministerialny, członek Międzynarodowej Rady Tańca (CID
UNESCO). Prezes Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. 
Od sezonu 1988/89 dyrektor naaelny I artystyczny Polskiego Teatru Tańca - Baletu 
Poznańskiego. 

Jest jedną z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy na światowych scenach 
baletowych, zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. Tańczyła tytułowe 
partie w „Romeo i Julii" (chor. Borkowski), „Giselle" (chor. Coralli/Perrot/Piasecki), 
„Coppelii"(chor.Kujawa), „Córce źle strzeżonej" (chor.Papliński), a także w „Zielonym 
stole" (chor. Jooss), „Gajane" (chor. Ejfman), „ Medei" (chor. Kujawa), „Ognistym ptaku" 
(chor. Drzewiecki), „Królewnie Śnieżce" (chor. Borkowski), #Śnie nocy letniej" i „Wolfgangu 
Amadeuszu" (chor. Veredon), #Carmen• (chor. Makarowski), .Faust goes rock# i „ Skrzypku 
Opętanym" we własnej choreografii. Zna ją publiczność niemal wszystkich kontynentów, 
reprezentowała polską sztukę tańca na festiwalach w USA, Kanadzie, Peru, Mongolii, 
Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoszech, Finlandii, Gruzji, Rosji, 
Japonii i Brazylii. W 1980 roku debiutowała jako choreograf utworem „Głos kobiecy (z 
nieznanej poetkir do muzyki Krzysztofa Knittla, zrealizowanym w Teatrze Wielkim w Łodzi. 
Jest laureatką Nagrody Młodych im. Wyspiańskiego I stopnia, Medalu 200-lecia Baletu 
Polskiego, Medalu Wadawa Niżyńskiego, Fringe Firsts Special Award w Edynburgu (z PTI), 
Medalu „Ad Perpetuam Rei Memoriam", Nadzwyczajnej Złotej Maski - Nagrody łódzkich 
krytyków, Głównej Nagrody na Ili Ogólnopolskim Konkursie Dramatu (z PTI), trzykrotnie 
nagrody publiczności Buławy Hetmańskiej Zamojskiego lata Teatralnego (z PTI), Nagrody 
ZAiKS za wybitną twórczość choreograficzną, Nagrody Sekcji Krytyków Teatralnych 
Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI - UNESCO za 
popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą, „Terpsychory" - Nagrody ZASP, 
Srebrnego Medalu Gloria Artis, Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej. 
W polskim środowisku artystycznym postać Ewy Wycichowskiej jest synonimem pasji 
zawodowej, nieustającej drogi poszukiwań i odwagi twórczej. Kierując od 1988 r. Polskim 
Teatrem Tańca - Baletem Poznańskim zademonstrowała rzadką umiejętność łączenia 
talentu artystycznego z predyspozycjami menadżerskimi. Zaproszenie do współpracy z jej 
zespołem przyjmują najwybitniejsi choreografowie na świecie m.in. Birgit Cullberg, Mats 
Ek, Órjan Andersson, Karine Saporta,.Ohad Naharin. Ewa Wycichowska ma na swoim 
koncie także współpracę choreograficzną z wybitnymi reiyserami teatralnymi, operowymi 
i filmowymi m.in. z Jerzym Jarockim, Erwinem Axerem, Maciejem Prusem, Krzysztofem 
Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim , Jerzym Kawa lerowiczem, Adamem 
Hanuszkiewiczem, Krystyną Jandą, Krzysztofem Zaleskim i Eugeniuszem Kori nem. 

Architekt wnętrz, rzeźbiarz, scenograf, autor widowisk plenerowych i działań wizualnych 
(m. in. dla festiwali Malta I Fama od 1996r). Od 2003 prowadzi Pracownię Zjawisk 
Teatralnych, od 2008 jest Kierownikiem Katedry Scenografii na wydziale Architektury 
Wnętrz i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Członek Senatu ASP 
w Poznaniu. Autor projektów i realizacji frontów organowych w Wielkopolsce. Od wielu lat 
pełni opiekę artystyczną nad paradą organizowaną z okazji dnia Świętego Marcina 
w Poznaniu . Lider i scenografinterdyscyplinarnej grupy teatra lnej Asocjacja 2006, w której 
realizuje spektakle na podstawie swojej wizji plastycznej, do której powstaje scenariusz 
i reżyseria tworzona przez Lecha Raczaka . Przez ostatnie 10 lat dr Piotr Tetlak uczestniczył 
w ponad 90 projektach poza murami uczelni, jako projektant w dziedzinach scenografii, 
wystawiennictwa, inscenizacji, animator, producent i realizator. W swojej karierze ściśle 
związane) z teatrem i kulturą zaprojektował i inscenizował ponad 20 różnych widowisk dla 
teatrów i innych instytuc~ . 

