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- Prezentowany podczas festiwalu spektakl  
Laboratorium podróży (off) opiera się przede 
wszystkim na ruchu, cielesności. Nie padają 
żadne słowa. Czy trudno jest pracować z akto-
rem, gdy nie można podeprzeć się tekstem?

- Czy jest tekst, czy go nie ma, pozostaje zawsze 
jakaś idea, jakaś konstrukcja. Jest coś, o czym 
chcemy opowiadać i co do tego musimy być 
zgodni. Później trzeba dojść do sposobu, w jaki 
chcemy o tym opowiadać  - słowem, gestem czy 
wszystkimi innymi narzędziami, które przynależą 
scenie. W zasadzie troszkę trudniej pracuje się 
bez tekstu, ale jest to bardzo dobre ćwiczenie.

- Tego typu spektakle, gdzie sens zostaje 
podany przez ruch i gest, kojarzą się przede 
wszystkim z teatrem tańca, pantomimą. Czy 
uważasz, że Akademia Teatralna dobrze przy-
gotowuje aktora do pracy z własnym ciałem? 

- To kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś tego chce, 
rozwija się w tym kierunku. Jest coraz bardziej 
świadomy swego ciała, poznaje różne techniki 
tańca. Szkoła daje takie możliwości, ale trzeba 
je samodzielnie rozwijać, jak na przykład Kamil 
Dominiak (występuje w spektaklu Laboratorium 
podróży przyp. red.), który od początku chciał iść 
w tę stronę i widać tego efekty. Natomiast reszta 
aktorów również zachowuje świadomość swo-
jego ciała, choć już na innej zasadzie. Przy spek-
taklu wyszliśmy z założenia, żeby nie udawać 
tancerzy, skoro nimi nie jesteśmy, ale wydo-
być indywidualny sposób poruszania się i zrobić 
z tego walor. Mam nadzieję, że osiągnęliśmy 
zamierzony efekt.

- A co z organizacją przestrzeni? Może ona 
bardzo dużo podpowiedzieć, pomóc aktorowi. 
Czy tworząc spektakl, korzystałaś z tego, co 

już mieliście na scenie, czy wcześniej była 
ona dokładnie zaplanowana i historia została 
włożona w tę wykreowaną już rzeczywistość?

- Zazwyczaj staramy się adaptować powierzchnię 
już zastaną.  Wykorzystujemy jej zalety, jak i to, 
co wydaje się być jej wadami. Także w tym przy-
padku korzystaliśmy z tego, co nam daje prze-
strzeń – na przykład mała kameralna sala, dwa 
wejścia. Teraz, gdziekolwiek będziemy pokazy-
wać ten spektakl, największym wyzwaniem dla 
mnie jest to, żeby w nową, nie oryginalną prze-
strzeń, wpleść tę historię. Wiem jednak, że takie 
odświeżenie spektaklu może wyjść tylko na 
dobre.

- Laboratorium podróży będzie pokazywane 
w trakcie MFST ITSelF. Co dla Ciebie znaczy 
udział w Festiwalu?

- To okazja, aby zagrać ten spektakl jeszcze raz, 
w nowych warunkach. Przede wszystkim jest to 
prestiż. Zazwyczaj egzaminy, które przygotowu-
jemy na Akademii, są pokazywane tylko jeden 
raz, natomiast ten spektakl ma już ponad rok, a 
wciąż jest grany i żyje. Za każdym razem jest to 
inny spektakl. W innej przestrzeni robi się jakby 
coś nowego, dodają się piętra znaczeń. Sama 
nie wiem, jaki tym razem będzie wydźwięk, ale 
myślę, że będzie ciekawie.  

- Czy po zakończeniu studiów chciałabyś kon-
tynuować przygodę z tego rodzaju teatrem?

- Spektakl powstał pod opieką profesora Piotra Cie-
plaka. Bardzo dużo wyniosłam z tego egzaminu. W 
moich kolejnych pracach jest bardzo dużo z myśle-
nia, jakiego nauczył mnie profesor. To procentuje.  

