


Ewa Wycichowska/l<rzysztof l<n ittel 

Spotkania w dwóch 
niespełnionych aktach 

Teatr Wielki 
w Łodzi 



Moja Łódź zaczęta się w 1968 roku. 

W walizce miałam dyplom poznańskiej szkoty baletowej, a w sercu 

radość pomieszaną z odrobiną lęku, a nade wszystko pokory wobec 

sztuki tańca . Bo właśnie tego, oprócz techniki, wyrazu i świadomości 

ciała, uczyli mnie pedagodzy. 

Pytana o powód, dla którego powstał spektakl SPOTKANIA ~dwóch 
niespełnionych AKTACH - poza oczywistym impulsem, którym byto 

zaproszenie do współpracy przez dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, 

w tak szczególnych i zaszczytnych okolicznościach, jakimi są Łódzkie 

Spotkania Baletowe - mogę powiedzieć, że źródło jest gdzieś tam 

w przeszłości. Nie tylko tej, która odnosi się do faktów i zdarzeń, ale 

w tym samym, jeśli nie większym stopniu, jest uwarunkowana nie

mijającym zachwytem i pokorą wobec tej sztuki. 

Moja zawodowa kariera i historia Spotkań Baletowych rozpoczęły się 

niemal w tym samym czasie. Tylko w nielicznych edycjach nie bratam 

udziału, przez lata, najpierw jako tancerka a potem także z perspe

ktywy choreografa i nauczyciela akademickiego, podziwiając 

twórców, którzy rewolucjonizowali język ruchu i spektakle, które 

zmieniały historię tańca . Obserwowałam teź mijające mody, trendy 

i style, ciągłe poszukiwania, które - bywało - nie prowadziły do 

spełnienia. Zawsze z tym samym uczuciem nienasycenia. 

Moja wizj.a przyszłości tańca nie jest arkadyjska i daję temu wyraz 

także w Spotkaniach .... 

Sztuka tańca to dla mnie przestrzeń, w której materializują się 

odwieczne tęsknoty do uchwycenia istoty tajemnicy, zatrzymania 

ruchu w czasie, dotknięcia ulotności tak, by stała się skałą, na której 

powstaje dom. 

W spektaklu SPOTKANIA w dwóch niespełnionych AKTACH 
opowiadam o sobie, ale nie jako Ewie Wycichowskiej, tylko istocie 

ludzkiej, dzięki zrządzeniu opatrzności - tancerce i choreografowi, 

która odbywa pewną podróż. 

Zapraszam do niej współtwórców, przyjaciół, świadków i obserwa

torów, zwolenników i malkontentów, niezmiennie wierząc, że najwa

żniejsze jest to, co poza słowami. 

••••••••••••••• 

Ewa Wycichowska 

-
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JAGODA IGNACZAK 

Mapa pamięci 
SPOTKANIA w dwóch niespełnionych AKTACH to z pewnością podróż sentymentalna, 

która niegdysiejszy młodzieńczy entuzjazm pokazuje z perspektywy wspomnieniowej 

zadumy, wplatając w nią dystansującą refleksję o istocie tworzenia. 

Jest w Spotkaniach ... pamięć o ludziach, spektaklach, marzeniach, o wspólnej drodze 

pod prąd, o awangardzie, która niepostrzeżenie stawała się klasyką. I jest powrót do 

źródeł, do miejsc, do słów, obrazów, dźwięków. 

Ewa Wycichowska nie pierwszy raz w swojej twórczości sięga do 

motywów autotematycznych, które wskazują nie tylko tropy 

interpretacyjne, ale konstruują zarazem strukturę spektaklu, swoimi 

cechami dystynktywnymi wpisującą się w gatunek teatru tańca. 

J. Biernacki, C. Bilski, E. Wycichowska 
FAUST GOES ROCK, Teatr Wielki w Łodzi 

fot . Ch. Zieliński 

Tymi tropami wiodła nas już w Faust goes rock 

(1986), Transssie ... Nieprawdziwym zdarzeniu 

progr~sywnym (1997), ... a ja tańczę (2003), Wiośnie 

- Effatha (2007), w każdym z tych spektakli 

uwodząc nas urodą sztuki tańca i obnażając jej 

bezwzględność . 