Przygotował 19 pokazów i wystaw z udziałem swoich obiektów do różnych wydarzeń 
kulturalnych jak m.in. do finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu (od 
2000). 
Jest wyróżniany i nagradzany przez rektorów i władze miasta za działalność dydaktyczną, 
organizacyjną i projektową w dziedzinie scenografii i widowisk plenerowych. Od 
ukończenia studiów zorganizował i poprowadził ok. 25 plenerów i warsztatów w ramach 
działalności na uczelni (od 1999), jak i poza nią m.in. na festiwalu Fama w Świnoujściu (od 
1999- 200S), na Międzynarodowym Festiwalu Malta w Poznaniu (od 1999), w Tatrze im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w ramach programu Instytutu Teatralnego Im. Z. 
Raszewskiego (2009, 2010, 2011). Współpracuje także jako twórca I pedagog z Ewą 
Wycichowską I Polskim Teatrem Tańca. 
Nagrodzony za Zasługi dla Kultury Polskiej odznaką honorową Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jest także założycielem i fundatorem organizacji 
pozarządowej : Fundacji Asocjacji 2006 z siedzibą w Poznaniu. 

Absolwentka UAP w Poznaniu. Scenograf, projektantka kostiumów. Zajmuje się tzw. 
instalacją okolicznościową, od wielu lat kostiumolog i scenograf współpracujący z Lechem 
Raczakiem (m. In. do „Skąpca", „Transatlantyku" I „Małej Apokalipsy" w Teatrze A. Fredry 
w Gnieźnie). Współpracuje również z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (działania 
performatywne 1 widowiska okolicznościowe) i Teatrem H. Modrzejewskiej w Legnicy 
(kostiumy do spektaklu „Marat - Sade")'. Związana z interdyscyplinarną grupą „Asocjacja 
2006" (kostiumy do spektakli : „Wyprawa", „Rabin Maharal i Golem", „Sonata Legnicka", 
„Bestiariusz Zamkowy", „Zlemia Ulro"). Ponadto projektowała i realizowała obiekty 
i kostiumy dla grup alternatywnych: „Porywacze Ciał", „Teatr z Głową Chmurach", 
„Awatar". Prowadzi i współprowadziła międzynarodowe warsztaty scenograficzne 
i performatywne m.in. dla Stowarzyszenia Inicjatyw Humanistycznych w Tczewie oraz 
Polskiego Teatru Tańca Ewy Wycichowsklej . 
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Kompozytor, multiinstrumentalista, aranżer, producent. Autor muzyki do wielu spektakli 
teatralnych i widowisk plenerowych, m.in. „Walka karnawału z postem„ (Polski Teatr 
Tańca, chor. Ewa Wycichowska), „XV Road", (PTI chor. Paulina Wycichowska), „Kim jest ten 
człowiek we krwi" I ,.Planeta Lem" (Teatr Biuro Podróży, reż. Paweł Szkotak), „rzecze Budda 
Chinaskl" (Teatr Capitol, reż. Cezary Studniak). „Mewa" (Teatr Polski w Poznaniu, reż. 
Paweł Szkotak). z których kilka zdobyło prestiżowe nagrody na międzynarodowych 
festiwalach. Jako kompozytor i aranżer współpracował z wieloma festiwala mi muzycznymi 
I teatralnymi w Polsce i na świecie. Jako kompozytor, producent i aranżer pos a.da w 
dorobku kilka wydawnictw CD uznanych za wydarzenia muzyczne roku (m.in. przez li 
program Polskiego Radia, „Gazetę Wyborczą" 1 czasopismo „LAMPA"). Współpracował 
z wieloma polskimi artystami (rock, pop, jazz, folk, indie, muzyka klasyczna, etc). Aranżer 
i producent jednej z największych polskich produkcji muzycznych ostatnich lat - Raff 
Friendly „Musicmake". 

Solista Polskiego Teatru Tańca, z którym jest związany od 1998 roku. Dyplomowany tancerz 
i absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wielokrotny uczestnik Warsztatów 
DanceWeb w Wiedniu. Od wielu lat jest pedagogiem Międzynarodowych Warsztatów 
Tańca Współczesnego w Poznaniu. 
W 2009 roku debiutował jako choreograf w Atelier Polskiego Teatru Tańca spektaklem 
OSM-IV 301.81. Od kilku lat z wielkim powodzeniem realizuje projekcie do spektakli 
teatralnych, prezentacie multimedialne oraz komercyjne spoty reklamowe. W roku 2008 
otrzymał wyróżnienie - nagrody publiczności "Biały Bez" w kategorii najpopularniejszy 
artysta - tancerz Wielkopolskl. W roku 2011 podczas Malta Festival zrealizował projekt 
Akcja .IN-VITRO". Tańczy m.in. w spektaklach: „Walk@ karnawału z postem", „Carpe 
Diem", „Wiosna - Effatha", • .Spotkania w dwóch niespełnionych Aktach", „Już się 

zmierzcha" (chor. Ewa Wycichowska), „Minus 2" (chor. Ohad Nahrln), „Jesień- Nuembir" 
(chor. Jacek Przybyłowicz), .wo-man w pomidorach" (chor. Yossi Berg) •• Alexanderplatz" 
oraz „Desert" (chor. Paulina Wycichowska). 

