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Witajcie!

Prezentujemy Wam ju¿ 9. Dodatek Baletowy w ca³oci przygotowany i sfinansowany przez Katarzynê K. Gardzinê. ¯yczymy mi³ej lektury i wspania³ych
spotkañ ze sztuk¹ baletow¹!
Redakcja

RELACJE, WYDARZENIA
KOLOROWY BACH
Zürcher Ballett w Warszawie

Taniec nowoczesny, czy raczej: balet
nowoczesny, zaanektowa³ dla swoich
potrzeb w³aciwie wszystkie rodzaje
muzyki i wszystkich kompozytorów.
Okazuje siê, ¿e mo¿na tañczyæ do
muzyki symfonicznej, kameralnej,
oratoryjnej, wszelkich odmian muzyki
wspó³czesnej, zarówno klasycznej jak
i rozrywkowej, mo¿na tak¿e tañczyæ
Zürcher Ballett
ciszê, czyli obywaæ siê bez podk³adu
muzycznego. Nikogo wiêc nie dziwi, ¿e choreografowie ju¿ dawno
odkryli dla siebie muzykê Bacha i chêtnie po ni¹ siêgaj¹.
Tak zrobi³ Heinz Spoerli, choreograf i dyrektor baletu Teatru Operowego
w Zurychu, czyli Zürcher Ballett. W 1996 roku, po objêciu kierownictwa
Zürcher Ballett, przedstawi³ on zuryskiej publicznoci balet Wariacje
Goldbergowskie. Pos³uguj¹c siê, tylko w niektórych momentach modyfikowanym, jêzykiem tañca klasycznego stworzy³ balet bez fabu³y, za to
integralnie zwi¹zany z genialnym dzie³em Bacha. Balet ten mia³am okazjê
obejrzeæ 18 kwietnia w Teatrze Wielkim w Warszawie w wykonaniu
znakomitego zespo³u Zürcher Ballett. Balet zosta³ wykonany do muzyki
na ¿ywo, na fortepianie gra³ Aleksiej Botwinow stale wspó³pracuj¹cy ze
Spoerlim. Spektakl by³ wykonywany bez przerwy (pó³torej godziny), aby
nie burzyæ nastroju i logiki nastêpuj¹cych po sobie wariacji.
Wariacje Goldbergowskie Spoerlego urzekaj¹ jasnoci¹ wypowiedzi, czystoci¹ linii, jakie tworz¹ ze swych cia³ tancerze, ³añcuchem zmieniaj¹cych
siê obrazów. A pozornie wszystko to jest tak proste i tak niespektakularne.
Na pocz¹tku zespó³ tancerzy ubranych w jednakowe bia³e trykoty rozpoczyna taniec na tle tematu g³ównego  najpierw jedna osoba, potem dwie, trzy,
piêæ Ruchy s¹ powtarzalne, ale ulegaj¹ stopniowemu przekszta³ceniu, po
kolei grupa tañcz¹cych zmniejsza siê, wreszcie zostaje para Nastêpnie
przed oczyma widzów odbywa siê swoisty koncert tañca klasycznego, ka¿d¹
wariacjê prezentuje inny solista, solistka, duet, czasem wiêksza grupa. W 32
wariacjach wystêpuje ich w³anie trzydzieci dwoje, choæ jedni pojawiaj¹ siê
na scenie wielokrotnie, inni tylko w grupie. Zmieniaj¹ siê kolory trykotów i
czasem kolor t³a oraz sposób operowania wiat³em (scenograf Keso
Dekker), np. w jednej z wariacji ubrani znów na bia³o tancerze poruszaj¹ siê
w smudze padaj¹cego na ukos przez ciemn¹ scenê bia³ego wiat³a. Niemal¿e
ka¿dy fragment charakteryzuje w³asna barwa kostiumów: urzekaj¹ca by³a
np. filigranowa Japonka lub Chinka w niebieskim trykocie oraz przezabawny tercet panów  jeden by³ ubrany na bia³o, jeden na ró¿owo, a jeden
na czerwono. Szczególnie wyró¿nia³ siê solista Dirk Segers, który wykonywa³ kilka bardzo ciekawych i trudnych uk³adów. To rasowy tancerz klasyczny, wietny technicznie, o zwracaj¹cej uwagê piêknej sylwetce i
urodzie. Kolory trykotów tancerzy s¹ ostre, ³adnie wygl¹daj¹ na bia³ym lub
ciemnym tle, a taniec wszystkich artystów nale¿y uznaæ za mistrzowski.
