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„Shaft” — Isaac Hayes

„Emancipation Blues” — Oliver Nelson

„Song 2” z III Symfonii pieÊni ˝a∏osnych na sopran i orkiestr´ — Henryk M. Górecki
choreografia powsta∏a dla zespo∏u „Douglas Dunn & Dancers”

„Nocturn” — Krzysztof Knittel, Marek Cho∏oniewski
choreografia powsta∏a na zamówienie „Polskiego Teatru Taƒca”

„Die Kunst der Fuge” — niedokoƒczona fuga na trzy tematy,
chora∏ „Vor deinen Thron tret ich hiermit” — Jan Sebastian Bach

„Larghetto” z II koncertu fortepianowego f–moll op 21 — Fryderyk Chopin
I nagroda na Mi´dzynarodowym Konkursie Choreograficznym „Le Ballet pour Demain”
w Pary˝u–Bagnolet

„Tren pami´ci ofiar Hiroszimy” — Krzysztof Penderecki

„Wariacje B–dur na temat Mozarta” — Fryderyk Chopin
wyró˝nienie w Konkursie Choreograficznym podczas „¸ódzkich Spotkaƒ Baletowych”
choreografia powsta∏a na zamówienie „Polskiego Teatru Taƒca”

„The Magic Bus Ate My Doughnut”, „Tears of Joy”, „Child of Ecstasy” — Don Ellis

„Watermelon Man” — Herbie Hancock

„Wiggle–Waggle” — Herbie Hancock

„Preludio” z Trez Piezas para orquestra de camera — Astor Piazzolla

„Suita Barokowa” — Arcangelo Corelli, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi
choreografia: David Earle

„Interplay” — collage muzyczny: G. Puccini, H. M. Górecki i in.
choreografia: Douglas Dunn

„Valle” — Mehdi Mengjiqi
choreografia: Agnieszka ¸aska
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B A L E T F O R M N O W O C Z E S N Y C H 1 A G H

Zosta∏ za∏o˝ony w 1969 roku przez Jerzego Ma-
ri´ Birczyƒskiego przy Akademii Górniczo–Hutni-
czej, która do dzisiaj opiekuje si´ zespo∏em i za-
pewnia mo˝liwoÊç zajmowania si´ sztukà przez
krakowska m∏odzie˝ oraz ciàg∏oÊç pracy artystycz-
nej i jej prezentacj´ w kraju i na Êwiecie. W grud-
niu 1969 r. Zespó∏ zadebiutowa∏ w programie „Te-
lewizyjny Ekran M∏odych” potem w lutym 1970
zdoby∏ wyró˝nienie na festiwalu m∏odych i debiu-
tujàcych teatrów „START 70” (m.in. pokaza∏
„Tren pami´ci ofiar Hiroszimy” Krzysztofa Pende-
reckiego) i wkrótce sta∏ si´ najbardziej znanym
studenckim zespo∏em taƒca nowoczesnego, obec-
nie konkuruje z zespo∏ami profesjonalnymi w kra-
ju i za granicà.

Bra∏ udzia∏ w wielu profesjonalnych festiwalach
m.in: Tanz Theater Tage w Heilbronn, Europäisches

Hochschul Tanz–Theater–Treffen w Bochum, Jazz Jamboree, Jazz nad Odrà, Krakow-
ski Festiwal Jazzowy, 7 Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (m.in. „Nokturn”
Krzysztofa Knittla i Marka Cho∏oniewskiego, „Valle” Mehdi Mengjiqi), Festiwal Jaz-
zowy „Rumori Meditteranei” w Roccella Jonica we W∏oszech, Mi´dzynarodowe Kon-
kursy Choreograficzne we Francji i Szwajcarii, III Ogólnopolski Konkurs Taƒca Sce-
nicznego i Choreografii w Gdaƒsku, ¸ódzkie Spotkania Baletowe, „Fine Arts Festival”
towarzyszàcy sympozjum KBWE nt. Êwiatowego dziedzictwa kultury, Âwiatowy Festi-



