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Cztery prace w jednym wieczorze baletowym. Rozpoczyna go suita choreograficzna z autorskiego przedstawienia 

Kurt Weill Krzysztofa Pastora, w którym stworzył on tętniący energią fresk baletowy, pobudzający do refleksji na 

temat zmiennych losów artysty, przejawów nietolerancji i wiecznej tęsknoty za miłością. W balecie When You End and 

I Begin„. Robert Bondara dotyka zjawiska ciągłego poszukiwania, ale też nietrwałości bliższych więzi międzyludzkich. 

Popoludnie fauna zyskało rozgłos sto lat temu w choreografii Wacława Niżyńskiego jako obraz budzącego się 

młodzieńczego erotyzmu. Jacek Tyski także erotyzuje, jednak senne marzenia jego Fauna błądzą teraz znacznie 

odważniej po zakamarkach podświadomości. Na koniec oglądamy męski balet The Green, w którym Ed Wubbe 

konfrontuje onieśmielającą potęgę fragmentu Pasji Bacha ze znikomością istoty ludzkiej. 

Four works in one ballet evening. The evening opens with a choreographic suite from Kurt Weill - Krzysztof Pastor's 

own project - a ballet fresco pulsating with energy that stimulates reflections concerning the changing late of an artist , 

the symptoms of intolerance and the eternal yearning for love. Robert Bondara in his ballet When You End and I Begin„ . 

touches the phenomenon of the constant search but also of the impermanence of close human ties. A hundred years 

ago Afternoon of a Faun in Vaslav Nijinsky's choreography became renowned as a picture of the awakening of youthful 

eroticism. Jacek Tyski also builds on the erotic but the reveries of his Faun wander much mare boldly into the nooks 

ands corners of the subconscious mind. Toward the end we see an all male ballet The Green in which Ed Wubbe 

confronts the overawing power of a fragment of Bach's Passion with the insignificance of the human being. 



Krzysztof Pastor 
Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego. Choreograf 

i inscenizator. Absolwent Szkoły Baletowej w Gdańsku , 

były solista Polskiego Teatru Tańca, łódzkiego Teatru Wielkiego, 

Baletu Opery w Lyonie , a wreszcie artysta Holenderskiego 

Baletu Narodowego w Amsterdamie, gdzie rozpoczynał też 

swoją karierę jako choreograf. W 1995 roku zdobył Złotą 

Nagrodę Choreograficzną na Międzynarodowym Konkursie 

Baletowym w Helsinkach. W sezonie 1997/98 był stałym 

choreografem Washington Ballet, a potem tworzył regularnie 

swoje nowe prace z Holenderskim Baletem Narodowym 

i innymi zespołami . Zrealizował już prawie 50 baletów, a jego 

holenderski spektakl Kurt Weill był nominowany w moskiewskim 

Teatrze Bolszoj do prestiżowej międzynarodowej nagrody 

Benois de la Danse. 

W 2003 roku został etatowym choreografem Holenderskiego 

Baletu Narodowego, dzieląc tę pozycję z Hansem van 

Manenem. Balety Krzysztofa Pastora znalazły się także 

w repertuarze Królewskiego Baletu Szwedzkiego, Baletu 

Szkockiego, Baletu Opery Drezdeńskiej, Baletu Izraelskiego, 

Królewskiego Baletu Flamandzkiego, Baletu Opery 

Narodowej w Warszawie (Trzecia symfonia Góreckiego, 

1994), Narodowego Baletu Litwy, Narodowego Baletu Łotwy, 

DonauBallet, Narodowego Baletu Węgier, Teatru Narodowego 

w Brnie, Państwowego Baletu w Ankarze, Australian Ballet, 

West Australian Ballet, Royal New Zealand Ballet i Hong Kong 

Ballet. Tworzył również kameralne formy choreograficzne 

dla wybranych solistów baletu, m. in. dla czołowej gwiazdy 

moskiewskiego Baletu Bolszoj , Svetlany Zakharovej . 

Jego prace pojawiały się w programach Holland Festival , 

Holland Dance Festival i Edinburgh Festival , zyskując wysokie 

oceny krytyki i uznanie publiczności. Były też pokazywane 

przez Holenderski Balet Narodowy na scenach Holandii , 

Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii i Chin , zaś Australian Ballet 

w 2008 roku przywiózł jego Symfonię fantastyczną na swoje 

prestiżowe występy do Paryża. 