Ta skłonność stanie się tym bardziej oczywista, gdy 

przypomnimy sobie, że za jedno ze żródet auto

tematyzmu uważana jest ironia romantyczna, 

pojmująca akt twórczy jako grę, w której następuje 

zacieranie granic m iędzy rzeczywistością a fikcją. 

Jeśli za teoretykami literatury przyjmiemy, że 

jednym z najbardziej reprezentatywnych przykła 

dów autotematyzmu w epice jest poemat 

dygresyjny, to znajdziemy się tylko o krok od 

spostrzeżenia, jak wiele łączy ten gatunek ze 
sposobem traktowania narracji w teatrze tańca . 

Impresyjność, dygresyjność, wielowątkowość 

i epizodyczność w miejsce fabuły i linearności, to 

niemal już klasyczne sposoby dialogowania z publi-

cznością , której daje się szansę na wybitnie 

indywidualną interpretację , ale także daleko 

idący współudział w procesie stawania się 

spektaklu. 

Spotkania ... dla tych widzów, którzy pamię

tają Ewę Wycichowską jako primabalerinę 

i choreografa Teatru Wielkiego w Łodzi, 

będą okazją do wspomnień, porównań, być 

może nawet - weryfikacji pamięci. Ci widzo

wie będą wpisywać w kształt spektaklu 

swoją własną, na poty autobiograficzną 

opowieść. Dla publiczności „wolnej" od tych 

historycznych tropów, Spotkania ... będą 

pewnie scenicznym zdarzeniem, którego 

kształt wyznaczają cytaty z literatury, w tym 

samym stopniu zdolne konkretyzować, co 

Anna Gruszka-Kopeć 
ŚWIĘTO WIOSNY, Polski Teatr Tańca 
fot. P. Długosz 

uniwersalizować teatralną rzeczywistość . Gdyby pokusić się 

o stworzenie „ przewodnika" po Spotkaniach ... to jednak znacznie 

bardziej wyrazistym niż literackie, będą realistyczne tropy, w postaci 

twórców i wykonawców poszczególnych części spektaklu. Ewa 

Wycichowska jako autorka idei, choreografii 

i reżyserii, znalazła znakomitych partnerów 

w artystach, którzy od lat współtworzą jej 

artystyczną biografię . Od Krzysztofa Knittla 

począwszy, który jako autor muzyki 

towarzyszy jej od debiutu choreograficzne

go w 1980 roku (Głos kobiecy I z nieznanej 

poetki/). Razem zrealizowali m.in. Szatana 

w Goraju (1994) w Filadelfii, film Wybraniec 

(1995) na motywach prozy Manna, 

w reżyserii Marka Wortmana i seminaria 

artystyczne w Brazylii (2002). Ewa Bloom 

Kwiatkowska była autorką scenografii 

i kostiumów do Faust goes rock, spektaklu, 

który w obu wersjach (TW w Łodzi, 1986 

Mariola Hendrykowska 

i PTT, 1989) zagrany byt setki razy w Polsce 

i niemal całej Europie. Krzysztof Raczkowski 

- Niżyński z Samotności Fauna (l 989) 
..• A JA TAŃCZĘ, Polski Teatr Tańca 
fot. S. Jankowski 
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Wycichowskiej, jej Skrzypek opętany (1993), Valmont 

z Niebezpiecznych związków (1996), Kleist z Przypadków Pana 

von K. (2005) i Mefisto z Faust goes rock „spotyka się" 

z innymi wykonawcami tej roli: Jarosławem Biernackim 

(premierowy Mefisto) i Krzysztofem Brodkiem. Jako diabelska 

triada staną naprzeciw swojego szefa, demiurga i scenicznej 

partnerki Mefisty. 