wal M∏odzie˝y i Studentów w Moskwie, III Festiwal Sztuki Religijnej „Gaude Fest”
w Ustroniu, Europejski Miesiàc Kultury w Krakowie, Kaliskie Spotkania Teatralne,
I Krakowski Festiwal Taƒca Wspó∏czesnego, World Art Underground w Wieliczce, In-
ternationales Kulturfestival Weimar’99,
Ballett–Gala w Norymberdze, XVI Festival
Internacional de Danza Contemporánea
‘96 w San Luis Pótosi, Fiestas Octubre ‘96
„La Fantasia de la Danza” w Guadalajarze,
III Festival Internacional de Arte Contem-
poráneo w León, Primer Festival Interna-
cional Jaime Sabines w Tapachuli, Tempo-
rada 48 Sociedad Artística Tecnológico
w Monterrey. Za granicà Zespó∏ wyst´po-
wa∏: w USA, Meksyku, Danii, Ukrainie, Li-
twie, Anglii, Francji, Szwajcarii, Finlandii,
Rosji, Niemczech, Jugos∏awii, Bu∏garii, S∏o-
wacji, Czechach, we W∏oszech i na W´-
grzech, ponadto bra∏ udzia∏ w Pierwszym
Mi´dzynarodowym Festiwalu Taƒca Wspó∏-
czesnego „Taniec XXI w.” w Kijowie 1998
oraz w ok. 40 programach telewizyjnych.



Zespó∏ otrzyma∏ medal Francuskiego Towarzystwa Mi∏oÊników Sztuki „Le Quarte-
ron”, Nagrod´ Artystycznà M∏odych im. St. Wyspiaƒskiego II stopnia „za osiàgni´cia
w taƒcu nowoczesnym”, wyró˝nienie w Konkursie Choreograficznym podczas ¸ódzkich
Spotkaƒ Baletowych, oraz z okazji XX–lecia istnienia Z∏otà Odznak´ za Zas∏ugi dla Zie-
mi Krakowskiej, a tak˝e wiele innych nagród i wyró˝nieƒ — g∏ównie za choreografi´.

Balet Form Nowoczesnych jest zespo∏em autorskim, prezentujàcym g∏ównie rezul-
taty poszukiwaƒ twórczych Jerzego Birczyƒskiego, który wypracowa∏ w∏asny styl i j´-
zyk choreograficzny. Zaprasza te˝ do wspó∏pracy znanych choreografów z ca∏ego
Êwiata (m.in. Douglas Dunn — czo∏owy przedstawiciel nurtu post modern dance
w USA, David Earle — za∏o˝yciel i dyrektor Toronto Dance Theatre z Kanady, oraz
Karin Waehner z Francji).

Repertuar idzie
w kierunku czystego
taƒca — bez fabu∏y li-
terackiej. Inspiracjà
dla tancerzy i chore-
ografa jest muzyka —
od bluesowej i soulo-
wej (James Brown,
Aretha Franklin, Joe
Cocker) poprzez jazz
(Herbie Hancock, Mi-
les Davis, Don Ellis,



Krzysztof Komeda, Tomasz
Staƒko) po muzyk´ powa˝-
nà klasycznà i wspó∏czesnà
(Bach, Vivaldi, Chopin,
Szymanowski, Piazzolla,
Penderecki, Górecki, Cho-
∏oniewski, Knittel).

Tancerze doskonalà swój
warsztat çwiczàc codzien-
nie elementy techniki taƒ-
ca klasycznego, nowocze-
snego i jazzowego oraz wy-
nalezionej przez Birczyƒ-
skiego techniki, dzi´ki której jego zespó∏ wyró˝nia si´ wra˝liwoÊcià muzycznà, poczu-
ciem rytmu i precyzjà wykonania choreografii. W sk∏ad Zespo∏u wchodzà studenci kra-
kowskich uczelni oraz m∏odzie˝ krakowska, a podczas jego istnienia przewin´∏o si´ prze-
zeƒ kilka tysi´cy m∏odych ludzi, dla których by∏a to jedyna mo˝liwoÊç zaznajomienia si´
z taƒcem nowoczesnym. Choç tylko dla nielicznych przygoda z taƒcem trwa∏a d∏u˝ej ni˝
kilka lat, dla wszystkich pozosta∏ych by∏a to szko∏a pracy w grupie i nabywanie umiej´t-
noÊci wspó∏˝ycia i partnerstwa w pracy. Wszyscy oni pozostali wyrobionymi odbiorcami
sztuki i mi∏oÊnikami taƒca wspó∏czesnego.