Po latach nieobecności twórczej w kraju Krzysztof Pastor 

został zaproszony do Teatru Wielkiego, by zrealizować 

swojego Tristana . Dyrektor Waldemar Dąbrowski złożył mu 

wówczas propozycję objęcia dyrekcji baletu , z założeniem 

nadania zespołowi samodzielności artystycznej i podniesienia 

jego pozycji do rangi Polskiego Baletu Narodowego. Objął 

tę funkcję w 2009 roku , zachowując nadal swoje obowiązki 

choreografa-rezydenta Holenderskiego Baletu Narodowego. 

Rozpoczął proces reformowania zespołu i nadania mu nowej 

linii artystycznej . Od tej pory wystawił w Warszawie swoje 

wcześniejsze balety: Kurt Weill i In Ught and Shadow oraz 

nowe przedstawienie I przejdą deszcze ... W uznaniu swoich 

osiągnięć został uhonorowanym.in. Statuetką Terpsychory 

ZASP-u oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis" za dorobek choreograficzny na scenach świata 

i wkład w podnoszenie prestiżu sztuki baletowej w kraju . 

W październiku 2011 roku przyjął także obowiązki dyrektora 

artystycznego baletu Litewskiego Narodowego Teatru Opery 

i Baletu w Wilnie. 







Robert Bondara 
Tancerz, choreograf i pedagog . Artysta Polskiego Baletu 

Narodowego. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Łodzi 

(2002) . Początkowo występował w tamtejszym Teatrze 

Muzycznym, a następnie przeniósł się do Teatru Wielkiego 

w Poznaniu. We wrześniu 2005 roku dołączył do Baletu 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej , obecnie Polskiego 

Baletu Narodowego. Jest także absolwentem Uniwersytetu 

Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie , z którym 

współpracuje obecnie jako pedagog. W 2008 roku zdobył 

li nagrodę (pierwszej nie przyznano) oraz Nagrodę Specjalną 

Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego w Ogólnopolskim 

Konkursie Choreograficznym im. Bronisławy Niżyńskiej 

w Warszawie za duet Andante con moto do muzyki 

z Koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. Nagrodzona 

choreografia była następnie prezentowana m.in. podczas 

polsko-rosyjskiej gali baletowej w moskiewskim Teatrze 

Bolszoj. W tym samym roku rozpoczął też współpracę 

z Warszawskim Teatrem Tańca pod kierownictwem 

Aleksandry Dziurosz. 

Uczestniczył w I Warsztacie Choreograficznym Polskiego 

Baletu Narodowego (2009) , przygotowując balet When You 

End and I Begin ... do muzyki Pawła Szymańskiego . Praca 

ta została potem włączona do kameralnego repertuaru 

zespołu i była pokazywana podczas gościnnych występów 

w Bergen w Norwegii (201 O) oraz w ramach fińskiego 

Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Kuopio (2012) . 

W marcu 201 O roku , podczas li Warsztatu Choreograficznego 

zwrócił na siebie uwagę kolejną miniaturą The Garden 's 

Gates z muzyką Szabolcsa Esztenyia. Jego choreografie były 

prezentowane także podczas Ogólnopolskiego Konkursu 

Tańca w Gdańsku , Międzynarodowej Gali w Szczecinie 

oraz w programach dwóch poprzednich Dni Sztuki Tańca 

w Teatrze Wielkim. 

W 2011 roku miody choreograf był gościem bydgoskiej 

Opery Nova, dla której zrealizował autorski spektakl baletowy 

Zniewolony umysl, inspirowany esejem Czesława Miłosza 

oraz muzyką Philipa Glassa i Wojciecha Kilara. W uznaniu za 

to przedstawienie został laureatem nagrody im. Jana Kiepury 

w kategorii Choreograf Roku. W tym samym roku pracował 

również z Polskim Baletem Narodowym, przygotowując nowy 

spektakl kameralny Persona z muzyką ANO Parta, 

Pawła Szymańskiego i Aldony Nawrockiej . W 2012 roku 

w ramach IV Warsztatu Choreograficznego zrealizował 

kolejną pracę zatytułowaną Bm68 do muzyki Amona Tobina, 

a jego Zniewolony umysl w gościnnym wykonaniu 

bydgoskiego zespołu znalazł się w programie IV Dni Sztuki 

Tańca w Teatrze Wielkim. 

Na sezon 2012/13 Robert Bondara został zaproszony 

przez Krzysztofa Pastora do realizacji nowego baletu 

pt. Ciurlionis z muzyką Giedriusa Kuprevićiusa dla 

Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu. 

Prapremierę zapowiedziano w Wilnie na maj 2013 roku . 





