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WINDOWS 

Leszek Możdżer, Wolfgang Amadeusz Mozart 

Marin Marais, Jan Sebastian Bach 

l 

lzadora Weiss 

IA ~A 

Radek Moenert . ' 
Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski 

Joost Biegelaar 

Agnieszka Wojciechowska, Bartosz Kondracki 
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Justyna Antoniak (śp iew). Olga Kwiatek (skrzypce) . 
Ma ł go r zata Kogut -Śla n da (skrzypce). Zuzanna Dudzic
-Ka rkulowska (skrzypce), Magdalena Co łemberska (a ltówka) . 
Anna Stagenalska (altówka). Bożena Papała (wiolonczela). 
Monika Łapka (wiolonczela). Krzysztof Pe łech (gitara). 
Leszek Możdżer (fortepian). M i c h a ł Polak (bębny) 

Nagranie zrea l izował Grzegorz Cz acho r 
w studiu Leszka Możdżera we Wroc ł awiu. 

Amelia Forrest 

Beatai Giza 

Franciszka Kierc 

Julia Ławrenowa 

Natalia Madejczyk 

Zuzanna Marszał 

Aleksandra Michalak 

Agnieszka Wojciechowska 

Paulina Wojtkowska 

Daniel Flores Pardo 

Bartosz Kondracki 

Michał Łabuś 

Filip Michalak 

Michał Ośka 

Radosław Palutkiewicz 

Maciej Szymczak 

I Elżbieta Czajkowska-Kłos / 
I Graziano Bongiovanni / 

I Ronnie l<erkhoff / 

NO MORE PLAY 

., 
Anton Webern 

Jifi Kylian 
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Joost Biegelaar 

Jifi Kylian 

Patrick Delacroix, Philip Taylor, Ireneusz Stencel 

Beata Giza I Julia Ławrenowa 

Elżbieta Czajkowska-Kłos/ Agnieszka Wojciechowska 

Michał Łabuś/ Bartosz Kondracki 

Filip Michalak I Daniel Flores Pardo/ Ronnie l<erkhoff 

Graziano Bongiovanni I Maciej Szymczak 

SIX DANCES 

~ L 

Wolfgang Amadeusz Mozart 

Hl 

Jifi Kylian 

Joop Caboort 

I MY 

Jifi Kylian 

E 

Yvan Dubreuil , Ireneusz Stencel 

Franciszka Kierc I Beata Giza 

Julia Ławrenowa I Zuzanna Marszał 

Amelia Forrest I Marta Śrama 

Agnieszka Wojciechowska / Paulina Wojtkowska 

Maciej Szymczak I Graziano Bongiovann i 

Daniel Flores Pardo / Filip Michalak 

Ron nie Kerkhoff I Radosław Palutkiewicz 

Bartosz Kondracki I Michał Łabuś 





Bez tiulu i falbanelc 
rozmowa z /zadorq Weiss 

W Pani zespole tańczą ludzie z całego świata. jak to się stało, 

Jakiś czas temu jeden z naszych tancerzy uległ kontuzji i musiałam szukać zastępstwa 

Ogłosiłam casting. Przyszło około dwustu propozycji z całego świata' Na to jedno miejsce. 

Ostatecznie przyj ęłam cztery osoby: Włocha, Hiszpana, Holendra i Kanadyjkę. Jeszcze trzy 

d o łąc z ą od września 2012 roku. W tym absolwentka gdańskiej Szkoły Baletowej . Casting trwał 

aż trzy dni. Tancerze przyjechali świetnie przygotowani: dokładnie wiedzieli. w czym biorą 

udział, okazuje się, ż e sporo osób og l ąda fragmenty na szych spektakli w internecie. 

A na żywo, w Operze „ 
Widownia jest pełna . Dla mnie to potwierdzenie, że podjęłam słuszną decyzję, zastępując 

klasyczny balet, który kiedyś wystawiano w Operze Bałtyckiej, tańcem współczesnym . Okazuje 

się, ż e ten teatr budzi żywe emocje i ludzie chcą do niego wracać, wiem, że c zęsto przychod z ą 

na ten sam spektakl po kilka razy. Ogromna satysfakcja . Okazuje się , ż e po czterech latach 

je ste śmy naprawdę z naczącym teatrem tańca w Polsce, dostajemy zaproszenia na festiwale 

międzynarodowe , międ zy innymi do Bangkoku, gdzie dotychczas nie udało się zakwalifikować 

żadnemu polskiemu zespołowi. 



l<to może tańczyć w Pani zespoleJ Na ich pokazach wszystko jest ważne . w tym Spektakl Windows / No More Play I Six Dan-

oczywiście muzyka . To mnie przekonało . Poza ces t eż powstał z wielu nieoczywistych ele
Nlezależnie jaką drogą ktoś doszedł do tym są konsekwentn i, nie kokietują widza, czy mentów. 
tańca. musi fantastycznie tańczyć . To jest dla w tym przypadku klientek. Projektują wspa-
mnie najważniejsze . W naszym zespole są 

osoby, które nie ukończyły szkoły baletowej. 
Natomiast wszyscy mają dyplomy zawodo
wych tancerzy. Wart o w i edzieć . że dzisiaj 
również w Polsce zawodowi tancerze to nie 
tylko ci po szko le baletowej . 

U Pani tańczy s ię w puentachJ 

Nigdy. Nie przebieram też tancerzy w tiule 
i falbanki. Im prostszy kostium . tym lepiej. 
Moje zadan ie to pokazać człowieka bez lukru 
i fa ł szywych u piększeń . 

Ale jak bez puent stanąć na palcachJ 

Nie ma potrzeby stawania na palcach. 

niale rzeczy bez ścigania się . bez presj i. że Windows to spektakl , do którego muzykę 

trzeba zrobić nową kolekcję. czymś zaszo- napis ał Leszek Możdżer. jego solo fortepia-
kować. To chyba rzadkie w świecie modyJ 

Marcin Paprocki powi ed z i ał mi, że t o było dla 
nich bardzo ek scytuj ące , ale zupełnie nowe 
doświ adczenie . Ż e musieli na nowo pomyśl eć 
o stroju. jakich wskazówek im Pani udziela ła, 

że by przenieść ich wyob raźn i ę z modelek na 
tancerki? 

To były głównie ograniczenia techniczne . 
Kostium nie może być za l użny, bo to prze
szka dza nie tylko tancerce, ale też jej partne
rowi. Materiał musi być mocny. nie może się 
podrzeć. kiedy tancerz przechwytuje tancerkę 
w locie . To jest mięsisty dotyk. ciągłe ścieranie 

nowe zupełnie natu ralnie przechodzi w kon 
cert fortepianowy Mozarta. Mijają sekundy 
zanim publ iczn ość się zorientuje. że coś się 
zmieniło . że to już inna muzyka. Bardzo l ubię 

te chwi le. Szukałam kogoś . kogo można po
łączyć z Mozartem. I tylko Leszek przyszed ł 

mi do głowy Pomyślałam nawet. że być może 
dziś Mozart kombinowałby właśnie tak jak 
Możdżer, który potrafi przecież fantastycz
nie improwizować . Dalej słyszymy kompozy
cję Marais w fantastycznym wykonaniu Jordi 
Savala. a na zakończenie Bach w unikalnej 
interpretacj i Anne-Sophie Mutter W drugiej 
części wieczoru zobaczymy No More Play i Six 

Oances - jednoaktówki do muzyki Antona 

się. A jednocześnie. proszę zwrócić uwagę . jak Weberna i W. A. Mozarta . Ich autorem jest 
Za prosiła Pani znany duet projektant ów: Pa- delikatnie te kostiumy wyglądają. Jifi Kylian. 
procki &Brzozowski, żeby uszyl i kostiumy do 
spektak lu Windows. Dlaczego akurat ichJ Pani w ogóle lubi ł ączyć inspi racje z różnych A kim jest Jifi Kylian? 

sfer. Muzyka Lisy Gerrard czy Philipa Glassa 
To moje odkrycie. Jeśli chodzi o kostiumy. Mają i Beethovena . Romeo i Julia we ws pó łczes- Uważam , że to największy choreograf na 
niesamowite wyczucie koloru. detalu. tkaniny nym Bagdadzi e. Beckett i muzyka barokowa. świecie . 



Staż w jego Nederlands Dans Theater otwo- reograficzne. Mój spektakl Windows jest ro-

rzył Pani wiele drzwi' dzajem hołdu dla Jirfego l<yliana . 