Dobra klasyczna szko³a. Mo¿e nie we wszystkich uk³adach zespo³owych
uda³o siê im osi¹gn¹æ idealne zgranie, ale te¿ nie psu³o to specjalnie
wra¿enia. Wa¿niejsza by³a precyzja w popisach solowych, raz utrzymanych
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w typie adagia czy pas de deux, kiedy indziej brawurowych solówek. W
finale znów ca³y zespó³ w bia³ych kostiumach stopniowo pojawi³ siê na scenie. Tancerze powtórzyli motyw g³ówny (te same ruchy, co na pocz¹tku spektaklu) stopniowo zamieraj¹c w bezruchu z przodu i ty³u sceny. Nastêpnie,
równie¿ stopniowo, znikli ze sceny. W ten w³anie sposób za pomoc¹ jêzyka
tañca Heinz Spoerli bardzo sugestywnie przedstawi³ matematyczn¹ konstrukcjê Wariacji Goldbergowskich Bacha wydobywaj¹c ca³e ich piêkno i
ró¿nobarwnoæ.

ANGIELSKIE ROZCZAROWANIE
Ramber t Dance Company w Polsce

Do Polski przyjecha³ Rambert Dance Company. 31
maja i 1 czerwca wyst¹pi³ w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 3 i 4 czerwca w
Krakowie. Zespó³ goci³ w Polsce na zaproszenie
British Council. Ja wybra³am siê na spektakl 1
czerwca. Warto zauwa¿yæ, ¿e bilet kupi³am trzy
tygodnie wczeniej, pó³torej godziny po otwarciu
kas teatru i by³ to jeden z ostatnich! Ponoæ
najbardziej zaprzysiêgli amatorzy nowoczesnego
tañca ustawili siê w kolejce ju¿ dwie godziny
wczeniej!
Rambert Dance Company by³ pierwszym
Ghost Dance
zespo³em tañca wspó³czesnego w Anglii.
Za³o¿y³a go w 1926 r. Maria Rambert, urodzona w Polsce tancerka, uczennica Emila Jaquesa Dalcorzea, a póniej cz³onkini s³ynnych Baletów
Rosyjskich Diagilewa. Wtedy w³anie poproszona przez Diagilewa asystowa³a Wac³awowi Ni¿yñskiemu podczas tworzenia rewolucyjnej choreografii wiêta wiosny do muzyki Igora Strawiñskiego. Mia³a mu pomóc
w przekazaniu nie przywyk³ym do czego takiego tancerzom skomplikowanego rytmicznie uk³adu, wykorzystuj¹c dowiadczenia wyniesione
ze szko³y Dalcorzea.
Obecnie dyrektorem artystycznym Rambert Dance Company jest choreograf Christopher Bruce. Zespó³ wykonuje choreografie najciekawszych
wspó³czesnych twórców, dawniej byli to tacy brytyjscy pionierzy, jak
Frederick Ashton, Antony Tudor, dzi pozyskuje dla siebie uk³ady Jiøíego
Kyljána, Mercea Cunninghama i Matsa Eka.