Spora grupa wychowanków zespo∏u kontynuuje zawodowà karier´ — taƒczà w in-
nych teatrach, tworzà choreografi´, pozak∏adali w∏asne zespo∏y lub szko∏y taƒca na ca-
∏ym Êwiecie, wykorzystujàc umiej´tnoÊci nabyte w macierzystym zespole.



Jerzy Maria Birczyƒski

Za∏o˝yciel Baletu Form Nowocze-
snych, choreograf, kierownik arty-
styczny i pedagog Zespo∏u od poczàt-
ku istnienia. Nauk´ taƒca rozpoczà∏
w wieku trzech lat pod okiem swej
matki Ludwiki, a nast´pnie Janiny
¸ukaszewicz i Marii Stoszko. Taƒca
klasycznego uczy∏ si´ u Lili Béron
w Studiu Baletowym przy Krakow-
skim Teatrze Muzycznym, kontynu-
owa∏ nauk´ w Paƒstwowej Szkole Ba-
letowej w Warszawie i Poznaniu m.in.
u Barbary Kasprowicz, Teresy Kuja-
wy, Raisy Kuzniecowej i Andrzeja
Glegolskiego. RównoczeÊnie przez
kilkanaÊcie lat pobiera∏ lekcje forte-
pianu. Jako uczeƒ poznaƒskiej Szko∏y
Baletowej taƒczy∏ w choreografiach
Conrada Drzewieckiego, a nast´pnie
w Teatrze Wielkim w ¸odzi.

Jest laureatem wielu nagród na
profesjonalnych konkursach m.in:
pierwszej nagrody na Mi´dzynarodo-
wym Konkursie Choreograficznym

„Le Ballet pour Demain” w Pary˝u–Bagnolet w 1979 r. (za „Larghetto” z koncertu
f–moll F. Chopina), V miejsca na Mi´dzynarodowym Konkursie Choreograficznym
w Nyon w Szwajcarii w 1979 r. (za utwór „Tears of Joy” do muzyki Don Ellisa), wyró˝-
nienia na Konkursie Choreograficznym w ramach „¸ódzkich Spotkaƒ Baletowych”
w 1991 r. (za „Wariacje B–dur” do muzyki F. Chopina), a tak˝e laureatem nagrody „Lo-
tos” przyznanej przez Centrum Choreografii Wspó∏czesnej z Kijowa (za wybitne osià-
gni´cia w pedagogicznej dzia∏alnoÊci na Ukrainie i w Êwiecie) w 1999 r. Wykonawcami
nagrodzonych choreografii byli jego uczniowie i wychowankowie — tancerze Baletu
Form Nowoczesnych AGH.

Ponadto stworzy∏ choreografi´ do ok. 30 spektakli w teatrach dramatycznych w ca∏ej
Polsce (m.in. „Bia∏e Ogrody”, „Gyubal Wahazar”, „Kwartet” w Starym Teatrze, „Tan-
go”, „Cieƒ”, „Listopad” w Teatrze im. S∏owackiego gdzie by∏ etatowym choreografem
za dyrekcji Miko∏aja Grabowskiego) oraz do kilkunastu programów baletowych w TV.
Wyk∏ada∏ taniec w krakowskiej Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Teatralnej, prowadzi∏
warsztaty taneczne dla studentów szkó∏ artystycznych z Francji, Niemiec i Ukrainy,
uk∏ada∏ choreografi´ dla nowojorskiego zespo∏u „Douglas Dunn & Dancers” oraz dla
Polskiego Teatru Taƒca – Baletu Poznaƒskiego.