Dorota Sech

Szkoła daje możliwości
Wywiad z Kamilą Michalak, studentką 
wydziału reżyserii Akademii Teatralnej, 
rozmawia Dorota Sech
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- The spectacle Laboratory of Journey pre-
sented during the Festival (off fringe) 
is based primarily on the movement, 
corporeality. There are no words at all. Is it dif-
ficult to work with an actor when one cannot 
lean on the text?

- No matter whether there is a text or not, what 
always remains is an idea, a construction. There 
is something we want to express and in what we 
have to be unanimous. Later on we should ope-
rate a method of telling it – with words, gestures, 
or all the other tools which belong to the stage. In 
fact it is slightly more difficult to work without the 
text, yet it is a very good exercise. 

- The spectacles of this kind in which the 
sense is given by the movement and gesture 
are associated generally with the dance the-
atre or a pantomime. Do you think the Theatre 
Academy can prepare an actor to work with 
his own body properly?

- It is an individual matter. If somebody wants 
to, he can develop in this field. He is more and 
more conscious of his own body and becomes  
familiar with different techniques of dance. The 
school gives such opportunities, yet we have 
to develop it individually, like in case of Kamil 
Dominiak (who acts in the Laboratory of Journey 
– critic’s note), who chose this direction at the 
beginning and the effects are visible now. As for 
the other actors, they are aware of their body as 
well, though in a different way. While making the 
spectacle we assumed not to pretend the dan-
cers if we are not, yet to find our individual means 
of movement and make it our virtue. I hope we 
have reached the goal.

- How was the organization of the space? 

It can tell many things, it can help an actor. 
While making the spectacle, did you use the 
things being already on the stage, or was it 
planned thoroughly before and the story was 
only put into this created reality?

- Usually we try to adapt the existing area. We 
take advantage of it and use its drawbacks. Also 
in this point we made benefit of what was given 
by the space – for instance a small intimate 
chamber, two entries. Now, wherever we are 
going to play this spectacle, we have to take a 
challenge to incorporate this story in a new, not 
original space. However, we know that such a 
revival can only do well. 

- The Laboratory of Journey is performed 
while the ITSelF. What does it mean for you?

- It is an occasion to play this spectacle one 
more time, in the new conditions. First of all, this 
is a prestige. Usually the exam spectacles that 
we prepare at the Academy are performed only 
once, but this spectacle has been presented for 
more than one year, it is still performed and alive. 
Each time it is a different spectacle. In a different 
space we can do something almost new and add 
the subsequent levels of meaning. I do not know 
myself how it will work this time, but I believe it 
will be interesting. 

- When you graduate, would you like to con-
tinue an adventure with this kind of the the-
atre?

- The spectacle was prepared under tuition of 
Professor Piotr Cieplak. I learned much from this 
exam. In my following works, there’s much of a 
way of thinking I was taught by the Professor. It 
bears interests.  

Dorota Sech, translated by Monika Riegel

Interview with Kamila Michalak, student of the Directing 
Department at the Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy

The School gives opportunities
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K apelusz pełen deszczu to historia 
rodziny Pope. Johnny Pope wrócił z 
wojny z Korei i wpadł: w nałóg – jest 

morfinistą – i w długi – w związku z nałogiem. To 
postać tragiczna: nie wie, jak zbliżyć się do cię-
żarnej żony, nie potrafi znieść cudzego dotyku po 
tym, co przeżył torturowany przez Koreańczyków, 
boi się powiedzieć ojcu o  nałogu i pożycza ciągle 
pieniądze od Pola, brata. Polo ma świadomość, 
że był zawsze tym mniej kochanym dzieckiem 
– dodatkowo sytuację braci komplikuje fakt, że 
ojciec po śmierci matki oddał ich na wychowanie 
dalszym krewnym. Demony dzieciństwa mieszają 
się z demonami wywoływanymi przez morfinowy 
głód i jak najbardziej realnymi opryszkami, chcą-
cymi zapłaty za „towar”. Celia, żona Johnny’ego, 
w związku z jego dziwnym zachowaniem podej-
rzewa go o romans, błaga o odrobinę czułości, 
ale zamiast od niego, otrzymuje ją od Pola, który 
od dawna się w niej kocha. Ale udaje szczęśliwą, 
oddając się monotonii pracy, podejmując teścia 
na kolacjach i czekając, aż jej mąż naprawdę 
wróci z Korei, choć uczucie do niego powoli w niej 
wygasa.