Otworzył mnie, przede wszystkim . Nie po- O czym jest Windows' 
trafię powied z ieć, jak wiele się tam nau-

c zyłam . Jiri Kylian przyjechał potem tu do O kobiecie , któ ra poświęciła swoje życie ma
nas. do Gdańska, zobaczył moje spektakle rzeniu, tęsknocie za czymś , co nie istnieje 

Czel<ojąc no .. . i Święto wiosny i zdecydował, w rzeczywistości. Jej prawdziwy świat, szan

że chce z nami pracować . Na świecie nie- se, emocje i ludzie przemijają za plecami. Ona 

wiele jest zespołów. którym powierza swoje nie może ich zauważyć. bo jest skoncentro

choreografie . To, że uznał nasz BTT za godne wana na ułudzie. Okno, w które się wpatruje, 

dla nich miejsce, jest dla nas największą to oczywiście metafora . Słowo windows odsy

nagrodą po czterech latach budowania zes- la te ż do rzeczyw i s tości wirtualnej mamiącej 
polu i jego dorobku. a dla mnie, jako cho- nas z ekranów Ostatnio to ona niebezpiecz

reografa. fakt. że zaprosił mnie do wspólnego nie staje się naszą realnością . Tymczasem nic 

spektaklu. jest prawdziwym zaszczytem i naj - nie z astąpi bezpośredniego kontaktu ludzk ie

wyższą oceną mojej sztuki. jaką uzyskałam go i żywych uczuć obecnych jedynie pomiędzy 

w życ iu. nami tu i teraz. 

Co łączy jednoaktówki jiffego Kyliana z Pani Często słyszy Pani pytanie o swoje imię' 

spektaklem Windows? 

Zabawne, prawda' Tata dał mi je na chrzcie . 

No More Play jest zdecydowanie inny w prze- bo uwielbiał lzadorę Duncan . Śmieję się. że 
kazie ni ż Six Donces. To z upełnie inne spek- po prostu nie miałam wyboru. to s ię mu siało 

takle, chociaż łączy je nastrój tajemnicy, du- skończyć tańcem. Lubię swoje imię. To była 

ża przestrzeń interpretacyj na, perfekcjonizm, wspaniała kobieta, artystka odważna i bez

dbalość o detal, a przede wszystkim zwią- kompromisowa w swoich d z iałaniach . Dla 
zek z muzyką. To prawdziwe arcyd z ieła cho- mnie idealna patronka . Rozmawia/o Anno Luboń, „ELLE" 



Myślenie obrazem 
rozmowa z Marcinem Paprocl<im i Mariuszem Brzozowsl<im 

Czy taniec i muzyka mogą być inspiracją przy się przenikają i współgrają. Dodatkowo tan- Widzieliście próby do spektaklu„. 

projektowaniu' cerze są bardzo dynamiczni. Dlatego z jed-

nej strony byliśmy ograniczeni, bo ciągle Próby były niesamowite. Wiele projektów 

Wszystko może być inspirujące. Tym bardzie) musieliśmy pamiętać o funkcjonalności stro- zmieniliśmy właśnie po zobaczen iu tancerzy 

muzyka i taniec. Muzykę wykorzystujemy przy ju, wyobrażać sobie, jak dany kostium bę- na próbach. l<ostiumy muszą być przede 

każdym z naszych pokazóvv. Tańcem inspiro- cizie wyglądał i zachowywał się w ruchu, ale wszystkim bardzo wytrzymałe. Muszą tan

waliśmy się pierwszy raz i było to ogromne z drugiej strony było to bardzo inspirujące cerzy ubierać, a nie przeb i erać, podkreślać 

przeżycie. wyzwanie. charakter postaci. skupiać uwagę widza, ale 

Czym różni się projektowanie kostiumów dla To Wasz debiut jeśli chodzi o współpracę 

tancerzy od projektowania ubrań do kolekcji z teatrem. Dlaczego się na nią zdecydowali-

sezonowych' ście' 

Projektowanie kostiumów to przede wszyst- Lubimy wyzwania. Pozostajemy w świecie 

kim myślenie obrazem, o wielu postaciach mody i ubrań, ale teatr to zupełnie inna bajka 

jednocześnie. Wszystko musi być dopięte - zawsze marzyliśmy, żeby z nim poekspery

na ostatni guzik, jak na ogromnym malar- mentować. Projektowaliśmy już kostiumy do 

skim płótnie. Na scenie tancerze, a więc filmu, ale na scenie wszystko musi żyć i wciąż 

i kostiumy. tańczą w parach, w grupach, które zaskakiwać. 

nie rozpra szać. Bo to taniec jest najważniejszy. 

Dlaczego akurat Bałtycki Teatr Tańca i spek

takl lzadory Weiss' 

Poczuliśmy się wyróżnieni, gdy lzadora zapro

ponovvała nam współpracę. Cieszymy się, że 

zaufała nam przy tak ważnym projekcie. lza

dora jest bardzo charyzmatyuna, dokładnie 

wie, czego chce, jest perfekcjonistką i mis

trzynią metafory. 



Wydobyć to, co ulcryte 
rozmowo z jiiim Kyliónem 

jest Pan uważany za jednego z najważniejszych choreografów w historii tańca . Sam siebie 

określa Pan przy tym jako twórcę eklektycznego. jak postrzega Pan swoją rolę dzisiaj i czy ten 

eklektyzm może mieć negatywne znaczenie w stosunku do innych, bardz iej jednorodnych 

stylowo choreografów? 

Nie uważam . ż e byc ie ek lekt ycznym artystą jest czymś negatywnym. Wedłu g mn ie ws zyscy 

j e steśmy bardzo skomplikowanymi ist otam i. W zakamarkach naszych dusz wie le rzeczy 

pozost aje ukryt ych i naszym za daniem jest od n a l eźć je i wydobyć na zew n ątrz , by mogły 

w pełni się o bj aw i ć. j ed n ocze ś nie uważam, że fu nkcj a dyrektora artys t ycznego Nederl and s 

Dan s Th eater. któ r ą p e łniłem przez 25 lat. wywa rł a og romny wpływ na m oj ą twó rczość. 

Zap rasza ł em do wsp ółpracy ch oreografów z cał ego św i ata - tak bardzo róż n iącyc h s i ę od 

siebie, jak tylko to było możliwe . R ó ż norodno ś ć jest wedł ug mni e niezwyk le waż n a. Zarówno 

dla tancerzy, jak i dla publ i czno ś ci . 

Dzisiaj wielu ludzi uważa, że każdy z nas może być artystą . Czy to oznacza, że ka ż dy mo ż e być 

tancerzem? Gdzie leży granica pomiędzy amatorem a profesjonalistą, 

Gra ni ca pom ięd zy amat orem a profes j o nal is t ą wcią ż się prze suwa . Oczywiście is t nieje takie 

nie bez pi ec zeństwo , że ka ż dy będ zie uważ a ł . ż e m oże być choreografem , że ka ż dy może być 



tancerzem. W pewnym sensie tak - lecz wymaga to odpowiedniej Czy możemy powiedzieć, że czasami tancerz staje się niewolnikiem 

koncentracji, skupienia. profesjonalizmu i techniki. Jeśli ktoś nie choreografa' 
dysponuje takimi warunkami , to nie powinien zajmować się tańcem . 

Absolutnie nie. Tancerze są partnerami choreografów Być może kiedy 
Spektakl Last Touch First, który przygotował Pan wspólnie z Mi- zaczynałem. byłem tak przera żo n y, ż e zapamiętywałem każdy gest 

chaelem Schumacherem, zaprezentowano na Bałtyckich Spotka- i krok, któ rych następ nie uczyłem tancerzy. Jednak z wiekiem pozwa

niach Teatrów Tańca w Gdańsku i na festiwalu Ili Dni Sztuki Tańca lałem na coraz więcej wolności w naszych relacjach. Razem tworzymy. 

w Warszawie . Co daje choreografowi pojawianie się na takich festi - Ja potrze buję ich kreatywno śc i równie mocno, jak oni potrzebują mojej . 

walach' To o wiele przyjemniejsze . Tancerze m ają wtedy świadomość, ż e biorą 

udział w tworzeniu d z i e ła . Pop rzez to cho reografia staje się bardziej 

Uwielbiamy podróżować Nie wymaga my od ludzi tego, by oni do ró ż norodna . bogatsza. Posiada więcej warst w. Tancer1e maj ą wie le do 

nas przyjeżd ż ali . Chcemy podró żować i dostarczać swoją szt ukę powiedzenia podczas tworzenia moich d z i eł. 

do domów ludzi w różnych częściach św i a ta . Poprzez to zawsze się 
uczymy, poznajemy nowych ludzi. róż ne kultury i ró ż ne sposoby Jesteśmy szczęśliwi z powodu Pana wizyty w Polsce , ale muszę 

pracy. To absolutnie nadzwyczajne . Równie fascynujący był mój zapytać, jakie jest Pana zdanie na temat polskiego teatru tańca . 

pobyt w Gdańsku i mo ż liwość przyj rzenia s ię Operze Bałtyckiej oraz 

og lądanie pracy lza dory Weiss. Było to równie ważne jak pobyt Chc i a łbym udzielić na to pytanie wyc ze rp ującej odpowiedzi. ale nie 

w Operze Narodową Jestem bard zo szczęśliwy, że zostałem mogę , bo zwyczajnie nie znam klimatu. który panuje w tańcu 

zap roszony do Polski. To ważne miejsce dla kultury światowej, równie współczesnym w Polsce, ale zdecydowanie wibracje, które poczułem . 

ważne jak kraj, z którego poch o d zę - Czechy. Mam również korzenie wskazują na zmiany na lepsze. Wid zi ałem wiele pozytywnych rzeczy 

w Polsce . wi ęc jestem bardzo dumny z te go, że mogłem przyjec h ać tu w Gdańsku i uważam, że Bałtycki Teatr Tańca ma potencj ał . któ ry 

z grupą tancerzy. 