/ 

Niektórzy uważają, że piłka nożna jest kwestią życia lub śmierci. 
Jestem rozczarowany takim podejściem. 

Zapewniam, że jest czymś znacznie ważniejszym. 



W drodze do tytułu mistrzowskiego Brazylia pokonała Anglię. 
Wychodzący w Rio de Janeiro dziennik "Jornal dos Sportes" w artykule pt. 

"Jezus broni Brazylii" tak wyjaśnia pnyczynę wygranej: "Ilekroć piłka 

leciała w stronę naszej bramki i gol wydawał się nieuchronny, Jezus 
spuszczał /Jo z obłoków i wykopywał piłkę na aut". 
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Do artykułu dołączono rysunki ilustrujące to nadprzyrodzone zjawisko. 

DYREKCJA: 
Ewa Wycichowska - dyrektor naczelny i artystyczny 
Katarzyna Anioła - zastępca dyrektora 
Jadwiga Ignaczak - rzecznik prasowy/ kierownik literacki 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY: 
Anna Gruszka - kierownik zespołu artystycznego 
Mariola Hendrykowska - asystent choreografa, asystent kierownika działu 
Ewa Sobiak - Inspektor baletu 
TANCERZE - I SOLl~Cl : Karina Adamczak-Kasprzak, Andrzej Adamczak 
SOLl~CI : Agata Ambrozińska-Rachuta, Adriana Cygankiewicz (urlop), Niels Claes, Agnieszka 
Fertała, Lukas Lepold, Małgorzata Mlelech, Bartłomiej Raźnikiewicz, Katarzyna Rzetelska, 
Daniel Stryjecki, Anna Sufryda (urlop), Paulina Wyclchowska 
KORYFEJE: Urszula Bernat, Katarzyna Kulmińska, Paweł Malicki 
TANCERZE ZESPOŁOWI: Zofia Jakubiec, Kornelia Lech, Marcin Motyl, Tomasz Pomersbach, 
Wojciech Przewoźny 
ADEPCI: Artur Bieńkowski, Karol Miękina, Jacek Niepsujewicz 

DZIAŁ IMPRESARIATU I REKLAMY: 
Lucyna Walaszczyk - p.o. kierownika impresariatu 
Agata Grudzińska, Mateusz Witczak, Magdalena Witucka 
Andrzej Kryczka - specjalista ds. współpracy z zagranicą 

DZIAŁ TECHNICZNY I OBSŁUGI SPEKTAKLI: 
Grzegorz Okupnlak - kierownik działu 
Grzegorz Potocki - kierownik sceny 
Mateusz Rogaliński - realizator dżwlęku 
Arkadiusz Kuczyński, Przemysław Gapczyński - realizatorzy świateł 

Zuzanna Majewska - akompaniator, obsługa akustyczna 
Krzysztof Kłos - fizjoterapeuta 
Anna Ziółkowska - garderobiana 
Kuba Antczak - montażysta, konserwator 

KSIĘGOWOŚĆ: 
Elżbieta Gleryn - główna księgowa 
Elżbieta Gumna, Anna Slebert - księgowość 

ADMINISTRACJA: 
Małgorzata Andrzejewska - sekretariat 
Urszula Kasprzak - kadry I zamówienia publiczne 

Andrzej Przybyszewski - kierowca, zaopatrzeniowiec 
Zofia Kosmacz, Jolanta Jurak, Janusz Lamczyk, Dorota Lulka, Donata Olejnik - obsługa siedziby 



F·:;•:;tBall@ ... 

16 

Przyjaciele Teatru: 

§o LOR 
• 

(jTRUST 

v · 
~ri. __ 

HOTEL RZYMSKl 0 

* * * 

€' 
Republiki 
róż 

Spektakl powstaje we współpracy z KKS Lech Pozna ,ń w ramach obchodów 

90-lecia Klubu 
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POLSl<I TEATR TAŃCA 
POLISH DANCE THEATRE 
dyrektor Ewa Wycichowska 

siedziba i studio prób: ul. Kozia 4, 61 - 835 Poznań 
centrala: +48 61 8524242/41, +48 61 8524008 

sekretariat/fax: +48 61 853 23 70 
e-mail: teatr@ptt-poznan.pl 

nr konta: 37 12 40 65 95 1111 0010 31 35 6636 
PEKAO. S.A. Oddział w Poznaniu 

INSTYTUCJA KULTURY 
• 1111!!""11 • SAMORZĄDU WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

redakcja programu: Jagoda Ignaczak 
projekt i dtp: Magdalena Witucka 

foto: Cezary Adamski (FootBall@„.), 
Andrzej Grabowski, Mirka Maruszak 