Tak wielowymiarowe postaci niełatwo jest 
zagrać. Niestety, nie można powiedzieć, że 
nowojorskim aktorom to zadanie udało się w 

pełni. Najlepiej wypada Polo, starając się poka-
zywać dwubiegunowość granej postaci. Pozo-
stali aktorzy (być może za sprawą ogromnej 
przestrzeni scenicznej) bardziej skupiają się 
na technicznej realizacji zadań niż na subtel-
nym wyrażaniu emocji. Celia wciąż krzyczy 
lub płacze, co chwila zapominając o wydatnym 
brzuchu i podbiegając, jakby jej nie krępował. 
Ojciec Pope zaśmiewa się i wspomina aneg-
doty z dzieciństwa synów z akcentem rodem 
z Missisipi. Opryszkowie chodzą kiwając się 
i patrzą na swoje ofiary spod ciemnych oku-
larów. Johnny od czasu do czasu trzęsie się, 
pokazując w ten sposób, że dopada go głód 
morfiny albo biega po scenie, kiedy akurat musi 
zmierzyć się z trudną sytuacją.

Wspomniana przestrzeń również nie ułatwia 
zadania aktorom (skądinąd scenografia jest 
bardzo urokliwa). Skromniutkie nowojorskie 
mieszkanko Pope’ów rozpełza się po scenie 
Teatru Studio, a atmosfera intymności, w jaką 
powinien być wprowadzony widz – wtajemni-
czany przecież w brudne rodzinne sekrety! – 
nie ma szansy zaistnieć.   

Karolina Ćwiek

Realizm
techniczny
O spektaklu Kapelusz pełen 
deszczu w reż. Michaela V. Gazzo 
z Instytutu Teatralnego im. Lee Strasberga w Nowym Jorku 

Sztuka daje czasem wytchnienie. Pozwala oderwać się od własnych problemów 
i pooglądać cudze. Porzucić na moment własne życie i zajrzeć w życie kogoś 
innego. Zobaczyć coś interesującego, pokazać znane problemy z nowej perspek-
tywy. A  czasem jest męcząca jak koszmarny sen.
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A Hatful of Rain tells the history of the 
Pope family. Johnny Pope returned 
from war in Korea and became addicted 

from morphine, and thus fell into debt. He is a 
tragical hero, he doesn’t know how to approach his 
pregnant wife, he can’t bear being touched after 
tortures he has endured from Korean hands, he 
is afraid to tell his father about the addiction and 
he constantly borrows money from his brother 
Polo. Polo lives with conviction that he has always 
been the less loved child, and the situation is 
further complicated by the fact, that after death of 
their mother Polo’s and Johnny’s father sent them 
away to collateral relatives. The demons of his 
childhood mix with demons rising from his craving for 
morphine and absolutely real thugs, craving 
for money for the “stuff”. Celia, Johnny’s wife, 
interpreting his odd behavior as symptoms 
of cheating asks him for a bit of affection, but 
instead receives it from Polo, who is long in 
with her. Yet she pretends to be happy, devoting 
herself to monotonous work, entertaining her visiting 
father-in-law, waiting for her husband to truly come 
back from Korea, even though her feelings toward 
him slowly dies out. 

Characters this multidimensional are not easy 
to enact. Unfortunately, the New York actors 

weren’t ultimately successful in this. Polo came 
off best, trying to show the bipolarity of his 
character. The rest of the actors (maybe due 
to large scenic space) focus more on the 
technical realization of their work than on subtle 
expression of feelings. Celia cries and shouts 
all the time, forgetting about her protruding 
belly, and running on the stage as if it did 
not restrain her. The Father Pope burst with 
laughter and with a Mississippi’s accent recalls 
anecdotes from his sons’ childhood. The thugs 
waddle and look on their victims from beneath 
shades. Johnny shakes like a jelly from time to 
time, thus showing his crave for morphine, or 
he runs on the stage, when he has to cope with 
a difficult situation. 