„Nie bawi´ si´ w dialog ideowy z widzami. Spektaklom nie towarzyszy nad´ta filozofia
przedstawiana zazwyczaj w drukowanym programie. Niewàtpliwie treÊci niosàce poszcze-
gólne sekwencje mogà byç i sà odczytywane przez widzów poprzez czytelny przekaz poda-
ny wy∏àcznie drogà taƒca. Istotà bowiem baletu jest ruch, on jest Êrodkiem wyrazu idei
choreografa”.

Jerzy Maria Birczyƒski



Agnieszka ¸aska

Najstarsza sta˝em tancerka Zespo∏u na-
uk´ taƒca rozpocz´∏a w wieku 17 lat w Ba-
lecie Form Nowoczesnych. Przez 25 lat
bra∏a udzia∏ jako solistka we wszystkich
wa˝niejszych wyst´pach Baletu oraz by∏a
pierwszà wykonawczynià nagrodzonych
choreografii Birczyƒskiego „Larghetto”,
„Tears of Joy”, „Wariacje B–dur”.

Przez d∏ugi czas by∏a asystentkà Jerzego
Birczyƒskiego, a ponadto przez ca∏y ten
czas pe∏ni∏a rol´ kierownika organizacyj-
nego i menagera Zespo∏u — m in. zorgani-
zowa∏a dwumiesi´cznà tras´ Baletu
w Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Od lat z wspó∏pracuje polskimi teatrami
dramatycznymi jako choreograf (w dorob-
ku m.in. choreografia do przedstawieƒ
Starego Teatru: „Sen nocy letniej”, „Ope-
retka”, „Iwona ksi´˝niczka Burgunda”,
s∏ynnego musicalu „Cabaret” w Teatrze
Muzycznym w Gdyni i in.),

Dzi´ki stypendiom „Toronto Dance The-
atre” i „Douglas Dunn & Dancers” mog∏a uczyç si´ taƒca modern w Kanadzie i No-
wym Jorku, a ostatnio otrzyma∏a roczne stypendium rzàdu meksykaƒskiego umo˝liwia-
jàce zbieranie materia∏ów do pracy naukowej na temat José Limóna — meksykaƒskie-
go choreografa, twórcy jednej z podstawowych technik taƒca modern. Od roku pracu-
je na Uniwersytecie Stanowym w Querétaro w Meksyku, jako pedagog taƒca modern.



Jerzy Maria Birczyƒski z Krakowa zaprezentowa∏ pas de trois wolne od stereotypów jakie cz´sto narzuca muzyka
Chopina.

Le Monde 14.03.1979

Lini´ nowatorstwa Conrada Drzewieckiego kontynuujà uk∏ady Ewy Wycichowskiej i znakomity „Nocturn” cho-
reografa Jerzego Marii Birczyƒskiego do muzyki Marka Cho∏oniewskiego i Krzysztofa Knittla.

Express Poznaƒski 8.12.1988

Surowa muzyka Krzysztofa Pendereckiego zainspirowa∏a m∏odych Polaków do adekwatnego przetworzenia na
dramat taneczny rozwini´ty w wizji choreograficznej Jerzego Birczyƒskiego. Sciskajàce za serce i budzàce trowg´
obrazy okazane w upiornym Êwietle porazi∏y widzów. Wype∏niony teatr zareagowa∏ aplauzem i domaga∏ si´ bisów.

Nürnberger Nachrichten 8.03.1989

M∏odzi tancerze i tancerki z Baletu Form Nowoczesnych dos∏ownie podbili publicznoÊç.
LE VAR — nice-matin 13.07.1994

Wyró˝niajàcà si´ choreorgafià wieczoru by∏a „Suita Barokowa” Davida Earle p∏ynnie odtaƒczona przez ca∏y ze-
spó∏, z charakterystycznymi ekspresyjnymi ruchami ramion. Za∏o˝ony przed 25 laty krakowski zespó∏ powinien jak
najszybciej wystàpiç u nas ponownie.

