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26 sty cznia br., w ÀnieÒ ne i mro-
Î ne po po ûu dnie, w sa li wi do wis ko -
wej Gue rin Prep High School mia ûo
miej sce wy da rze nie ar ty sty czne. Od
lat prÅÒ nie dzia ûa jâ ce Stu dio "Jump"
za pre zen to wa ûo chi ca gow skiej pub -
li czno Àci swój naj now szy spek takl
"Za paû ki", bÅ dâ cy op ty mi sty cznâ
wer sjâ zna nej baÀ ni Han sa Chri stia -
na An der se na "Dziew czyn ka z za -
paû ka mi".

Mu si ca lo wa wiz ja, ma jâ ca cha -
rak ter piÅk nej, ko lo ro wej baj ki
przed sta wio nej za po Àre dni ctwem
zróÒ ni co wa nych taº ców i pio se nek,
za spo koi ûa o cze ki wa nia nie tyl ko
naj mûod szej pub li czno Àci. Ze wzglÅ -
du na sta ran nie przy go to wa nâ przez
EwÅ Bar nak nar ra cjÅ, pro fe sjo nal nie
wy ko na nâ przez duet: An na Ba raus -
kas i Wa cek Bar nak, sta ûa siÅ o po -
wie Àciâ za wie ra jâ câ wie le spstrze Òeº
i prze myÀ leº do ty czâ cych lu dzkie go
lo su, Òy cio wych do Àwiad czeº i dâ Òe -
nia do szczÅ Àcia - a to czy ni ûo jâ cie -
ka wâ w od bio rze ró wnieÒ dla star -
szej wi do wni.

Hi sto ria wy taº czo na i wy Àpie wa -
na przez do brze przy go to wa nâ mûo -
dzieÒ o raz dzie ci pod bi ûa ser ca pub li -
czno Àci, któ ra - Àle dzâc lo sy Àli cznej i
bie dnej dziew czyn ki - zda wa ûa siÅ
wciâ gaå w ak cjÅ, jak by za po mi na jâc
o ca ûym Àwie cie. By ûy mo men ty, kie -

dy ûzy au ten ty czne go wzru sze nia cis -
nÅ ûy siÅ do o czu, a na sa li daû siÅ sûy -
szeå sze lest chu ste czek. Jed nak spek -
takl za wie raû ró wnieÒ hu mo ry sty czne
mo men ty, dziÅ ki cze mu widz mógû
ode braå ca ûy wa chlarz róÒ nych e mo -
cji i na stro jów. 

Od da wna wia do mo, Òe Stu dio
"Jump" szko li mûo dzieÒ w roz mai -
tych te chni kach i sty lach, a o e fek tach
moÒ na prze ko naå siÅ pod czas wi do -
wisk pre zen to wa nych dwa ra zy do ro -
ku. Mûo dzi ar ty Àci, wcie la jâc siÅ w
róÒ ne po sta ci i cha rak te ry, pre zen tu jâ
siÅ w u kûa dach cho reo gra fi cznych o -
par tych na taº cu kla sy cznym, jaz zie,
mo dern dan ce, hip ho pie i na e le men -
tach pan to mi mi cznych.  

WiÅk szoÀå tan ce rzy zwiâ za na jest
ze Stu diem od wie lu lat, dziÅ ki cze mu
dys po nu jâ oni co raz szer szym za so -
bem  sztuk sce ni cznych. To o wo cu je
bo gat szy mi roz wiâ za nia mi ar ty sty -
czny mi i nie u stan nie pod no szo nâ po -
prze czkâ.

Po mys ûo daw czy niâ i au to rkâ se -
na riu sza spek tak lu "Za paû ki" jest Ewa
Bar nak, któ ra ÀciÀ le wspóû pra cu je z
dwiem swoi mi cór ka mi, Sa bi nâ i Ag -
nie szkâ - wy ksztaû co ny mi naj pierw w
Stu diu "Jump", a póÎ niej w ar ty sty -
cznej u czel ni Co lom bia. Wspól nie o -
pra co wu jâ do brze prze myÀ la ne i o ry -
gi nal ne kom po zy cje ta ne czne. Ich
pra ce kaÒ do ra zo wo za chwy ca jâ wi -

do wniÅ, a  mûo dzieÒ i dzie ci chÅt nie i
z wiel kâ pa sjâ je wy ko nu jâ. 

Pod wzglÅ dem mu zy cznym spek -
takl "Za paû ki" - jak i wszyt kie wczeÀ -
niej sze, wy sta wia ne przez Stu dio -
przy go to wa ny zo staû przez mu zy ka i
a ran Òe ra, Wac ka Bar na ka, pro wa dza -
ce go na co dzieº  dwie gru py wo kal -
ne "Jum pu", któ re pod je go o kiem
roz wi ja jâ swój war sztat nie tyl ko
Àpie wa jâc tra dy cyj nie, ale i ra pu jâc.
Skom po no wa na przez Wac ka Bar na -
ka Òy wio ûo wa i "e ner ge ty czna", fi na -
ûo wa  pio sen ka "Za paû ki na sprze daÒ"
po rwa ûa ser ca pub li czno Àci, któ ra
Àpie wa jâc wraz z ar ty sta mi do ma ga ûa
siÅ nie u stan nych bi sów.

Ta jem ni czej au ry ca ûe mu wi do -
wis ku do da wa ûo o Àwiet le nie, któ re
juÒ od wie lu spek tak li Stu dia jest
dzie ûem Ar tu ra Sta ni sza. Z wiel kim
wy czu ciem ar ty sty cznym wcho dzi on
w te ma ty kÅ przed sta wieº, pod kreÀ la -
jâc Àwiat ûem ich na strój i  dy na mi kÅ,
do da jâc wi do wis ku ma gii i nie zwyk -
ûe go u ro ku. 

Stu dio "Jump"  juÒ u ja wni ûo swój
po mysû na let nie wi do wis ko - "Sza -
nuj my wspo mnie nia" bÅ dzie mu zy -
cznym przy po mnie niem naj wiÅk -
szych pol skich i Àwia to wych hi tów,
na któ re juÒ dziÀ ser de cznie za pra sza.
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"Za pa³ ki"
Mu si ca lo wy spek takl Stu dia "Jump"
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