W korowodzie wykonawców rozpoznamy Annę Fronczek

Lewandowską, przed laty I solistkę baletu Teatru Wielkiego 

w Łodzi i Mariolę Hendrykowską, kiedyś I solistkę Polskiego 

Teatru Tańca. Kilka dekad temu chodziły do jednej klasy 

w poznańskiej szkole baletowej, tej samej, której absolwen-

tką jest Ewa Wycichowska. Dziś, wciąż związane ze swoimi 

Jarosław Biernacki, Czesław Bilski 
FAUST GOES ROCK, Teatr Wielki w Łodzi 

fot. archiwum teatru 

teatrami, czterdzieści lat po dyplomie, odnajdują miejsce 

w przestrzeni spektaklu, w którym ideowa i choreograficzna 

retrospekcja przenika się z progresją. Paradoksalną, czynioną 
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mimo presji czasu, niekiedy feeryczną, niekiedy zastygającą 

w chocholim transie. Tę swoistą galerię postaci dopełniają Anna 

Gruszka-Kopeć i Anna Krzyśków, niegdyś uczennice Ewy 

Wycichowskiej w łódzkiej szkole baletowej. Po latach znów obok 

siebie, na tej samej scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie w Święcie 
wiosny (1989) jedna byi a niezapomnianą Ofiarowaną, a druga jej 

dynamicznym protagonistą. 

Niemal obsesyjnie powracający w twórczości Wycichowskiej motyw 

Krzysztof Brodek 
FAUST GOES ROCK, Polski Teatr Tańca 

fot. archiwum PTT 

ofiary patronuje i wyborowi sparafrazowanych scen z choreo

graficznej przeszłości, które w nowej konfiguracji insceniza

cyjnej zaistniały w Spotkaniach. .. , i liście cytatów, które 

odnajdziemy w programie spektaklu. Podobnie jak wątki 

faustyczne, które zdecydowanie nie są demonstracją postawy 

demiurgicznej, ale głęboko humanistycznej, za którą kryje się 

deklaracja ludzka i twórcza. 

„Kto wiecznie dążąc trudzi się, tego wybawić możem" - na 

ten wers Wycichowska zwracała uwagę widza w Faust goes 

rock. Dotknięci faustycznym żądłem zdają się być i Aleryel ze 

Skrzypka opętanego i Kleist z Przypadków Pana von K., po

staci z Walki karnawału z postem (2002) i Wiosny - Effatha 

oraz bohaterowie jej spektakli, zrealizowanych w Teatrze 

Logos: Przejazd tam (2001), ... i tu (2002), Wygnani (2006). 

Wycichowska jednak nie relatywizuje 

świata, bez moralitetowej dydaktyki 

pozwala swoim postaciom i nam na 

indywidualne doświadczenie drogi od 

profanum do sacrum. 

Anna Fronczek-Lewandowska, 
Tomasz Łukaszyński 

Wolność pozostawiona widzowi jest 

znakiem wszystkich jej spektakli. Dając 

„«słowa klucze», «słowa glinę», które 

otwierają widzowi dostęp do dzieła i po

zwalają na zrozumienie prawdy, dzięki 

intelektualnemu zaangażowaniu" 1 , 

nawiązuje z publicznością rozmowę, która 

nie ma wymiaru wyłącznie metaforycznego. 

Ewa Wycichowska umieszcza publiczność 

GŁOS KOBIECY ... , Teatr Wielki w Łodzi 
fot. archiwum teatru 

w polu gry, wysadza z wygodnych foteli, prowokuje i drażni, miesza 

z tancerzami i muzykami, dając jednocześnie najwyższy dowód 

zaufania: wpisuje widza w rolę współuczestnika i współtwórcy 

zdarzeń (Transss ... , Walka ... , Wio-sna ... ). Te spektakle to swoiste 

przystanki na drodze do Spotkań ... , które przecież też nie są celem 

ostatecznym. 

Więcej tu pada pytań niż odpowiedzi, może 

także dlatego, że bliskość, w jakiej w twór

czości Wycichowskiej spotykają się teatr 

i życie, prawda życia i arystotelesowskie 

prawdopodobieństwo teatru, płynnie 

pokonuje granice między rzeczywistością 

a metaforą, ironią a dramatem, banałem 

a metafizyką. 