Jako choreograf jest Pan bardzo wymagający w stosunku do tancerzy. 

czyni to miejsce bardzo ważnym punktem na mapie tańca współ

czesnego. 

Jaka jest relacja między Panem, jako choreografem, a tancerzami' Rozmowa przeprowadzona dla TVP J<ultura, wrzesień 2011 



No Mare Play 
Podstawową inspiracją dla tej choreografii jest niewielka rzeźba 

Alberto Giacomettiego: prosta, nieco zdeformowana plansza do gry, 
pokryta małymi kraterami i wyżłobieniam i. z dwoma kawałkami 

drewna przypominającymi ludzkie postaci . Patrząc na rzeźbę, można 

poczuć się zaproszonym do gry, które j za sa dy są ukryte albo nigdy 

nie były ustalone. Kiedy jednak przyłączamy się do tej tajemniczej 

rozgrywki, zaczynamy pojmować rządzące nią reguł y, czasem jednak 

zbyt późno . 

Muzyka Antona Weberna budzi fascynujące uczuc ie podstawowej 

nieuchronności Jej d źwięk i struktura two rzą zniewalającą przej 

rzystość i dynamiczne napięcie. Owe wła ściwości, połączone bez

kompromisowym geniuszem Weberna. stają się ź ródłem energii , 

która bezpośrednio wpływa na ws zystko. co równ ocześnie dzieje 

się na scenie. 

Jakże często tylko groteskowym grymasem kończą się podejmowane 
z namaszczeniem d z iałania . Ten żart powinniśmy akceptować jako 

waż n ą c zęść naszego istnienia. Tak samo ta choreograficzna za bawa 

cia ł , umys ł u , d źwięk u i światła w czasie i przestrzen i jest zaledwie 

metaforą gry z ekstremalnie surowymi zasadami, które ktoś zap isał 

w dawno za pomn ianym języku. 

J1AI KvuAN 



Six Dances 
Dwa stulecia dzielą nas od czasu, kiedy Mozart napisał Tańce Nie- Kochana siostrzyco, kuzynko, córko, matko, siostra i żono' 

mieckie - fragment historii ukształtowany przez wojny, rewolucje 

i wszelkiego rodzaju społecz ne niepokoje. Mając to na uwad ze, zro- Oo kroćset piorunów, do tysiąca boleści, Chorwatów i diabłów. 

z umiałem , że nie jest możliwe, żebym zwyczajnie ułożył taneczne Na czarownice i czarowników' Na nieustający pochód plag i żywio

kawałki odzwierciedlające humor i muzyczną błyskotliwość kompa- łów, powietrza, wody, ziemi i ognia' Na Europę. Azję, Afrykę i Amery-

zytora . Zamiast tego ustawiłem sześć pozornie bezsensownych scen, 

które oc zywiście za nic mają otoczenie . Miniaturowe w ob liczu wiecz

nie trwającego zatroskanego świata, który większość z nas z jakiegoś 

nieustalonego powodu nosi w głębi duszy. 

I chociaż Six Dances Mozarta bawią publiczność, nie powinniśmy ich 

uznawać za burleskę Ich humor powinien być środkiem wskazującym 

wz ględność naszych wartości. Zdolność Mozarta do reagowania 

ochronnym wybuchem nonsensownej poetyki na trudne okoliczno ś ci 

jest dobrze znana. Fragment jego listu do kuzynki jest najlepszym 

tego pr zykładem. 

J lrl f K VLIAN 

kę, jezuitów, augustianów, benedyktynów i kapucynów. minorytów 

i franciszkanów, dominikanów i kartuzów, i świętych. lazyżowców, 

zakonników regularnych i nieregularnych, no wszystkich darmozjadów, 

hultajów, szubrawców, kutasów, rogaczy, osłów, matołów. wariatów, 

głuptaków, idiotów i durniów' Co ta za maniery. 4 żołnierzy i 3 bando

liery ?I Taka paka, a nie ma w niej portretu? A chociaż taki niecierpliwy, 

bylem go niemal pewny Wszak colkiem niedawno pisałaś, że go 

wkrótce otrzymam' 

Fragment listu. któ ry Mozart napisał 13łis topada1m roku - miał wt edy 21 lat - do Basie, 

jak pieszczot liwie nazywał swoją kuzynkę Marlę Annę Thekla, prawdopodobnie pie rwszą 

swoją m1 ło~ł [W H1ldesheimer Mozart Frankfurt/Mam (Suhrkamp) 19n] 



j1Ri KvuAN I EDGRAFlf1 

Urodzony 1•1 194 7 rol<u w Pradze I iii Kylk!n rozpoczął karie~ taneczną 

w Wieku 9 lat. w szkole baletowei Prasluego Teatru arodowego. jam 

p ęm;r.;tolatek byl juz studentem Kooselwatorium ,. Pradze 

W rolcu 1967, dzięlri stypendium Btitish Council Kylian rozpoczął naukę 

w Royal Ballet School w londyrue. Tu poznał najwaznleisze dziedziny sztuki 

choreQ'lra rcznej - balet oraz taniec wspókzesny. N;r.;tępnie lohn [ranko, 

1l'llen z najważniejszvch choreQ'lr3fów tego okresu I dyiektor Stutt~art 

Ballet. zapropooował mu pracę ·1 roli tancerza zadięt.i}ą( ~o IÓl':noa~M! 

do tworzenia własnych ukladó1• tanecznych. 

W 1973 roku. po pil!!WSle/ choreografii dla ede~and1 Dans Thea1e1. 

rozpoczęla się wieloletnia wspołpiaca artystyc:ma Kyliana z tym zespolem 

któll'j efektem byla produkcja prawie 50 przl'llsta"1eit i)(j roku 1975 Kyłian 

odpovnedzialny był za politykę artystyczną NOT. 

Sm{onietto z 1978 roku z cho~rafią Kyl~na do muzyki j~ rodaka 

leośa lanatka. wykonana podczas Spoleto Festival w Charleston (USA), 

okazala się przelomem w międzynarodowej kańerze choreQ'lrafa K 11.ln 

z<r.;tal uznany LJ jed~o z najlepszych rho~rafów na świecie. cz~o 

dowiódł takimi spektaklami. jak 5ymphany of Psolms. Folgorren LDnd, 

Ovmjrown Prlth. Svadebl:o, Slomping Ground czy L'En(Dnr et les Satti 

il'l}l'S 

Od polowy lat os1emdzies1ątych artystyczny styl Kyłiana ewoluowal 

w k1ewnku abstrakrji i obrazm·. surll'aiistycznych. lącząc elementv z wielu 

żrodel, od 8/orlt ond Wl111i PllJl)rom. poprzez /Io Morr Play. Petite Mart , 

Sowbande. Fa/ling Angels. S'lleet Dreams czy Whereabouts Unkno'lln, da 

przl'llstiwienia opartego na japońskiej bajce Kaguyahime. 

ChoreQ'lrafie K i.Ina Ima wyjątkowy i llardro <r.;ebisty stvl który nie 

da1e się zaszufladkowat do naukowych ka~•. l~cząc elementy z 'lllelu 

żródel K.izda ~ praca to na.o.-e 1nsp1raqe. odkrycia nowe wyn· anla 

I nowe ~ranice do przezwyciężenia. Oparte mocno o muzykę. ~ prace 

poprzez taniec ~lęboko penetrnją t.ijemnicę nalury uło\'lleka. 