The space mentioned didn’t help the actors 
to do their job (even though the stage design 
is charming). The modest New York flat of 
the Popes spreads on the Studio Theatre’s 
scene, and the mood of intimacy the specta-
tor should be introduced to (just as he or she is 
introduced to murky family secrets!) has not 
chance to come into being.   

Karolina Ćwiek, translated by Błażej Prokopiuk

On A Hatful of Rain directed by Michael V. Gazzo from the Lee 
Strasberg Theatre and Film Institute in New York

Technical realism

A play sometimes is a moment of repose. It lets oneself tear from his or her prob-
lems and watch problems of others. It lets one to quit his life for a moment and to 
look into life of somebody else. To see something interesting, to show known prob-
lems from a different perspective. And sometimes it is tiresome like a terrible night-
mare. 
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B ombardowani z każdej strony agre-
sywnym dyskursem feministycznym, 
zapominamy o tym, jak prosta jest w 

swojej istocie relacja kobieta-mężczyzna. O 
tym, że tak naprawdę jest między nami tyle 
samo różnic, ile podobieństw i tak samo trudno 
jest nam odnaleźć się w dzisiejszym świecie. O 
tym wszystkim przypomniał irański spektakl.

Za pomocą jasnych, umownych środków, 
twórcy pokazali życie kobiety i mężczyzny – 
czy też może życia, które w pewnym momen-
cie łączą się. Zaczynamy bowiem od dwóch 
akwariów, w których zamknięci są bohaterowie 
i z których potem się rodzą. Już w tym symbo-
licznym ujęciu życia płodowego widać różnice 
między płciami – kobieta porusza się delikat-
nie, lekko, mężczyzna natomiast jest bardziej 
gwałtowny i niezgrabny. Rodzą się, odcinają 
sobie pępowiny, dorastają – i w końcu, oczy-
wiście, spotykają się. Są niezwykle różni – ale 
jednak pojawia się miłość, razem rysują na 
podłodze wielkie czerwone serce. Dalej jest 
coraz piękniej, z ich miłości rodzi się dziecko. 
Ale to jednak opowieść o życiu – więc szczę-
ście nie może trwać wiecznie. Ich drogi zaczy-
nają się rozchodzić. On wraca z pracy zmę-
czony, zasypia przed telewizorem, a ona wciąż 
na niego czeka, wciąż stara się być piękna. 
Ale on przestaje to zauważać, działa na niego 
już tylko prosta i tandetna przyjemność, jaką 
mogą dać filmy erotyczne. Dziecko, które miało 
ich połączyć, staje się tylko kolejnym utra-
pieniem, przepychają je pomiędzy sobą, jak 
wyraz swoich wzajemnych pretensji i oskarżeń. 

Pewnie banalność całej tej opowieści byłaby 
zupełnie nie do zniesienia, gdyby nie kilka 
wyraźnych zalet. Po pierwsze, wszystko jest 
umowne, ledwie zasygnalizowane, wymaga od 
widza, by sam sobie wiele rzeczy dopowiedział. 
Po drugie, spektakl nie kończy się na tym, co 
opisałam powyżej. Przesłaniem nie jest myśl, 
że małżeństwo jako takie jest bez sensu, że 
prędzej czy później i tak się rozpadnie. Oto, w 
finale spektaklu, bohaterowie odnajdują wodę 
i światło – może aż nazbyt dosłowne sym-
bole nowego życia, oczyszczenia. Mamy więc 
happy end – a w dzisiejszych czasach takie 
zakończenie damsko-męskiej opowieści jest 
wyrazem nie lada odwagi.