Rysując swoją mapę pamięci, Ewa 

Wycichowska nie stawia się w pozycji 

wszechwiedzącego kartografa. Jej pilnymi, 

choć samodzielnymi uczniami, są współ

autorzy choreografii: Paulina Wycichowska 

i Andrzej Adamczak. Swoje wypowiedzi 

wytańczone przez artystów Teatru 

Wielkiego w Łodzi i Polskiego Teatru Tańca, 

sygnują własnym charakterem pisma, 

pozwalającym na dostrzeżenie znaków 

czasu. Pokoleniowy dialog choreograficzny, 

niewolny od kontr i opozycji, przebiega 

Krzysztof Raczkowski 
SKRZYPEK OPĘTANY, 
Polski Teatr Tańca 
fot. archiwum PTT 
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w symetrii do podobnej relacji, jaką w przestrzeni muzycznej 

wytwarza Krzysztof Knittel i jego „uczniowie": Paulina Załubska, 

Marcin Stańczyk, Artur Zagajewski. Bo Spotkania ... to, co prawda 

podróż w artystyczną przeszłość, ale zarazem otwieranie nowych 

dróg, na których doświadczenie przenika się z kreacyjnymi 

koncepcjami młodych twórców. 

Teatr, mając taką samą genezę jak obrzędowość religijna, powstał 

z potrzeby wspólnotowego rytuału. Łącząc to, co znane, oswojone -

i za co, za Saint-Exuperym bierzemy odpowiedzialność, z czym się 

utożsamiamy, z poszukiwaniem, eksperymentem i niestandardo

wymi sposobami obrazowania, Spotkania ... prowadzą nas do 

konkluzji, w której wspólnotowość i niepodobieństwo żyją w para

doksalnej symbiozie. 

A my zostajemy z trochę nostalgiczną, trochę ekscytującą 

świadomością, że: „nic dwa razy się nie zdarza" . 

!.„Więcej niż taniec. Rozmowy z Ewą 

Wycichowską", 

PWM, Kraków 2003, s.76. 

•••••••••••••••••••• 

Anna Krzyśków, Ewa Wycichowska 
próby do INTERMEZZO, 
Koncert dyplomantów PSB Łódź 
fot. Ch. Zieliński 
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WYWIAD 

J es tern wdzięczna, że mogę 
wrócić do dolllu 
Fragment spotkania z cyklu pro Opera w dniu 25 marca 2011 w Teatrze Wielkim 

w Łodzi. Z Ewą Wycichowską rozmawiała Katarzyna Jasińska. 

Wraca Pani do Łodzi po ponad dwudziestu latach, by zrealizować tu tylko 

spektakl czy może coś więcej? Jaka idea przyświeca temu projektowi? 

Muszę powiedzieć, że ja ciągle coś nadganiam. Bo ten, kto coś więcej 

wie, więcej widzi, ma większe pojęcie o tańcu, ten coś innego robi. 

A to jest taki kosmos wiedzy, że cały czas jest tyle do zrobienia. I dla

tego ani nie mogę przejść na emeryturę, ani nie mogę przestać działać 

i zarażam tym bakcylem. W ten sposób wszyscy ciągniemy taki 

„ulotny wózek", ale jak się tak zastanowić, to on wcale taki ulotny nie 

jest. Bo coś zostaje, zostaje serce, zostają emocje, zostaje to, co być 

może zostanie odzyskane jako energia gdzieś tam, bo cóż będziemy 

robić z aniołami w niebie? Będziemy nie tylko śpiewać, ale i tańczyć . 

My - tancerze instrument zabieramy ze sobą, a wszystkie stradi

variusy zostaną w szafkach. Ciekawe jak to będzie .. . 

Jest Pani z nami już od kilku miesięcy. Są momenty, kiedy przeszłość wyraźnie 

przenika do teraźniejszości? 

Tak jak kiedyś, tak teraz ćwiczymy na foyer, czyli tam, gdzie powsta

wał mój debiut Głos kobiecy (z nieznanej poetki}. Teraz mamy 

spotkanie na nowo, z realizatorami tego mojego debiutu. Wtedy 

dyrektorem artystycznym był Michniewski, który powiedział mi 

- Byłaś w tym Paryżu i jakoś inaczej się ruszasz. Powinnaś zrobić jakąś 

choreografię! - Ja? Choreografię? O nie, nie, nie - powiedziałam mu 

- W życiu! - Ale wiesz, zrobimy coś kameralnego, to niewiele osób 

zobaczy. Spróbuj. Ja ci tu mojego kolegę Krzysztofa Knittla podeślę -

powiedział wtedy. Krzysztof przyjechał i kiedy zaczęłam z nim współ

pracować, to przestałam się siebie pytać, czy ja chcę być tym choreo

grafem, bo stało się to fascynującą pracą twórczą. Postanowiłam wte

dy, że będę choreografem tylko od czasu do czasu, ale będę robiła rze

czy prawdziwe. Potem przypomniałam sobie, że byłam nim od zawsze, 

nawet w przedszkolu; że dla mnie to było nierozłączne. Ale tak 

naprawdę dobra choreografia wychodzi z improwizacji, kiedy się 

przechodzi przez taki szczególny moment kreatywności. I teraz 

wracam do Krzysztofa Knittla i do Ewy Bloom Kwiatkowskiej , która 

robiła scenografię do Faust goes rock. 