Jacek Tyski 
Tancerz i choreograf. Solista Polskiego Baletu 

Narodowego. Jest wychowankiem Państwowej Szkoły 

Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie 

(1994) . Zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tańca 

w Gdańsku oraz li miejsce w Międzynarodowym Konkursie 

dla Młodych Tancerzy „Prix de Lausanne", co umożliwiło 

mu roczny staż w Szkole Baletowej Johna Neumeiera 

w Hamburgu. W latach 1995-2000 tańczył w Balecie 

Hamburskim, a następnie pracował pod kierunkiem Nacho 

Dualo w madryckiej Campana Nacional de Danza. 

W 2004 roku powrócił do Warszawy i związał się z Baletem 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

Po dwóch sezonach opuścił zespół warszawski 

i wyjechał na Wyspy Kanaryjskie, gdzie w 2006 roku 

uczestniczył przez kilka miesięcy w projekcie założenia 

niezależnego zespołu Ballet de Gran Canaria. Następnie 

był współzałożycielem i aktywnych działaczem Fundacji 

„Centrum Tańca Współczesnego" w Warszawie . Od 

2008 roku ponownie pracuje w naszym Teatrze Wielkim 

i jest obecnie solistą Polskiego Baletu Narodowego. 

Przez wszystkie lata swojej kariery występował 

w przedstawieniach takich choreografów współczesnych , 

jak: John Neumeier, Nacho Dualo, William Forsythe, 

Jirf Kylian , Mais Ek, Jiacopo Godoni , Boris Ejfman, 

Krzysztof Pastor, Emil Wesołowski i Jacek Przybyłowicz . 

Ma również w dorobku szereg ról w repertuarze 

klasycznym warszawskiej sceny baletowej . 

Jako choreograf zadebiutował w 2006 roku pracą 

For a Whi/e przygotowaną z warszawskimi tancerzami , 

którą pokazał na festiwalu Lądeckie Lato Baletowe, 

a potem na Cyprze i podczas Konkursu dla Młodych 

Choreografów w Hanowerze. W 2009 roku zrealizował 

spektakl Sny z zespołem Kieleckiego Teatru Tańca. 

Był także uczestnikiem wszystkich dotychczasowych 

warsztatów choreograficznych Polskiego Baletu 

Narodowego, prezentując w nich kolejno swoje prace: 

Donna (2009), powtórzenie For a Whi/e (201 O) , Popoludnie 
fauna (2011) oraz Spacer (2012) . W 2010 roku zrealizował 

także na scenie kameralnej Teatru Wielkiego choreografię 

W poszukiwaniu kolorów, inspirowaną muzyką Grażyny 
Bacewicz. Była ona potem prezentowana przez nasz 

zespół podczas występów gościnnych w Norwegii na 

scenie Den Nye Opera w Bergen (2010). Z kolei jego 

wersja Popo/udnia fauna znalazła się w programie 

występów Polskiego Baletu Narodowego na fińskim 

Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Kuopio (2012) . 

Jacek Tyski współpracuje również jako choreograf 

z warszawską szkołą baletową , a w sezonie 2011 /12 

prowadził warsztaty taneczne w ramach programu 

edukacyjnego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, 

zakończone przygotowaniem spektaklu Alicja w krainie 
czarów. Kolejną jego pracą dla Polskiego Baletu 

Narodowego będzie w 2013 roku spektakl kameralny 

oparty na wątku Szekspirowskim . 





Ed Wubbe 
Choreograf holenderski. Dyrektor zespołu Scapino Ballet 

w Rotterdamie. Debiutował w latach 80. współpracując 

z zespołami tańca współczesnego w Holandii. Jego pierwsze 

prace pojawiały się w: Intro-Dans w Arnhem, Werkcentrum 

Dans w Rotterdamie , Nederlands Dans Theater i NOT 

Junior w Hadze, a od 1987 roku już regularnie w repertuarze 

Scapino Ballet, z którym związał się kontraktem choreografa

rezydenta. W 1990 roku ogromny sukces obniósł jego 

balet Rameau. Łącząc w nim ideę klasycznej harmonii 

z emocjonalnością i s iłą tańca współczesnego , zrywał 

z konwencjonalną estetyką baletu , ale też wytyczał nowy 

kierunek poszukiwań artystycznych. Nic więc dziwnego, 

że po przejęciu przez Eda Wubbe dyrekcji Scapino Ballet 

w 1992 roku, zespół zaczął budować awangardowy repertuar. 

W choreografii The Green artysta pozostał na poziomie 

baletowej abstrakcji , ale jeszcze dalej odszedł od klasycznej 

harmonii ruchu . Wyraz muzyki ma dla twórcy pierwszorzędne 

znaczenie , to on buduje choreografię i nadaje jej znaczenie. 

O wyborze chóru wstępnego z Pasji wg św. Jana 
Ed Wubbe mówił : „Ta muzyka ma na mnie taki sam wpływ jak 

przebywanie w katedrze. Wręcz oszałamiający. 