The Stage 15.12.1994

Cia∏a które mówià, przekazujà treÊci, uwydatniajà emocje: cielesna mowa zwana taƒcem. Wszystko sk∏ada∏o si´
na swoisty porzàdek tak charakterystyczny dla „Baletu Form Nowoczesnych” z Krakowa z Polski.
Twórczy talent Jerzego Marii Birczyƒskiego — choreografa zespo∏u — odcisnà∏ si´ w czu∏ej tkance i zapisa∏ trwa-
le w pami´ci widzów, gdy˝ jego choreografie sà poezjà ruchów. Efemeryczny lot jednej z tancerek przybli˝a nam
nieskoƒczonoÊç — nieÊmiertelnoÊç pami´ci i uczuç.

A.M. Celaya, 22.08.1996

Inspirujàcy wyst´p „Baletu Form Nowoczesnych” by∏ wielkim i niezapomnianym prze˝yciem dla pó∏tora tysi´cz-
nej widowni. Nie∏atwo znaleêç zespó∏ taƒca zaanga˝owanego, którego j´zyk choreograficzny dorówna∏by kunsz-
towi Birczyƒskiego — autentycznego polskiego Balanchine’a.

Nuevo Milenio, Queretaro, 2.09.1996

Znakomity poczàtek 48 sezonu dzi´ki „Baletowi Form Nowoczesnych”, którego wyst´p pozosta∏ bez zarzutu.
Zespó∏ popisa∏ si´ technikà i znajomoÊcià cielesnej natury ruchu, co w po∏àczeniu z utworami Bacha, Chopina czy
Herbie Hancocka sprawi∏o cud na scenie. Ich nowoczesny taniec ma ca∏kowicie inny styl ni˝ rozwin´∏y inne grupy
meksykaƒskie i amerykaƒskie. W przeciwieƒstwie do nich polscy tancerze ruszajà cia∏em wed∏ug swych zachcianek
i dostosowujà ruch, aby by∏ podobny z charakteru do t´sknych nut w utworze Vivaldiego, lub do dramatycznej wrza-
wy, która mog∏a symulowaç bombardowanie nuklearne w Hiroszimie, czy wreszcie do radoÊci taƒców popularnych.
OÊwietlenie bez wielkiej pompy, proste lecz funkcjonalne uwydatni∏o szczegó∏y, stworzy∏o nastrój i wyró˝ni∏o ka˝-
dego z wyst´pujàcych.

El Norte, Monterrey, 12.09.1996

W ka˝dym akcie zmienia∏y si´ kostiumy, a jako integralnà cz´Êç spektaklu mo˝na by∏o podziwiaç gr´ Êwiate∏, któ-
re uwydatnia∏y ruch pi´tnastu tancerzy na scenie. Balet manipulowa∏ uczuciami widzów prowadzàc ich od smut-
ku do radoÊci, z euforii do bólu, wzruszajàc i przykuwajàc uwag´ wszystkich oglàdajàcych. Podczas show nikt nie
by∏ w stanie skierowaç wzroku gdzie indziej ni˝ na scen´, aby nie przegapiç ˝adnego wyrazu z j´zyka choreografii
Baletu Form Nowoczesnych.

El Nacional, Celaya, 21.08.1996

Wra˝liwoÊç na wewn´trznà energi´ i pi´kno muzyki cechuje Jerzego Mari´ Birczyƒskiego za∏o˝yciela Baletu Form
Nowoczesnych AGH. Przek∏ada on na j´zyk taƒca wieloplanowoÊç i precyzje polifonii („Kunst der Fuge” Bacha),
bogactwo linii melodycznej barokowych koncertów (Vivaldi, Corelli), subtelny liryzm (Chopin) pora˝ajàcà eks-
presj´ („Tren pami´ci ofiar Hiroszimy” Pendereckiego), erupcj´ witalnoÊci (Herbie Hancock) czy nie koƒczàce si´
ostinato, które wyra˝a nie ukojony ból („III Symfonia” Góreckiego). Chwa∏a mu za to, bo robi to dobrze i przy
pomocy coraz lepiej wyszkolonych tancerzy.

Przekrój 18.01.1998



Balet Form Nowoczesnych AGH
Studio: 30–059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

tel/fax: (+48–12) 423–42–50
tel: (+48–12) 617–38–45

e–mail: jbircz@uci.agh.edu.pl