Jestem bardzo wdzięczna, że mogę wrócić do domu. Te próby, 

spotkania z osobami, które mnie pamiętają, to jest wielka radość. Dziś 

poszłam do szewców mierzyć buty, a oni pokazują mi stare zdjęcie 

z Królewny Śnieżki, na którym była dedykacja ode mnie, ale dla 

szewców, których już nie ma ... Takie zdarzenia są co chwilę. Wszystko 

jest takie niesamowicie optymistyczne, bo sztuka jest ulotna, ale 

człowiek może tak dużo od niej dostać. I dużo wkłada i jeszcze więcej 

dostaje i wtedy jeszcze więcej wkłada i ciągle więcej dostaje ... 

Idea projektu Spotkania ... jest szczególna i na pewno rozpętała burzę emocji, 

zarówno dla Pani, jak i kolegów, którzy powracają na scenę. Prawdopodobnie, 
gdyby nie ta realizacja, nigdy nie przyszłoby im to do głowy. Trudno było rozwiać 
ich wątpliwości? 

Tańczy się nie tylko ciałem, ale i wnętrzem . Artystą jesteśmy zawsze 

wtedy, kiedy mamy do dyspozycji duszę i serce, a instrument stroi się 

na strunach, które się ma. Jeśli brakuje jakiejś struny to robi się z tego 

walor i to, że brakuje właśnie tej jednej, jest bardzo często wzrusza

jące. Umieć grać na tej jednej strunie jest niesamowite. Myślę, że to 

się z wiekiem zdobywa, a tancerze często uważają, że jak już nie mogą 

zrobić pewnych technicznych rzeczy, chcą się poddać. Chcieliby tańczyć 

tak, jak kiedyś, a ja im udowadniam, że teraz trzeba inaczej. I być 

może o czymś innym ... 

Mówi Pani, że najlepszym sposobem na choreografię jest improwizacja, a za 

punkt wyjścia obrała Pani wiersz Wisławy Szymborskiej. Czy na scenie 
zobaczymy taneczny wyraz jej słów? 

Taniec jest nieporównywalny, zarówno do tego, co tworzy się 

w muzyce, jak i do poezji. To się dzieje innymi środkami. Taniec nie jest 

odzwierciedleniem tego samego, co w innych sztukach. Wybierając za 

credo Spotkań ... parafrazę wiersza W. Szymborskiej, ciągle podkreślam, 

że to nie jest tłumaczenie słów na ruch, czy nut na dźwięki, bo takie 

coś, to się nazywa interpretacja ruchowa utworu muzycznego i to jest 

rytmika. Natomiast choreografia to jest tworzenie z idiomów znaczeń . 

Nawet jak coś nie znaczy to i tak znaczy .. . Można owszem robić 

widowiskowy pokaz i popisy, tylko pytanie przez jak długo? Pięć 

minut? W Łodzi zobaczyłam ten mój pierwszy teatr tańca, który mnie 

wciągał do reszty i teraz to oddaję temu teatrowi, temu miastu 

i tym widzom, których pokochałam ... 