Prm 20 lat Kyfian kft'm•tal wrzerunek artystyczny Nederlands Dans Thea1e1 

Ozlsiai iwiarowej slawy ~na grupa (NOT I) jest uzupełniona prm 

mlod ekspe mentalny zespól tancerzy w wieku 17-22 lat (NOT li) r prm 

grupę dojrzałych tancerzy/artystów (NOT Ili) Ze względu na specyficme 

cechy różnych etapów zycia. kaida z tych ~tup ma swój "'/asny repertuar 

Wszystl<ie razem tworzą organizaqę o nazwie Nede~ands Dans Theater: Trzy 

wymiary życia roncf'llO, jak Kyhan lubi o nich mów ie. 

W kwietniu 1995 roku Kyl n został uhonorowany ptzez królową Holandil 

Beatrycze orderem .Ortle van Oranje Nassau za całoSc 1~0 twóiaoSci 

cltoieQ'lraficznei i l'iiclad w holend..ski taniec. 

W 1999 roku przełcazal kierownictwo artyStvrzne Nedertands Oans Tlieater 

nowemu pokolenru. Kyh~n poz<r.;ta1e Jednak 1 1·11~zany z 1 społem 1ako 

choreQ'lraf Od roku 1973 do dzii stworzyl dla Nede~ands Oans Theater 

cho~rafi e do 72 baletów icaly j~o dorobek licz 92 pmdstawrenia) 

Poza ym stworzył ~malne dzoela dla Stu~art Ballet, Opery Paryskiej. 

telewiz1i s ·.edzkiej i Tokyo Ballet. 

Pracował z "'lleloma znanymi !WOicami. wilód których znależli się kom 

pozytorzy - min Arne I ordheim (Ańorlne, 1997). Toru Takemi su !Dream 

Time, 1983). projektanci - min Walter obbe (Sin{Dnietro. 1978). 8111 Katz 

(Symphony of Psolms. 1978) loł1o Macfa~ane (FOl!}Otten Lund 1980). 

Michael Simon (SfJ>pping Stonts. 1991). Atsuslu kit~awara (OM of u K1nd, 

1998), 5US1Jmu Shu~ IToss of o Dire. 2005) 
Latem rolru 2006. razem z ll'źysetmr Baisem Pavalem (omenem. Kyfoóln 

nakr, il w liopalnl odkrywmwef ~la llrunatn~o w Czechach film 

zal\'lulowany CAR·/.IEN 

Kyl1an otizymal wiele międzyna1odll'ilych n~rod 1 wyrózmeń, m.in 

holendersla ,Of icer of the O~ Order '. tytul doktor hono11s causo julhattl 

School z N~o Jorl<u, trzy ~rody Niżynski~o (najlepsza choieQ'lr 1a. 

zespół I pi ca) .• Benoit de la Danse w Berlime 1 ·loskw1e. medal honorowy 

Pil' denta Republiki [zesl<iej francusb .Commander of the l~ion 

d honneur" I Wlełe innych. 

t 
IZADORA WEISS E T 

Ąbsol,•enllca Szmly Baletowej w .~illSZawie I Akademii Muzycznej 

Im. Fryderyka Chopina. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa K !tury 

I Sztuki Po ukoóczenlu szkoły tańczyła w Teatrze Wlellam w arszaw1e 

I jednocześnie studl(Jwała na '" ziale pe~ikl baleru. Jam choteogiaf 

debiutowała w 1996 roku w Teatrze Wielkim w Pozna11iu spelct.lklem Sny 

nocy letnil'f. Ziealrzowala chore~rafie do spektakli operowych - Turondot. 

5Clll5lll)' dwór, Galino, Solom•. fzorodzirjski /ltł . Don Giovanni. Aido [ormen. 

Wolny strzelec. Nubucco, fugemusz Onil'l}m. ftJJJSl Halko oraz /uliusz [ezor. 

Spektakle te b\ł1 prezentowane na naj.1atniejszych scenach krajowych oraz 

w USA. Francji. Niemczech, luxernbu~. Holandii I Frnlandu. Realizowała 

cho~rafle również na festiwalach w l~illldii frafl(1i Nremczech i Holandii 

Przełomowym spektalclem w jej dorobku stal się Pif!fW5lY Koncttt skrzyp· 

cu.rt Krzysztofa Penderecb~o zll'allzowany w Teatrze Wielkim w Pomanlu. 

Po tej realizacji jin K i.ln zapi~I Ją do Neder1ands Da115 Theater. b odbyla 

u n~ st.iż choreografrczny Wrełokrotny pobyt w zespole jed~o z naj

,.~ększych choreografów naszych czasaw dal jef szansę doskonalenia 

swojego warsztatu u jego boku oraz takich twtwców, jak Hans van Manen. 

Ohad Nahann, Paul Ughńoot W ramach festiwalu Malta 2000 PfZV\lOtowala 

spektakl r mry por; roku VJVald'iego w na<jranlu Nogela Kennedy' ego 

Praca nań realizacjami spektakli 41)-4 i Eural/1 w Operze Bałtyckiej pozwoliła 

na zbuda.vanie tam znakami ~o zespołu tańca i'IS!JÓfczesn~o. które<io 

młodzieńczą dynamikę I jalcoil wyc~alall recenzenci i coraz lrczllli'j napły 

wa1ąca do t~o leatru publrcznośt Zwier'lczeniem lej pracy była premiera 

baletu opart~ na dramacie Szekspira Romro ; Julio Muzykę lzadora 

Weiss z lożyla jak zwykle z ulubionych pim nią l~mentów wielkich dziel 

I utworów tałcich kompozytorow jak Gl;r.;s, Beethovl!n. Prokofiew. Gerrard 

i Santaola la Spektakl ten otrzymal wiele piestiżowych ~ród, a przez 

warszawską pubhcznoSl balet zostal IJIZY)ęly a.vaqą na stoiąco w Teatr7e 

Narodcwym 

J esienią 2009 mhJ odbyla się w Warszawskiej Operze Kameralnej świato

wa premiera tryptyfcu Haendla Tre Donne Tre Oestinl z ~ą Pasiecznik 

w roll ~lównej Inscenizatorką I~ wydarzenia była lzma Weiss. która 

reżyserowała spektakl ulożyla do nie<l!J chOleo'lrafię i wystąpiła u bolcu 

O~ l'ilslecznik jako t.incerk.i .Rzeczpospolita• uznala tę ll'alizaqę za 1edno 

z dwóch najwunrejlzych t~o roku wydarzeri teatJU muzya~ w Polsce 

Kmeinym autO!Sbm spektaklem lzadory Weiss w Operze Baltycbei byl OUT 
z muzyką Saint Colombe, Mal'is, Bacha I innych kompozyto1m·1 klórycti 

utwory sta e towarzyszą pracy cho~ral i Jej tancerzy - występujących 

od tej premiery 1ako Baltycki Teatr lanca marcu 2010 rolr.u lzadora 'J 

została j~o dyrektorem artystvcznym Uhonorowano Ją Pomo~ N~rodą 

ArtystycZną za 2009 rok. 

Najbarrlziej spektakularnym sukcesem lzadory Weiss 1est zapll'zl'lltm•rane 

przez en na scenie Teal!u Narodow~ IV Warszawie. Swięro wtosny 

1 muzyką Igora S rawlńskie<io w nagraniu 0<kieruy pod dyrekcją Gust.ivo 

Oudamela Krytylca wychwalała pe<fekcyjną choi~rafię i znakomity nspół 

BIT. ktory wszl'lll przebo,em do ll:oslej krajowej czolówki 

Kolejnym spektaklem lzadory Weiss ll'/fo kameralne fzelwjQC no z muzyką 

barokową i współczesną Po obejrzeniu tei pierniery, polącionej ze Swiętrm 

'lliovry, Jon Kylian zaproponował przekazanie en swoich chot~rafi' polą· 
CZerlie ich w jednym wieaorze z najnowszym spektaklem lzadory Weiss 

Windows do muzyki Mozarta. Marais i Bacha oraz kmlpozycji napisanej 

specjalnie dla niej przez Leszka Motdiera 



LESZEK MOŻDŻER I A 

j~t jednym z na~ bltnieisz h polskich muzyków lazrowych, pianista 

swiatowej klasy, odważny eksplorator, CJPRinalny twórca pllSiadający 

\'ilas/l'f 1ęzy'< muzyczny. 
Urodził lę 23 man:a 1971 roku w Gdail5ku nau~ ~ry na fortepianie 

rozpoczął w Ntvm roku żyda i przeszedlszy Vńl'/Stkie szczeble edukaq1 

zyska! dyplom gdansloei Akademii Muzycznej w 1996 roku jazzem 

zaint~al się w klasie matu1alnej, zdobywa! pie1ffile szlify w zespole 

kiarnecisty Em•la Kowalski~o. oraz w zespole M1~ założonvm przez 

Tvmona TvmańSla~ We l'.Czesnych latach działalności muzycznej był 

równle1 członkiem ~etu Zbl<jniewa Namyslowslci~o oraz Ouint~sence 

Eryka Kulrna. roku 1993 otrzymał " zn1enle indywidualne na jazz 

ju nio"-i i była to pierwsza kropla z d~czu nag rod, jakie na ni~o spadły 

Od tamt~ aasu zwyciężał wewszystloch (z tednvm wylątloem) ankietach 

czytelnll<ńw jau Forum· w kat~oril Planista Roku zi!Ś 1rzy razy został 

uznany Muzykiem Roku (1995, 1996. 2011). Od t~o czasu plill11sta otrzymał 

wiele p1~tiżowydl ~1ód. 

napisał 1Ó\•miei muz•11<ę do filmu dokument.il~ w reżyserii Sylwestra 

latkowski~o PUB 700, któr~o sam jest bohaterem, a takze min do 

Nienosyctnw (reż. Wiktor Grodeclo), Wszystkich Kobiet Mateusza (r!t Artur 

Baron Więcek) czy W S'y/Jiolni (reż. Tomasz Wa11l~i) Do wspo!pracy 

zapraszali go m In Pat Metheny, Arch1e Shepp, czy Da'lld Gllmour z zespołu 

Pink Floyd. 

