13 czerwca 2022r. godz. 18.00 w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się Koncert
Urodzinowy „KOLORY WARSZAWY - EMPIRIA’50” z okazji „ZŁOTYCH GODÓW”
Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”

Uniwersytet to tradycja, nauka, kultura, i nowoczesne technologie. Na tych samych
elementach oparty został cały program Koncertu. Działalność naukowa to proces
projektowania, tworzenia, umiejętności rozwiązywania problemów. Pomimo tego, że
dotyczy nauk ścisłych spokojnie możemy powiedzieć, że jest rzemiosłem a nawet
sztuką. Łączy w sobie wiedzę tradycyjną z nowoczesną technologią. Jest
uniwersalnym środkiem do komunikacji w świecie.
Komunikacja, młodość i przyszłość to fundamenty dla rozwoju społeczeństw, to klucz
do wzajemnego poznania, tolerancji, akceptacji. Ruch i taniec, pośród form komunikacji
są tak samo uniwersalnym językiem świata jak wynalazki i prace naukowe.
Hołdując sentencji Jana Pawła II „Budować przyszłość można jedynie opierając się
na korzeniach własnej kultury (…)” cały program artystyczny był oparty na
przenikaniu tradycji ze współczesnością. Znalazły się w nim zarówno taneczne i
muzyczne tradycje XIX wieczne jak i nowe trendy kształtujące się w początkach XXI w.
Jednym z najpiękniejszych elementów naszej kultury jest polski folklor - kolorowe
stroje; niesamowity wdzięk i uroda młodych warszawskich tańczących dzieci i
studentów oraz piękno polskiej muzyki i tańców.
Podczas koncertu ZPiT UW „Warszawianka” zaprezentowała pełną gamę działalności i
możliwości Zespołu. Na program składały się zarówno stare jak i nowsze kompozycje
taneczne realizowane w różnych technikach tanecznych. Na scenie wystąpiło 160
osób.
O tym, że koncert był wielkim wydarzeniem artystycznym, świadczy fakt, iż tancerzom
do tańca akompaniowała specjalnie na tę okazję zaangażowana mała orkiestra
symfoniczna. Specyficzny styl muzyki Zespołu charakteryzuje się różnorodnością
brzmień, co przełożyło się na jej ilustracyjność, zaś bogate instrumentarium orkiestry
symfonicznej w pełni pozwoliło na przepiękną i brawurową prezentację Zespołu.
Biorąc pod uwagę klimat Urodzinowej Gali Koncertowej jej nutą przewodnią były
różnego rodzaju dedykacje taneczne i muzyczne.
Wspaniałą Złotą Galę w przesympatyczny sposób poprowadzili Katarzyna Maria
Małachowska oraz Tomasz Kammel.