••••••••••••••• 
redakcja: Maria Rżanek 

11 

















OPIS SPEKTAKLU 

PRELUDIUM 

muzyka Paulina Zatubska 
choreografia Ewa Wycichowska 

obsada 
Silje Aker Johnsen (ś piew i t aniec) 
Dan iel Stryjecki (taniec i video) 

OBRAZI 
EPIZODY 

„ ... obecność skrajności jest gwarancją pełni 

i obietnicą harmonii. " 

Epizod 1: Manekiny 
Epizod 2: Lekcja 
Epizod 3: Musztra 
Epizod 4: Tango 
Epizod 5: Wiosna 

muzyka Krzysztof Knittel 
video Dan iel Stryjecki 
I skrzypce Marcin Budziarski 

(H. Hesse) 

li skrzypce Pauli na Wielgosińska 
perkusja Andrzej Janusz, Sebastian Dworczak, 
Magda lena Kowalczyk, Bogusława Stelmach 
bandoneon Maksymil ian Pelczarski 
gitara Marcin Olak 

obsada 
Seniorzy z Łodz i 
An na Fronczek-Lewandowska 
Anna Krzyśków 
Jarosław Biernacki 
Krzysztof Brodek 

Szóstka łó dzka 
Beata Brożek-Grabarczyk 
Monika Szymurska-Prokop 
Adam Grabarczyk 
Tomasz Jagodz i ńsk i 

Jan Łukas i ewicz 
Krzysztof Pabjańczyk 

Sen iorzy z Poznania 
Anna Gruszka-Kopeć 
Mariola Hendrykowska 
Krzysztof Raczkowski 

Czwórka poznańska 
Agata Ambrozińska-Rachuta 
Pau lina Wycichowska 
Andrzej Adamczak 
Bartłomiej Raźnikiew i cz 

OBRAZ li 
PERMANENTNIE - PRZYPADKOWE 

„ ... przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej 
przypadkowym w naszym życiu" 

U. Cortazar) 

muzyka Marcin Stańczyk (na zespól muzyków 
Teatru Wielk iego w Łodzi i dźwi ęki elektroniczne, 
tytuł utworu Archeopteryx 
choreografia Andrzej Adamczak 

obsada 
Polski Teatr Tańca 
Karina Adamczak-Kasprzak 
Urszula Bernat 
Zofia Jakubiec 
Katarzyna Kulmińska 
Anna Marek 
Małgorzata Mielech 
Artur Bieńkowski 
Mikotaj Dolata 
Paweł Malicki 
Bartłomiej Raźnikiewicz 

Teatr Wielk i w Łodzi 
Agnieszka Biatous 
Mariya Kasabova 
Monika Maciejewska 
Matylda Mo l ińska 

Bogumiła Sza leńczyk 

Nazar Botsiy 
Jerzy Gęs i kowski 

Mateusz Kubiak 
Gintautas Potockas 
Dominik Senator 

CODA 
muzyka Pau lina Zatubska/Krzysztof Knitte l 
choreografia Ewa Wycichowska 
video Daniel Stryjecki 
śpiew Silje Aker Johnsen 

obsada 
Seniorzy i Szóstka łódzka 

PRZERWA 
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OBRAZ Ili cz. A 
ANTRAKT - KLATKA (instalacja na foyer) 

„ ... rzecz się dzieje w owych intermediach 
istnienia, gdy słów nie bywa, a wszyscy się 
nawzajem rozumieją" 

instalacja z małą harfą ISA 
Krzysztof Knittel/ Peter Sych 
choreografia Ewa Wycichowska 

wykonanie 
Ewa Wycichowska 
Krzysztof Raczkowski 

OBRAZ Ili cz. B 
INTERMEZZO 

(B. Leśmian) 

„ ... kto wiecznie dążąc trudzi się, tego wybawić 
możem." 

muzyka Krzysztof Knittel 
choreografia Ewa Wycichowska 
gitara Marcin Olak 

obsada 
Ewa Wycichowska 
Krzysztof Raczkowski 
oraz 
Jarosław Biernacki 
Krzysztof Brodek 

OBRAZ IV 

AD HOC 

(J. W. Goethe) 

„Uniesiony nad ziemię, napojony światłem, 
Nie ustaję w napowietrznym biegu" 

(Cz. Miłosz) 

muzyka na zespół muzyków Teatru Wielkiego 
w Łodzi, kompozytorów i dźwięki elektroni

czne Artur Zagajewski, tytuł utworu Sceny 
chronofotograficzne 
choreografia Paulina Wycichowska 
kostiumy Adriana Cygankiewicz 
projekcja Daniel Stryjecki 
asystent Agata Ambrozińska -Rachuta 

obsada 
Polski Teatr Ta ńca 
Silje Aker-Johnsen 
Agata Ambrozińska-Rachuta 
Adriana Cygankiewicz 
Kornelia Lech 
Katarzyna Rzetelska 
Karolina Wyrwał 
Szymon Halik 
Maciej Kuźmiński 
Jacek Niepsujewicz 
Tomasz Pomersbach 
Daniel Stryjecki 