Iła uwagę zaslugu1ą takze teat1ałne 1eahzacje Leszka ~ozdl...a min Hoir -

low, rock musico/ (Teatr Muzyc.my w Gdyni).Tongo 1 th l.DdyM (Polski Teatr 

lanca w Poznaniu), 5tn Nocy lellliej (Teat1 Muzyczny w Gdyni). Mandol'ftlki 

i Pomorotlat Tuwima (Teatr Muzycz „[ap1tol' we Wrocławiu), S/uby 

Ponletiskie (Te~tr Narado• w Vl~wie). 

Wraz z wlolonczel1stą Andrzejem Bauerem oraz obllomuzyklem M.BU · 

NIO S. Lei.zek Możdże1 stworzył piojekt LUTOSPHERE. wielokrotnie już 

piezentowany publicz~ci. 

Leszek Mozdze; występował w prav.1e wszystkkh krajach europejskich. 

a takle w USA. Kanadzie Bmyiil. Un~,.,a1u ~entynoe. [h le, Chinach 

Leszek Moidier ~rywal płyt'/ z prawie wszystkimi naszymi najwy- Japorui. MalezJ1 oraz Si~apurze 

b1tniejszym1 muzykami jazzowymi: Tomaszem Stańką, 1anuszem Munia 

kli!m. Zb~nl •,!'fil Namysłowskim, Michałem Urtianiakiem. Pi tiem Woj 

tas1kiem, Adaml'lll Pll'IOnczykiem Henrykiem Miśkiewkzem . Anną ~a1ią 

jopek. Wspólpracowal ze Zbl<jniewem l'let51lel!m, Janem A.P Kaczmar· 

klem (nagrania dla wytwćmi 20th [entury Fox oraz Mira Max - min. 

nagrodzona Oscarem muzyka do filmu Rndmg Neve1lancf) l~ek Moidie1 

MARCIN PAPROCKI, MARIUSZ BRZOZOWSKI 

I r 
Ab'>Olwencl WydzialtJ Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w lodzi 

Od 2000 roku 1w11rzą duet paprocki6brzozowslu. Po kolekcji dyplomowej 

v 2002 roku, zadebiutowali pierwszą autorską kolekcją w Warui!Wie 

·1 2003 roku, dnęlo któr?J zos1ah uznani Projektantam1 Roku 2004 przez 

miesięcm k .EUE . Od tej poty pro1ekty z metką paproclci6brzoz0'" 

kojarzone są z o~nalnvmi pomyslami. zaSl<ilkującą niebana ną konstruk 

(ją, detalem 1 tka111nam1 

Pro1ekL1nti mają na swoim koncie IÓ'łrn•el ~radę Sti!IV3fl\'Sllnla 

Promowania Młodych Europejskich Ta entów ,l'lometa , Zllltą i~ 

przyzna"'! w konkurste Złota Nitka w lodzi. tytuł Osobowośt w Modzie 

i w Sztuce zdobytV podczas piąrei edytji gali Moda i Sztuka we Wrocławiu 

W 2008 roku Mamn I Ma1lusz otrzymali Honorową Złotą Ni~ przyznaną 

przez Mlędzyllilrodowe 1~1 Łódzkie oraz ponowny tytuł ProjektamOw 

Roku 2008 p1zyznany przez czytelniczlo ~azynu .ELLE'. 

RADEK MoENERT I 

Montażysta animato1. scenagraf. ZalożyCJel oraz członek niełonnalnef gmpy 

tworczei Karabin '~aszynowycom Wykładowca Gdyńskiej Szkoly FiilllOl'l!J 

I'/ SlWlm dorobku montazyst'j posiada szer~ znanych telew1ZVJnych 

produkcji I teledysków. m.in autorsla montaż sem Boso prm Swiat dla TVP2. 

ananaqe do ~ramu loklęcony cydzitn dla TVP2. monraż teledysków 

Madeja Maleńauka Pawła Kukiza Golden Life, ul<ja1 I Bl<j [ , montaż 

p~ramu Sł.ibomog<tl dla TeleS, monta! 1 postprodukcja filmów Kromlra 

32, Kroroko 33. Kronilra 34. Kromlra 35 (kronika FPfF). montaż pr~ramu 

Przebojl1WP Dzieci dla TV Polsat. montaż spektakli teatru talica i operowych 

oraz filmów dokumentalnych dla Opl'fY Baltyekiej I Baltycki~o Teatru 

lanca, realizacja filmliw dla 61f!: 2012 Stadion w Gdall5lru. realizacja 

dokumentaq1 budowy stadlOOU w Gdańsku na Emo 2012. reahzac1a czolówłd 

senalu Agtntla dla TV Polsa realizacja autorsklCh trailen'll·1 do serialu ł o 
dobre i no zie dla TVP2. montaż filmu Zemsto dr la Mortt 

Jako scel'IQ'lraf debiutowa! na deskath Opery Bałtyekiei 1·1 spelctalclu 

lzadory Weiss Romeo i Julio. ~tm· ijąc 1· z z Pawiem Nurtn. kim 

mult1med1aine pro1ekqe 

]ODST BIEGELAAR I lV~E IA w ATll 

Studiował produkc1ę scl'l\lan~ na Royal Scot!Jsh Academy of , USIC and 

Orama w Glasgow. w Szkocji Kanera joosta zaczęla się w ~il. gdzie 

p1D1ektował \wiatla i zajmował się produkcią dla popowych i ror:kQ':,ych 

zespołów muzycznych i festiwali. W 1992 przyłączył się do Nede1iands Dans 

Theater I. gdzie pracował pod loerunkJem Jii1~0 Ky!i~. przygotowując 

produkt)!' w soedzib1e teatru. a tilkie podczas J~O podróty zagranicznych 

Po 10 latach pracy w Nederland Dans Theater I został dyrektOlem tech

nicznvm Lucent Oa11S Theater. Po 4 latach piacy d róznych zespołów 

otw01zyl własną firmę produkcyjną spe.:falizujijlą się w produkcji Imprez 

artyStycznych dla korporac1i i teatrow Niedawno Kyłlan Productloos 

zaproslla ~do zespołu realizując~ produkcje Kyliana na \wiecie. 

Tworm praca j~t j~o pasją joost z piawdziwą pizyjemnoi(ią przyjął 

zaproszenie BIT do stworzenia oprawy świetlnej dla spektaklu lzadory 

Weiss Windows. 

• -
• 

' 

jooP (ABOORT I ' Z. r. A IATH 

U1odzil się w 1odz111ie teatralnej 1·1 Hadze 1965 roku jako młodszy elek

tzy'< dołączyt do zespołu tworząc~ Nederlands Oans Theater. Od 1970 do 

1995 był dy1ektorem tedln1cznym NOT. a rakie głównym ieiyserem swiatla 

1·1 produkcjach t~ zespołu Ucz~tniczyl ,., pral'lie &OO projektach. współ 

pracu,ąc m.lrL z talrJmi twórtaml iak Hans van i<lllen Jin Kyli~n. Nacho 

Ouato, Jennifer Muller lnu1s Falco. tlen Tetley, Maunce BejillL 1is Christe 

i wielu innych 

[aboon blisko •i5p0lpracowal rowniel ze wspamałvml scen~rafaml. 1'1Stod 

których by.Im.in. Jean-Pa I V1oom, Ke5o Oekker, William Katz ałte1 Nob 

be. Nadme Bay!1s<, John F. Macfailane czy l~ichael Simon 

Caboort prarowaJ w ponad 100 teatrach I operach na calvm /;Wiecie. m.m 

w Covent Lanlen w Londynie. l'Opera de Paris. Wiener Staatsoper. Bayeri

sches Staatsballett czy w nowoj01skiej Metropohtan Opera. 