Do Polski zespó³ przywióz³ spektakl z³o¿ony z trzech
choreografii. Nowoczesne Cheese Jeremyego Jamesa
i Detrius Waynea McGregora wykonywane do muzyki elektronicznej zestawione zosta³y z doæ tradycyjnym baletem Ghost Dances z po³udniowoamerykañsk¹ muzyk¹ ludow¹, jak¹ moglimy poznaæ
s³uchaj¹c choæby wystêpuj¹cych na naszych placach i
ulicach zespo³ów boliwijskich (zanim zaczê³y one
wykonywaæ Hej, soko³y). Mimo to ca³oæ raczej mnie
Cheese
rozczarowa³a, we wszystkich bowiem uk³adach choreografowie pos³u¿yli siê doæ podobnym jêzykiem tañca. W Cheese tancerze
ubrani w czerwone lune dresy wykonywali ju¿ to æwiczenia gimnastyczne,
ju¿ to niezborne ruchy przykurczonymi rêkoma. Gdy kilkoro sta³o niby to
odprê¿onych, dwójka lub pojedynczy tancerz zatacza³ krêgi biegn¹c
ty³em. Po kilku minutach bez³adne ruchy oparte nieco na technice breake
dance poczê³y nu¿yæ i dziêkowa³am w duchu organizatorom, ¿e w programie
podali dok³adny czas trwania utworów  mo¿na by³o odliczaæ czas do
zakoñczenia pierwszej czêci. Najbardziej zdziwi³o mnie Ghost Dances
Christophera Brucea zbli¿aj¹ce siê do tradycyjnego baletu z fabu³¹. W kiczowatej scenografii przedstawiaj¹cej wy³aniaj¹ce siê z mg³y szczyty Andów
zosta³ pokazany indiañski obrz¹dek Tañca Duchów. Trzej rytualnie przebrani
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tancerze mieli za zadanie „przeprowadziæ na drug¹ stronê” duchy zmar³ych.
Nim to nast¹pi³o duchy te (tancerze i tancerki w nieco sfatygowanych strojach, jakie mog¹ nosiæ dziœ mieszkañcy indiañskiej wioski) trochê sobie
radoœnie potañczyli w rytm boliwijskich piosenek. By³y to kolejne duety
dziewcz¹t i ch³opców, z ka¿dej pary w pewnym momencie ktoœ zwisa³
bezw³adnie w rêkach Tancerza Duchów. Umar³y odchodzi³ po po¿egnaniu z
ukochanym/ukochan¹. Wreszcie wszystkie duchy odtañczy³y weso³y taniec
do narastaj¹cej melodii granej na tradycyjnych boliwijskich fletniach.
Zreszt¹ sam ten „taneczek” by³ bardzo ³adny i widowiskowy. Gdyby nie
dorobiono do niego naiwnej ideologii pewnie wzbudzi³by mój zachwyt. A
tak trafnie skwitowa³y to dwie siedz¹ce na pod³odze dziewczyny: Takie za
bardzo „kawa na ³awê”, jak dla dzieci…
Najbli¿szy sztandarowej zasadzie artystycznego eksperymentu by³ Detrius.
Abstrakcyjny uk³ad dawa³ szerokie pole do tanecznego, a nawet akrobatycznego popisu, ale generalnie znowu nu¿y³. Tylko miejscami widaæ by³o w
nim coœ wiêcej ni¿ formaln¹ zabawê cia³ami tancerzy. Dobry by³ pocz¹tek,
w którym z jedn¹ tancerk¹ tañczyli kolejno dwaj tancerze, by wreszcie
z³¹czyæ siê w akrobatycznych ewolucjach wykonywanych we trójkê.
Wspania³y by³ te¿ przedostatni fragment, w którym trzynaœcioro tancerzy
wykonywa³o bardzo dynamiczny uk³ad, mê¿czyŸni osobno, kobiety osobno.
Natomiast zawieszona w powietrzu metalowa „sztuczna koñczyna”, która w
za³o¿eniu twórcy mia³a powodowaæ erozjê przestrzeni (cyt. za programem),
poruszaj¹c siê wywo³ywa³a jedynie erozjê uwagi widzów. Nie powiem te¿,
aby angielscy tancerze oszo³omili mnie jak¹œ wybitn¹ technik¹, w kilku
momentach choreografia wiele zyska³aby, gdyby by³a wykonana z wielk¹
precyzj¹, a stwierdzenie, ¿e w Detrius tañczy 13 ostrych jak brzytwa tancerzy
(cyt. za programem) by³o grub¹ przesad¹.

P R Z E D S TAW I A M C I . . .