Sprawia, że człowiek czuje się mały i nic nieznaczący. 

Wzbudza uczucie strachu i trwogi . W The Green wykorzystuję 
muzykę dla wyrażenia ludzkiej słabości i znikomości 

w obliczu wszechogarniającej mocy" . Tak jak wybór muzyki 

odzwierciedla przesłanie , jakie ma dla widzów choreograf, 

tak pomysł rozegrania całego baletu na sztucznej trawie 

w dużej mierze warunkuje i zmienia ruch , który jest 

materią dzieła . 

Do dziś choreograf stworzył dla swego zespołu ponad 

trzydzieści baletów, w tym siedem pełnospektaklowych . 

W wielu jego choreografiach wewnętrzne napięcie 

dramatyczne tworzone jest dzięki zderzaniu przeciwieństw, 

różnych języków tańca , co prowadzi do powstania 

intrygującej mnogości warstw znaczeniowych. 

Temu pomysłowi Wubbe jest wierny od swego debiutu. 

Muzyka, taniec, scenografia, światła i dramaturgia 

współgrają i łączą się w jego produkcjach, tworząc nową, 

współczesną całość . Przy spektaklach tworzonych dla 

Scapino Ballet pracuje zwykle z gronem tych samych 

współpracowników (np. z projektantką kostiumów Pamelą 

Homoet) , a jednak dzięki otwartości choreografa na 

propozycje z ich strony kolejne inscenizacje są zawsze 

świeże i niepowtarzalne. Co kluczowe, nie zapominając 

o klasycznych korzeniach, Ed Wubbe wciąż eksperymentuje 

i wzbogaca własny, rozpoznawalny ruch i gest. Tym właśnie 

zdobył światowe uznanie - wyjątkowym stylem, frapującym 

połączeniem klasycznej techniki z odważną swobodą tańca 

współczesnego. Wszechstronność , poszukująca postawa 

wobec materii tańca i twórcza aktywność zapewniły 

mu poważne miejsce wśród najciekawszych i najbardziej 

znanych choreografów europejskich. 
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Muzyka to nasza pasja 
PISZEMY O NIEJ CIEKAWIE, RÓŻNORODNIE I PRZYSTĘPNIE 

Przywracamy zdrowie aktywnym 

Sztuka leczenia 
w Carolina Medical Center 
Klinice ortopedii i medycyny sportowej 

~ 

Carolina Medical Center 

ul. Pory 78 

02-757 Warszawa 

tel. ( +48 22) 355 82 OO 

www.carolina.pl 

cmc@carolina.pl 

rolina Medical Center to jeden z najlepszych i najnow ześniejszych ośrodków 

ortopedii i medycyny sportowej w Europie, oferujący swoi pacjentom 

najwyższe standardy leczenia. Zatrudnieni w klinice lekarze ają możliwość 

korzystania z najnowszej wiedzy i techniki medyczgej, dzięki c mu mogą 

zagwarantować pacjentom optymalne i dobrane 'J' i?' indywidu lnych potrzeb 

i wymagań metody leczenia. 

W CMC stosujemy zasadę objęcia pacjenta kompleksową opieką medyczną, na którą składają 

się diagnostyka obrazowa i funkcjonalna, leczenie zachowawcze, fizjoterapia, a jeśli jest taka 

konieczność również leczenie operacyjne. Pragniemy służyć naszym pacjentom profesjonalną 

pomocą w procesie powracania do pełnej sprawności i aktywności fizycznej. W tym celu 

stworzyliśmy wewnątrz kliniki centra kompetencji, które skupiają zespoły specjalistów, których 

wiedza i doświadczenie w najwyższym stopniu koncentrują się na określonej specjalizacji 

medycznej oraz specyficznych urazach i dolegliwościach poszczególnych partii ludzkiego ciała . 

Opieką medyczną obejmujemy osoby w każdym wieku, a szczególnie tych, którzy prowadzą 

aktywny tryb życia. Umożliwiamy naszym pacjentom szybki powrót do pełnej sprawności 

i aktywności fizycznej . Jest to szczególnie ważne, gdy pacjentami są sportowcy wyczynowi, 

czy też zawodowi tancerze. Wypracowane wzorce współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim 

i nabyte doświadczenie w opiece nad czołowymi sportowcami naszego kraju, zostały 

wykorzystane w nawiązanej pomiędzy CMC, a Polskim Baletem Narodowym współpracy. 

Na mocy podpisanego porozumienia jesteśmy Partnerem Medycznym tej instytucji, 

oferując artystom swoje usługi i otaczając ich opieką medyczną. 
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