W 1995 joop (aboort otwurzyl vlasną firmę speclal1zującą 111! w refyserii 

swiateł i produkq1 teatralnej. l'lacuje również jako wykładowca techn! i te 

atralnej w Graph1c lyceum • Rottenlam1e 



Elżbieta Czajkowska-l<łos 

Ąbsolwen1ka O~noksztaiE~~j 'izkliłv Baletowei w Gdam Po u<on

czen1u nauki wyjech.:!la na stypendium do Franql. ~dzle doskon.ihla swoje 

u miejętno5d w Ballet des leunes d'Europe u !eana Charlesa Gila. Od roku 

200 O pracuje w Opem Baltyckiej w Gdar\<il:u. początkowo jako i<ol\'fej. a ad 

styczrna 2008 jaloo soł~ka Ba1tyckil'llO Teatru farica. 

Na scenie Opery w~tępvwała jako· Ona I Wdowa w spektaklu lzadory Wei11 

z niebo. Baty!da w GiseJle w chofe~ra f ir Romana Komassy oraz w spekta· 

kłach Slawomlra Gidia jako Edflh Romantyczna w &iiih, Smien' 1·1 wlda.•I· 

sku b.:!letowym Fcntarja polsko. Krecik w Piotrusiu i W•lku P1okoflewa om 

Krówka A~nt ka w Abalerodlr. Obecnie można j~ CJglqljaC w spektilklach 

Ollr. Romeo I Julio lzadory Wel~ Sen i Tamalhl Woje I!' cha Misiu ro oraz Kop

ciuszek Eu~enio Sci<Sliano i [hopinort+ Emil.i We5alowsklf'lo 

Amelia Forrest 

Amelia zaczęła taoczyć w Los Afl'leles pod k•erunkiem po lsb~ choreo

~rafa Stefana Wenty Póinie1 podjęła naukę w [album Dance Institu te, 

~dzie spotkala takich nauczvciełl jak Fiona Lummis i Glen Eddy - •teze9liej 

sollstilW ederłands Dans Theater. W 2009 pr2eniosla 5ię do Barcelony. 

leby tailczyć w La (ompanvia juvemle Balle t Barceloria W 2010 studlowala 

w L'ecote Rurlra Bejart. 

Od kwietnia 2012 iest tarn:eiką Baltyck•!'lO Teatru Tanra. 

Beata Giza 

Absolwentka Ogólnoksztaif:ącei Szkoly Baletowej Im. Romana Turczynowi

cza w War;i<1wle. W roku 1998 otrzymala stypendium artystyczne Fundacji 

Balet Po ukoriczeniu szkoly pracawala w Operze Wroclawskiej poc2ątkowo 

jako koryfe1. a następnie lako solistka baletu W l.it<llh 2005-2006 byla 

solistk~ zespolu baletu w Theater Gii~rtz, a oo roku 2006 do 2008 solistlcą 

baietu Opeiy Nova w Byd<joszczy. 

Jooczyła partie Klary w (Jzilldku do orzechow, Odylil ·1 /eziooe lob(11zim, 

Aurory w Spiqrej kroll'Wflit. Primabaleriny w Priquicoe, Amork.J i Flory w Don 

KichOl:ie. tytulową mię 1·1 K1till'Wflle śn!eJre. Wykonywala takie partie solo

we m.in. w spektaklach formino burano, [hopin, Reigffl, Synopsis 

Od kwietnia 2 008 1est sol1st~ BTT 
Aktualnie milina j ą zoba<;zyt w spektakl.ich Romeo I Julio, OUT, Święto wio

sny. [ze/<ajqr no .. lzadory Weiss. Sen Wojciecha Misiuro. KopouSZPlc E~e

nlo Sci~iano oraz Chopinart+ Emila Wesoła.vsk•l'llO· w których k1euje role 

pierwszoplanowe. 

Lauieatka Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Gdaliska za k reację w ba· 

lecie fhopinart oraz Teatralnej Nagrody MmyCZlleJ im jana Kiepury za rok 

2010 dla najlepmj tancerki. za rol ę w spektaklu fhopinort oraz partię Białej 

w spektaklu ou r 

Franciszka Kierc 

Edukację taneczną rozpoczęła od trenln~ gimnastyki artystycznej. 

Uczęsmala do Ogiinoksztalcącej Szkoły Baletowe, w Pozna11iu oraz Szkvlv 

Bi!letowej przy Teatrze Muzycznym .[apitor we Wrnclawiu. pro1Yadzonej 

pnez Ałłę i Glvif'lO Abesadze. We wrześniu 2009 roku 0111yma/a Dyplom 

Tancerza ZASP Uczestniczka i lilllreatk.l międzynarodowych kookursów 

1aoca, międzv innymi w Tanzolymp w Beilinie. Jugend Tanit we Freibu1gu. 

Dance Word Cup. Tanczyła zarówno IY produlcqach kłasycznvch w tym 

JeziDne łabędzim - knprodukcja Ope<y Wrndawskiej z Moscm· Uty Bal

let w choreograln Victora Smirnova-fiolovaoova i Ewy Wycichll\'ISkiej, jale 

i współczesnych. m In · furol/o.- relvsenl I cho~rafil lzadory Weiss. ay 

Swingi w relvserll I dl(){eografli !aroslawa Stanka 

Od stycznia 2008 roku jest solrstlrą Bałtyekl~ Teatru lanca Wvstępu1e 

w partii fuli! w speklilklu Romeo I /ul•a lzadory Weiss. w paniach pierwszo

planowych w spektaklach lzadory Wei~ OUT, Świfta wiosny, uel<ajQC no ... 

oraz Kaprluszku E~enoo Sci<Sllano i Ooopinort+ Emila Wesołowskif'lo. 

Na deskach Opery Baltyckiej występuje również w taneczne, partii (iala Sa

lome w ope<ze Richarda Starussa Salome, w relvsenl Martca Weissa 

Laureatka nagród teatralnych za rok 2009 - Marszałka Wn1ewódllwa Po

morski~o I Miasta Gdililska za partię fulu w spektaklu Romeo i /uha oraz 

Teatralnej Nagrody ~ uzvcznej im. Jana Kiepury dla na~epszei tancefki 

Julia Ławrenowa 

Absolwentlca Ogólnokmalcątej Szkoły Baletowej Im. Romana Turczynowi

cza w Warsza"Me 

Ellulcaqę artyst ną rozpoczęła uaęszczaiąc na zajęcia zespołu b.:!le

tOW!'lO „Arabesli" w Kaliningradzie Laureatka ~rrxly publicmosci na 
M1ędzynarodowvm Konkursie Tańca 1·1 Biarntz we Francji w 2000 1oku. 

Uczesm~zka XVI ~ó/nopolsl<i~o Konkursu fat\ca Im. Wojciecha Wiesioł

lowsk1f'lo w Gdaiisku, w katf'lO"' tańca współCZesnf'lO. 

Swoje umlejętno5d doskonailla na deskach Teatru Wiei i~o·Opery Naso

dl!M'j w War12<11'1ie, gdzie taritzyła w puedstawieniach Dziadek do Dne· 

chliw, 5,iiqro krolewno, W kminie cmrodziejskiego fletu. Mondrogoro. 

Od września 2009 roku jest tancerką Bałtycki~o Teatru Tańca . występuje 

w plerw'.izoplanowvch rolach w spełctaklach OUT, 5więto wiosny. ueko1Qc 

na _ lzadory Wel~ Ko(xiu5lek Eugenio Scigilano oraz [hopinort+ Emrla 

Wesolowsh~o. 

Na deskach Opery Baltyckiej W)"tępuje lilkże 1•1 partlach lilnecznych 

1·1 spektakladl operowycll Marka Weissa Oalo Salome w operze Richarda 

Straussa Salome 01az w part11 Lore Fuller w operze Elzbiety Sikory Madome 

Curie 

Aleksandra Michalak 

Absolwentka OgólnokYlałtijCej Szkliły Baletowl'j w Gdańsku . fest solistką 

Baltyckif'lo Teatru Tanca. o lilkze kvordvnatorem I pedil'jogiem Szkoły 

Tar\ca Baltl'(ki8'l'J Teatru Tańca 

Na !lenie Opery Baltyckiej wystąp•la m in. w spektaklach Gon Gior!onni Wol

~anga Amadeusza Mozarta. Eugeniusz Onleg1n Piotra [zajk~ Dzia

dek do orzechów (zajkowski~o oraz w spelaakłoch lzadory We~s - 41}4, 

Eurazjo, Romeo i /u/Io , OUT, a takźe w Kopciuszku EU'lenlO SO'§łlono. 