Teatr Wielk i w Łod z i 

Valentyna Batrak 
Agata Jankowska-Dobrowolska 
Ewa Kowalska-Brodek 
Iga Krata 
Anna Pruszyńska-Galvany 

lkuko Yotsuyanagi 
Wojciech Domagała 
Wiktor Krakowiak-Chu 
Karol Mbaye 
Piotr Ratajewski 
Gienadii Rybalchenko 

OBRAZ V 
SALTO FINALE - SAMBA MORTALE 

„Nic dwa razy się nie zdarza" 
(W. Szymborska) 

muzyka na dużą harfę ISA, wszystkich tancerzy, 
zespół muzyków Teatru Wielkiego w Łodzi 
i kompozytorów Krzysztof Knittel/Paulina 
Załubska/Marcin Stańczyk/Artur Zagajewski 
choreografia i reżyseria Ewa Wycichowska 
repinique Andrzej Janusz 

wykonanie 
wszyscy 

I skrzypce 

Marcin Budziarski 

li skrzypce 

Paulina Wielgosińska 

altówka 

Jacek Rurak 

wiolonczela 

Joanna Dzidowska 

kontrabas 

Michał Łuczak 

flet 

Marzena Kowalczyk 

obój i roiek angielski 

Jakub Onasz 

klarnet i klarnet basowy 

Piotr Maciejewski 

fagot i fagot basowy 

Michał Łabecki 

I soliści 

Agata Jankowska-
Dobrowolska 
Monika Maciejewska 
Gintautas Potockas 
Piotr Ratajewski 

soliści 

Valentyna Batrak 
Beata Brożek-Grabarczyk 
Julia Sadowska 
Monika Szymurska-Prokop 
lkuko Yotsuyanagi 
Witold Biegański 
Nazar Botsiy 
Wojciech Domagała 
Jerzy Gęsikowski 
Adam Grabarczyk 
Tomasz Jagodziński 

O R K I E S T RA Teatru Wielkiego w Łodzi 

waltornie bandoneon 

Waldemar Szelągowski Maksymilian Pelczarski* 
Tomasz Sopur kontrabas solo i śpiew 

trąbka Łukasz Owczynnikow* 
Mirosław Dudek harfy MIDI 

puzony Peter Sych* 
Tomasz Jagoda 

perkusje inspektorzy orkiestry 
Sebastian Dworczak Waldemar Szubski 
Magdalena Kowalczyk Andrzej Marche! 
Bogusława Stelmach 
Andrzej Janusz* 
(instrumenty do samby) 

fortepian 

Taras Hlushko 

gitara akustyczna i elektryczna 

Marcin Olak* 

gitara basowa 

Adam Przybylski* • współpraca 

••••••••••• 

BALET Teatru Wielkiego w Łodzi 

Jan Łukasiewicz Aleksandra Godlewska 
Aleksander Miedwiediew Agata Kaźmierowska 
Krzysztof Pabjańczyk Matylda Molińska 
Gienadii Rybalchenko Bogumiła Szaleńczyk 

koryfeje Maciej Feliński 

Agnieszka Białous Wiktor Krakowiak-Chu 

Mariya Kasabova Mateusz Kubiak 

Ewa Kowalska-Brodek Karol Mbaye 

Iga Krata Dominik Senator 

Agnieszka Markowska Marcin Walenda 

Anna Pruszyńska-Galvany 
Mariusz Caban 

inspektor baletu 
Artur Firaza Krzysztof Pabjańczyk 
zespół 

Dominika Andrzejczak 
Marta Andrzejowska 
Izabela Barbacka 
Lydie Boutfeux 

••••••••••• 
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QU§M 
Dyrektor naczelny 