IRINA KO£PAKOWA
Urodzi³a siê 22 maja 1933 roku w Leningradzie. Po
ukoñczeniu
Szko³y
Choreograficznej
w
Leningradzie, gdzie by³a ostatni¹ uczennic¹
Agrypiny Waganowej, wystêpowa³a na scenie Teatru
im. Kirowa. Najwy¿sze szczyty artyzmu osi¹ga³a w
partiach repertuaru klasycznego, zarówno w rolach
g³ównych, jak i epizodycznych, np. Królowa driad w
Don Kichocie Minkusa czy rola ksiê¿niczki Floriny
w Œpi¹cej królewnie Czajkowskiego.
Z sukcesem kreowa³a g³ówne partie w Dziadku do
Irina Ko³pakowa
orzechów, Fontannie Bachczysaraju, Kopciuszku.
By³a odtwórczyni¹ g³ównych ról w baletach Jurija Grigorowicza –
Katarzyny w Kamiennym kwiecie i Szirin w Legendzie o mi³oœci. W latach
60-tych przywróci³a œwietnoœæ wielkim baletom klasycznym wystêpuj¹c
w Œpi¹cej królewnie (Aurora) i Rajmondzie G³azunowa (Rajmonda).
Ko³pakowa nieustannie udoskonala³a ich wykonanie i sta³a siê jedn¹ z
najwybitniejszych przedstawicielek petersburskiej akademickiej szko³y
tañca. Do innych wybitnych kreacji Iriny Ko³pakowej nale¿a³y partie
Giselle, Sylfidy w Sylfidzie, Motyla w pas de deux z baletu Motyl w
choreografii Pierre’a Lacote’a wg. Marii Taglioni.
Artystka imponowa³a równie¿ œwietnym aktorstwem
i dramatycznym wyrazem w rolach Desdemony
(Otello w choreografii Wachtanga Czabukianiego),
Niny (Maskarada Borysa Fenstera), Panoczki (Taras
Bulba). We wszystkich tych i wielu, wielu innych
baletach Ko³pakowa by³a pierwsz¹ wykonawczyni¹
ról, które na sta³e wesz³y do repertuaru rosyjskich
balerin. W 1974 roku tancerka wspó³pracowa³a tak¿e
z Borysem Ejfmanem przy okazji filmu telewizyjnego Wspania³e divertisement. Leonid Jakobson Irina Ko³pakowa jako
Giselle
stworzy³ dla niej rolê Menady w swoim Spartakusie
oraz miniatury Marzenie (1951) i Œnie¿ynka (1957). Z wa¿niejszych ról
Iriny Ko³pakowej nie mo¿na zapomnieæ o Kitri w Don Kichocie i Julii w
Romeo i Julii w choreografii Igora Czernyszewa. Na szczêœcie sztuka
taneczna Iriny Ko³pakowej zosta³a obficie zarejestrowana na taœmie filmowej: Szopeniana 58 r., Tañczy Irina Ko³pakowa 76 r., Œpi¹ca królewna
82 r. (nagranie ³atwo dostêpne w Polsce), Sylfida 84 r., W œwiecie natchnienia 89 r., i in. Od 1971 roku Ko³pakowa by³a pedagogiem baletu w
Teatrze im. Kirowa, a od 1989 – American Ballet Theater. W 1982
ukoñczy³a studia specjalnoœci choreografa-korepetytora. Na scenie zrealiDodatek
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zowa³a m.in. Œpi¹c¹ królewnê, Giselle, Pachitê, Sylfidê. W 1965 roku
zdoby³a nagrodê Z³otej Gwiazdy na Miêdzynarodowym Festiwalu Tañca
w Pary¿u, w 1982 roku zosta³a uhonorowana Nagrod¹ im. Anny
Paw³owej.