Natalia Madejczyk 

Edukację anvstvczną rozpoczęła od irem~ gimnastyki artystyclflej 

Ni1Stęp111e umlejęt~1 taneczne rol\'/11ala w na1lepszych szkołach tanca 

na ·1iecie. m.in. Hubbard Slfl'l't Dance Chicaoio. joell Hall OaoCJ! [l!lltei 

w Chkago, P111eapple Dance Studio w Londynie. Brllildway Dance [enter 

"" Nowvm jorku. W 1011 roku została dyplomowanym tanceriem ZASP 
Byla glÓWllą tancerką oraz choleografem Teatru V6" w lodli. Zwyclęz 

czvnl ł<ookursu tanecznego .Setectlons The Carefree Dance Academy '. na· 

dawane-io na VIVA POLSKA. któfl'llO pomysłodav.1ą i realizatorem byl )ay 

WiooS111 Robinson Uaestmuka oraz ~raf pr~amu You Can Dance 

- Po Prostu Tańa" realizowanego priez TVN. 

Od stycznia 2011 roku jest tance1ką Baltyck1e-io Teatru lanca. Motna Ją 

zobaczy( m In ·1 spektaklach lzadory Werss Romeo 1 /ulia , EurolJo Swręro 

wlOlll)I, [zdrojQC na „ a także w spektaklu Wojciecha Misiuro 5tn i Kopausz· 

ku Eugerno Sc~liano 

Zuzanna Marszał 

Absołwe11tka ()golnorutalqcej Szkoły BaletOY1eJ w Gdańsku (2010) 

Uaestniczka licznych warsztat0>·1 oraz kooku™iw tanecznych na terenie 

Polski. mon XIV I XV ~opołsldego Knnhlrsu Balet DY/ego 1m Wojciecha 

Wlesiołłowskiego w Gdańsku oraz Międzvnaroclowe-io KonhJrsu Chore· 

IJ\!fa 1cznego w Bytomiu (2009 - li mie!See. 2010 - wyrriżnienle speqalne) 

Stypendystka Prezvdenra Mli!Sta Gdyni 2009 za ~n1ęcia artystyczne. 

Występowal a na deskach Teatru Muzvanego w Gdyn·, Teatru Miniatura 

w Gdalisku, Opery Bałtyckiej , a takie w spektaklach 1 konceitach szkołnych 

gdańskiej Akadem11 ·1uzycznei 

Od 1010 roku należy do zespolu Baltyck~ Teatru lanca Można Ją zoba· 

czyt v1 spektaklach lzadory Wl'!Ss Romro 1 /uliD OUT oraz 5w1ęio wiosny 

a także w Kopf/uszku Eugenio Sci~l1aoo. 

Marta Śrama 

Absolwe11tka OgólnokmałcąceJ Szkoly Balelllwej 1·1 Gdi!i\sku (2009). 

Edukatję artystyaną rozpoczęta w wieku przedszkolnym, ucz~aJi!( na 

zajęcia ~1mnastyti artystycznej Dwukrotnie zdoo)'ia p1e<wsze mlejSCe na 

i V Pommsklm Festivalu Form Tanecznych w kategorii taniec wspólczesny 

Uczestmczvla w wielu warsztatach tanecznych v1 Polsce (Gdańsk. Warsza· 

wa Poznań. Bytom). V latach lOOJ-2007 hyla uaenmcą Kużnl Tałl!ll t61·1 

New Vo ce w Ldaffiku. Obecnie jest chor~rafem KuznlTalentów N w Voice 

w Poznaniu. 

Od kwietnia 2009 roku jest tanceiką Baltyckif!'lO Teatru Tarica Oo tej pory 

mozna ią był<J zobaczyc w spektaklach Men's dona (Tongo k{P}. furoz/Q 

Choplnolt (partia Sołange) Aktualnie tallay w Romeo I Julii. OUT Tamo5hi, 

5nif oraz l<D{KiUSlku 

Agnieszka Wojciechowska 

Absolwe11tl<a Par\stwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczyrniwicza 

w Warszawie Edukac~ taneczną rozpoczęła od za1ęt tańca kla9(cznego 

nowoaesnego oraz jazzu Po uzvska 'u dyplomu tancerza lilwodowego 

wviechala na stud1<1 do Rotterdam51! Oans.xademie Coda~s w Roner 

dam•e. 

Od początl<u sezonu artystyrzlll'!lo 2008/2009 wspOlpracuje z 8TI. któ

fl'llO Jest solistką od stycznia 2009 roku Oo tej pory 1·iystępowala w furol/i 

Romto i Julii OUT, Kilko któril!h stkwtncj/ (Mms donct), [hop/nolt. Swięrie 

wiwry, [zrl:o1q< no , Snif oraz Kopauszku 

Paulina Wojtkowska 

Edukację mzpoczęla od tre11ingriw akrobatyki sportowej Pierwsze kroki ta· 

neczne stawiała w wasszawsl<ich zespołach Jazzowych .1au one· oraz V2'. 

z którymi brała udział w ptoclub:jach tełewizvjnych oraz licznych turniejach. 

Uczestmczqc w warsztatach I pro1ektach w Polsce. franc11 i Izraelu, dcrsko 

naWa um1e1ętności rnznych techrnk tanecznych, m In tarnec wspólaesny, 

modem. hip·hop. lirycal jazz. street jazz. unde~round. 

Od roku 2010 1est tilll(erką Baltycki~o Teatru Tarica. Występuje w spekta· 

kiach lzadory Weiss Euroz;o, Romro I Julio, OUT. Swięto wiosny oraz [zelitJjQC 

no. , a także KopciU5Zku f:uge11io Sc~l1<1no 

Graziano Bongiovanni 

Edukację artystyczną rozpocząl w rodzinnym mieScie - w szkole Passo 

a due. W 2009 zostal priyjęty do Arcadem1a lntemal1onale Uxeu!lca we 

Florenq1, którą ukońayl w 2012 rolcu W szkole studl tał balet I taniec 

wspókzesny poci kierunkiem znakorTltlych nauayc1eli, min Ka!hryn 

Bennetts, Piotra NardeUie-io Agnes Nolte111us. L1tem 1010 11011 roku 

doskonal1I technikę tarica wspotczesnego podcm letnich intl!llSyWnych 

ku™iw P.A R.TS w Brukseli 

Od kv.ietnia 1012 jest tancerzem Baltyckle-io Teatru Tańca. 



Daniel Flores Pardo 

Uczyl się tańca klasyczne\]o i 1·~półcze111e\]o w Corrservatono Profesional 
de Oances w Barrelome przez cztery lata 'ł 1011 roku uzy5bl dyplom tej 

uczelni. Tańczył chore11grafie· Ollera. GU'ilavo R.lmireza. Claudi Bombardo 
w teatrze Dvldi Monitory Sant Andreu (2007-2011) Wvstąprl ,.,,. Wlomch 

na otwarciu t•'""I Puethic Cubs 2009 1·1 zespole (ootrapuntos w chore· 

11grafir Claudi Bombardo W 1010 zostal zaproszooy do ud zialu w konku~ie 

tańca współczesne\]O w Gibraltarze W 1011 do5tal s•ę do zespołu tanca 
współczesne\]O !unior Company w N OJ Epsedance w Moni peli er. 

Od kwletma 1011 jest tancerzem Baltyckre\]O Teatru Tanca 

Rennie Kerkhoff 

UnxtzH się w Amsterdamie. lanczy od kiedy ukończvl oslem lat W roku 

1000 zacząl prtrllowat swoich sil w międzynarodowych kookuf'M!Ch tarrecz· 

nyth, poł<azu1ąc swoje um1e1ętnolci " róznyth stylach Przez cztery lata 
trenowal ~lmnastykę 1008 rozpocząl naukę w Nova School of Dance 

w Hail!lem (Holandia). gdzie studiOWilł ba'et klasvcznv. taniei wspolcze· 

~. jazz. modem, taniec ludl!l'IV i lmp1UW1zaąę Podczas studiów brał 

udzial w spektaklu Spiąrn knllewno Hol ~nde~kie\]O Baletu Narod~. 

w warsztatach Nederlands Oan<i Theater. Baletu Scaplno I Akademo Codarts 
z Ronetdamu W wolnym czasie trenot1 ilł i 1· tępowal z wieloma ~upami 

teatralnymi i tanecznymi w Holandu. 