Marek Szyjko 

Zastępca dyrektora ds. muzycznych 
Tadeusz Kozłowski 

Zastępca dyrektora ds. produkcji 
Krzysztof Bogusz 

Zastępca dyrektora ds. infrastruktury 
Grzegorz Kruhły 

Główna księgowa 

Teresa Płonowska 

Kierownicy i gł. specjaliści 

Kierownik baletu 

Anna Krzyśków 
Kierownik chóru 

Marek Jaszczak 

Główny specjalista - asystent dyrektora naczelnego 
Joanna Lenartowicz 

Kierownik działu organizacji pracy artystycznej 
Rafał Domagała 

Główny specjalista - koordynator produkcji 

Anna Julia Dębowska 

Kierownik działu produkcji scenograficznej 
Zygmunt Dziubiński 

Kierownik działu realizacji przedstawień 

Sławomir Kowalczyk 

Główny specjalista ds. produkcji scenografii 
Wanda Zalasa 

Zastępca kierownika działu ds. produkcji kostiumów 
Marzena Szkobel 

Zastępca kierownika działu ds. produkcji dekoracji 
Krzysztof Lisowski 

Kierownik działu zaopatrzenia 

Marian Brodowicz 

Główny specjalista ds. urządzeń sceny 

Marek Ziółkowski 

Specjaliści ds. promocji 
Paulina Sałek 
Małgorzata Drobniewska 
Łukasz Pięta 

h ftH,ii,' Cl 
Kierownik pracowni perukarstwa i charakteryzacji 
Józefa Adamczyk 

Starszy mistrz pracowni krawieckiej damskiej 
Beata Adamiak 

Główny brygadier brygady montażu dekoracji -
koordynator sceny 

Sylwester Borowski 

Starszy mistrz pracowni tapicerskiej 
Zdzisław . Kapituła 

Starszy mistrz pracowni kapeluszy i kwiatów 
Anna Kołomańska 

Mistrz brygady garderobianych 

Anna Krawczyńska 

Główny brygadier brygady akustyków 
Roman Kulesza 

Brygadzistka rekwizytorni 

Krystyna Łąpieś 

Starszy mistrz pracowni modelatorskiej 

Marzanna Machalska 

Główny brygadier brygady napędów sceny 
Andrzej Maciejewski 

Mistrz pracowni szewskiej 

Krzysztof Pacyniak 

Starszy mistrz pracowni krawieckiej męskiej 
c Ewa Rykowska 

Główny brygadier brygady oświetlenia sceny 
Jerzy Stachowiak 

Główny specjalista ds. urządzeń mechanicznych 
Stanisław Szymajda 

Starszy mistrz pracowni malarskiej 

Małgorzata Teodorczyk 

Starszy mistrz pracowni stolarskiej 

Jacek Tomczyk 

Starszy mistrz brygady montażu dekoracji -
koordynator sceny 

Jacek Wojciechowski 

Biuro Obsługi Widzów 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Elżbieta Magin 

Zastępca kierownika Biura Obsługi Widzów 

Barbara Emilianowicz 

p.o. Zastępcy kierownika BOW ds. obsługi widowni 
Bożena Kińska 

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

zrealizowano przy udziale finansowym: 

Łódzkie 

patron medialny Teatru: 

partnerzy Teatru 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

m 
URZĄD MlASTA ŁODZl 

Zakup sprzętu oświetleniowego dla Teatru Wielkiego w l odzi 
wspólfinansowany z programu "Rozwój infrastruktury kultury" 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

SE Z O N 201012011 

Dziękujemy Pani Jagodzie Ignaczak 
za przygotowanie tekstu do programu. 

44 sezon 

Teatru Wielkiego.w Łodzi 

redakcja 
Iwona Marchewka 

Maria Rżanek 

layout programu 
Piotr Karczewski 

projekt plakatu 
Sławomir Kosmynka 

skład, łamanie i przygotowanie DTP 

Iwona Marchewka 

korekta 
Maria Rżanek 

Iwona Marchewka 

wydawca 
Teatr Wielki w Łodzi 

pl. Dąbrowskiego 
90-249 Łódź 

www.operalodz.com 

kasa biletowa 
od poniedziałku do soboty: 12.00-19.00 

niedziele i święta Ueśli grane jest 
przedstawienie): 15.00-19.00 

telefon: 42 633 77 77 

eBilet.p1 
..... -.-

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00 
tel: 42 633 31 86, tel./fax: 42 639 87 49 

e-mail: widz@teatr-wielki.lodz.pl 

oddano do druku 
14.04.2011 
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