ABC BALETOMANA
jeté
termin odnosz¹cy siê do ruchów wykonywanych z wyrzutem nogi
1. battement tendu j. – wyci¹gniecie nogi do przodu, w bok
lub ty³ z wyrzutem na 45o (grand b.t.j. – z wyrzutem nogi na
90o i wy¿ej)
2. jeté – skok z nogi na nogê. Grupa skoków j. jest bardzo
zró¿nicowana i szeroko wykorzystywana, szczególnie do
nadania tañcowi heroicznego charakteru, np. bardzo efektowne grand j., j. entrlacé (dos³ownie: skok przeplatany), grand j. en tournant i in.
lent
termin oznaczaj¹cy wolne, spowolnione wykonanie pas
par terre
okreœlenie wskazuj¹ce na to, ¿e ruch ma byæ wykonany na pod³odze (w
odró¿nieniu od ruchów wykonywanych w powietrzu), np. rond de jambe p.t.
pas
z franc. krok
1. pojedynczy wyrazisty ruch wykonywany zgodnie z zasadami tañca klasycznego lub zespó³ ruchów sk³adaj¹cy siê na dany krok taneczny, np. pas de chat
2. konkretny taniec w balecie klasycznym, np. pas de ruban (taniec ze wst¹¿k¹)
pas de quatre (taniec we czworo)
3. wieloczêœciowa forma taneczna w balecie klasycznym, np. pas de deux i pas
de trois (np. w I akcie Jeziora ³abêdziego)
pas d’action
z³o¿ona forma taneczno-muzyczna organicznie zwi¹zana z rozwojem akcji
baletu. W toku rozwoju baletu klasycznego utrwali³a siê forma p.d.a. z³o¿ona z
entrée, adagia solistów z towarzyszeniem koryfejów i corps de ballet, kilku
wariacji i wspólnej kody. P.d.a. zatrzymuje w kluczowych momentach tok akcji
i wyra¿a uczucia bohaterów (a przede wszystkim s³u¿y tanecznemu popisowi)
pas de basque
skok z nogi na nogê. Noga wykonuje najpierw demi-rond palcami po pod³odze,
na ni¹ parterowym skokiem zostaje przeniesiony ciê¿ar cia³a, druga noga
poprzez I pozycjê zostaje przeniesiona do przodu i nogi zostaj¹ po³¹czone w V
pozycji
pas de chat
dos³ownie: koci skok, skok naœladuj¹cy delikatny, pe³en gracji
skok kota. Nogi zgiête w kolanach po kolei wyrzucane s¹ do ty³u
(przodu, w bok), korpus jest zgiêty, upozowanie r¹k mo¿e byæ
ró¿ne
pas de ciseaux
skok z jednej nogi na drug¹, podczas którego
wyci¹gniête nogi zostaj¹ po kolei wyrzucone do przodu, na moment ³¹cz¹ siê w powietrzu, po czym jedna
przez I pozycjê ostro przechodzi w arabeskê
pas de deux
taniec dwojga tancerzy maj¹cy prezentowaæ ich gracjê i techniczne mistrzostwo. Tradycyjna forma p.d.d. uformowa³a siê w epoce romantyzmu w drugiej
po³owie XIX w. i przetrwa³a do dziœ w choreografiach np. Perrota i Petipy.
Klasyczne p.d.d. sk³ada siê z entrée, adagia dwojga tancerzy, wariacji czyli solo
tancerza, wariacji tancerki i kody
pas de poisson
skok ryby, skok z jednej nogi na drug¹ z wyrzuceniem nóg do
ty³u i charakterystycznym wygiêciem korpusu, upozowaniem
r¹k i g³owy
pas de trois
jeden z rodzajów baletowego ansamblu. Taniec trojga tancerzy o kanonicznej
strukturze: entrée, adagio, wariacja ka¿dego z trojga tancerzy, wspólna koda.
P.d.t. zwykle nie posiada charakteru dramatycznego, np. p.d.t. w I akcie Jeziora
³abêdziego
pas marché
krok, w którym (w odró¿nieniu od zwyk³ego kroku) stopa stawiana jest na
pod³odze z palców, a nie z piêty
pas de soubresaut
skok z dwu nóg na dwie nogi rozpoczynany i zakoñczony w V pozycji. W powietrzu nogi równie¿ pozostaj¹ w tej pozycji, a tu³ów silnie wygina siê do ty³u
passé
droga nogi pracuj¹cej podczas wykonywania pas (przejœciu z jednej pozycji w
drug¹). Noga mo¿e przechodziæ na poziomie sur le cou-de-pied, na poziomie
kolana oraz na poziomie I pozycji (par terre)
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