Od kwietnia 2011 fest tancerzem Bałlydae\]o Teatru Tańca 

Bartosz Kondracki 

Swoje pierwsze kroki taneczne stawia! w zespole tanca nowoczes/le\]o 
.Caro Dance' Zdobył bune tytuły r nagrody w Krajowych Mistrzostwach 

oraz Mrstrzostwach Europy i ~wiata. m In Wicemistrz Polski modem dance 
solo. Ukońfzył Wyższą Szkolę UmiejętnoSc.i w Kielcach (kierunek Tillliec) 

Blał udział IV licznyth wa~ztatach taneanyth. m In z zaicreslJ l\'fical jazz, 

modem 1azz. modem 1azz und~round. funky jazz. hip-hop. Do grudnia 
1008 rolcu by! tancerzem Kieledue\]o Teatru lanca I 1011 rołcu uzyskał 

dyplom rancerza ZASP 

Od 1tyania 2009 roku jest tancerzem Baltyckie\]O Teatnu T.lńca. gdzie 

występuJe w spektaklach RO/TltfJ I Julio. /.fen 's dance. Chopinon. OUT, Sm. 

CzekoiQc no . Kopciusm. W kl-. ietn u 1010 wraz z Agnieszką Artych zreali· 

zCll'lal ;pektakl Ad Infinitum Przedstawienie powstało w ramMh konku~ 

,Rezydentja 2010'. D";?loszone\]o prm klub ŻAK w Gdar\sku 

Michał Łabuś 

Dyplomowany tancerz ZASP. choreograf Uczestnik i laurt>at licznych tur

nlejÓ\·1 tanecrnyth w Polsce I za granicą Dwukrotny Mistrz Polski oraz 
W1cemistn ~' :a ta w hip · hopie Gruntowne umiejętności zdolr,'l'lilł podczas 

wielu war5Zlatow gdzie szkolrl Się z zakresu hanvdl technik, m In tańca 

współczesnego. iazzu. tańca kl Ulle\]O, ~lsv oraz hip-hopu Następnie 

zw4zal się z teatrem. Od 1003 roku występował w eatrze Muzytznym 

• Capitol' we 'roclawiu. 'Idzie wystąp I mln w W& Side St0rt Swmgr. 
Duke Ellmgton Show, GolT{Clrt, Mondorynlalch i pomorońaoch oraz Eurozji 
lzadory 'fer.;s. 

W styamu 1008 ro«u jako feden z pierwszych dołilCZ'fl do zespołu Bal 
tytli~o Teatru Tańca . gdzie występowilł w spektaklach Men's dana. 41K 

I fuml}i Obecnie kreuje p1e.wszoplanowe role IV spektaklach lzadory Weiss 

llamro i /u/10, our. Sw1ęto wiosny, Czaajqr no oraz Kop(luszku Eugenio 
Scigtiano I Chopinon• Emila Wesołowskie\]O Na scenie Opery Baltycklej 

moina ~ ról'. ruez zobaayt w part• Gala jochanaana w spektaklu Solomt 
w reir;etu Matka Wers~. a takie w scenach zbiorowych w operach Ho/ko 

oraz Tmviotn W 2011 roku wvstąpll jako choreograf i tancerz w auto~kh 
pm,elrtar:h UM klan i oraz /l'Sll:ś tnOJ9 siasln/ 
Laureat Prezyde!ita l'.iast.J Gdanska dla Młodych Tvrorcow w dziedzinie Kul· 

tury 2010, zwycięzca pleilłscylu aytelnlkow ,Gazety Wyborcze/ Trójmiasto 
oraz portalu 1.ww.trojmiasto gazeta pl 

Filip Michalak 

Absolwent O!:()lnolcsztalcącej Szkoły llałetlJWej w Gdam Pu ukonueniu 
nauki rozpoczął pracę w Operze ava w ~uy. a w rołcu 1999 prze· 

niósl s~ do Opl!ly Bałtyckiej. gdzie debiutował partią MerkUC)il w spektaklu 
Romeo i juli'o Prokofiewa 

Od roku 2006 jest solistą llałtytkle\]O Teatru Tailca Na scenre Opery Bał

tyrtlej występował w partiach Chłopaka w . .z niello. Piotrusia w PiotroS111 
i Wilku, Gamachea 1·1 Don Kichocie. H1lariorla w Grse/IP. Taf(erzyka jerzyka 
1•1 Aboltrodle Ofaz Gonca 1·1 Oj)eue La SM'O podrono Giovannle\]O Battisty 

Per!:Ofesle\JO. a także w Oziodku do OfleChów 4o4 Eur011i i Men'I dance 

Poza repertuarem klasytznym znakoouoe sprawdn ~ we wspoiuesnych 

rt>alizatjar:h. Srał udział w widowiskadi tanecznyth Opmlon1er oraz ichry 

w rezyseni !aroslawa Stańka Obecnie mozna go IJll lądai w spektaklach 
Bn Romro I Jufio. Sen. Tomas/I/, S-.oiięro wi05Tr;, Cmwjqr no. . Kopduszet 
ChopinDll• 

Michał Ośka 

Ahsolwerit Studium Alrto~k•e\]O przy Teatrze 1m Sll'fana jdracza w Ols.lly· 
nie (1004) oraz Wyi:slej Szkoły Umiejętnoici ,. Kielcach (kierunek Taniec). 

'I roku 1007 uzyskał dyplom zilW!ldowe\]O tancerza ZA<i' 'lspólpracov1al 
1 Kieleckim Teatrem Tańca, gdzie przez pięt lat szbllil się 1·1 1edlmce tar.ca 

/dUIJWe\]O, uaestrntząc 1ednocze!llie w Międzynarodowych Wa~ztatach 

lanca lmOWe\Jo Spetjalizuie 51ę w technice modem jazz unde~round . 
przywiezionej z Paryża przez Thiene\]O Vergera. 

Od styczni• 2009 jest tancetzem Baltycklego Teatru Tanra Taf(zv jedną 

~wn h rOI w Sp!'łctaklu OUT Ostatnio motna go zobaczyć w spekta
klach Sw1ęto wiosny oraz [ztlco}Qc no lzadllfy Weiss. Sen Wojciecha Misiuro, 

a takle w Kopdu5lku Eugenio Sc~liano Na Yenle Opery Bałtytk•ei wystę 

pu1e również w partii lochanaana w spebaklu operowym Soiomel'I refyserii 
MarkaWeksa 



Radosław Palutkiewicz 

Absolwent Ogółnok1ztalcącej Szkoly Baletowei 1m Feliksa Parnella w lodzi 
Pe ukonczeniu nauki tańczył jako koryfej w Operze Vrocla.'/51:iej. latach 

2000-1002 WSl'Ólpracowal z Ga115pieł Theate«lirektloo Gethartz. talicząc 

w produkq1 Fi1e of donCJ! oraz mu1icalu Mamma Mio. Następnie ucze1tm· 

czył w projekoe laroslav1a Stańka Open1onier w Teatrze Muzyrn1ym w Gdy· 

ni Był tancerzem" Teatm Muzycznym .Capitol" we Wroclaw1u 
Od stycznia 2008 rol<u jest solistą Baltyckleo,io TeałJu Tańca Tańczył w 1peł< 

taklach Eurazjo. 4~. Romro i Julio. Tongo life (Men's Oonce) . 

Obernoe można ~ zobatl'/C w ~ktaklad1 lzadOly Wet 1 OUT Romeo i Julio 
oraz Sw;ę10 wiosny, a takie Tomolhi Wojciech M11iuro, Kopduszku Eugenio 

Sci'jliano om [hoprnorti Em~a Wesołowskieo,io 

Maciej Szymczak 

Edukaqę taneczną rozpocząl ,., Ogóln~ztaki!Cej Szkole BaletOYll'J lrn 
Fehk'XI Pa111€11a w lodzi Podczas nauki wspolpracowal z Teatrem Wielkim 

w lodzi K1z1alcil lię w innych stylach tanca I uczestniczyl w wtelu waruta

tach tanecznych w Niemczech I Wtelkiej Blytani1 
1'11półpracował z Grand Theatre w Swensea w Wahi, a w Pol1Ce z Teatrem 

Muzyanym w lodzi 
Od 11erprna 2m1 jelt tanm1em Bałtyckieo,io Teatru Ta!ira. Można go zaba· 
czyc w spektaklach Sw,ęro W10sny lzadory Weis~ Kopciuszku E~ia Sci~ha

na oraz [hop/nart+ Emila 'lesołtli\"ikieo,io . 





Zobacz, co l<ryje się za l<urtyną* 
To dla Ciebie doskonalimy sztukę wspierania kultury 
Grupa LOTOS - partner strategiczny Opery Bałtyckiej. 

*zeskanuj kod i dowiedz się więcej. 
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