Po trzecie – spektakl trwa zaledwie pół godziny. 
To bardzo mało – ale w zupełności wystarczy. 
Dzięki temu, że twórcy nie starali się na siłę 
wydłużyć swojego przedstawienia, powstało 
coś, w czym nie wydarza się nic niepotrzeb-
nego. Każdy gest  i słowo mają swoje znacze-
nie, w którym w pełni wybrzmiewają, bez niedo-
mówień, ale i bez przegadania.

Zapewne nie jest to tzw. „wielki teatr”. Nie 
niesie ze sobą ważkiego przesłania, nie deba-
tuje nad skomplikowaniem dzisiejszego świata, 
tak naprawdę nie mówi nam nic nowego. Ale 
sądzę, że właśnie w prostocie i jasności tkwi 
siła spektaklu  – a dzięki perfekcyjnemu wyko-
naniu, staje się on przyjemną chwilą oddechu, 
których tak mało daje nam współczesny teatr.  

Iga Kruk

Bez niepotrzebnych słów
O spektaklu Kobieta, mężczyzna  w reż. Mortezy 
Mirmontazemi z Teatru Uniwersyteckiego w Teheranie
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Without unnecessary words

B ombarded from every side with the 
aggressive feministic discourse, we 
forget that the relationship between man 

and woman is really very simple. We forget that 
in fact, we are similar in as many ways as we are 
different, and that it is equally hard for us to find 
our place in the contemporary world. We had an 
opportunity to be reminded about that by the Ira-
nian spectacle.

With clear, symbolic means the artist showed a 
life of a woman and a man – or maybe two lives 
that at some point are beginning to connect. 
We start from two aquariums in which the main 
protagonists are closed and from which they 
are later going to be born. Just in this symbolic 
image of foetal life we can see the differences 
between two sexes – the woman is moving 
gently and with grace, the man is more clumsy 
and violent in his movement. They are born, 
they cut their own umbilical cords, they grow up 
– and finally, they meet. They are very different 
from each other - and yet they fall in love – they 
draw a red heart on the floor together. Later it is 
even more beautiful – a baby is born from their 
love. However, it is still a story about life, so the 
happiness cannot last forever. They start to part 
ways. He comes back from work tired, he falls 
asleep in front of the telly and she is still wait-
ing for him, still trying to look pretty. He doesn’t 
notice anymore, aroused only by simple and 
tacky pleasure provided by erotic movies. The 
baby that was supposed to draw them closer 
together, only draws them apart.

Supposedly the cliché of this story would be 
unbearable, if not for a few distinctive advan-
tages. First of all, everything in this story is 
symbolic, barely sketched, demanding from 
the audience to draw conclusions on their own. 
Secondly, the spectacle does not end in what I 
described above. The message of the story is 
not that the marriage as such is futile, predes-
tined to fail. In the finale of the spectacle the 
two protagonists find water and light – symbols 
of redemption that are maybe even too obvi-
ous.  We have a happy end then – and nowa-
days such an ending is a proof of extraordinary 
artistic courage. 

Thirdly, the spectacle is only half an hour long. 
It’s very short, but it’s also enough. Thanks 
to the fact that the creators were not trying to 
artificially prolong the spectacle, they created 
something with no unnecessary elements. 
Every word and every gesture have a meaning 
that they fully convey, never too much, never 
too little. 

Supposedly, it is not what one can call a “great 
theatre”. It does not carry a mind-shattering 
message, it does not debate over the condition 
of contemporary world – in fact, it even doesn’t 
tell us anything new. However, in my opinion 
this simplicity and clarity of the spectacle is 
it’s main strength – and because of the perfect 
execution of the artistic concept, it becomes a 
pleasant moment of relief that is so rare in con-
temporary theatre.  

Iga Kruk, translated by Alicja Urbanik

On the spectacle Woman, man directed by Morteza 
Mirmontazemi from University Theatre House in Teheran
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I le o straconym dniu może opowiedzieć 
dwudziestominutowy spektakl? Wyda-
wałoby się, że nowoczesne wariacje na 

temat straconego czasu wciąż jeszcze stoją w 
służbie proustowskiej estetyki wspominania, w 
licznych dywagacjach ogarniającej warstwo-
wość powidoków – pejzaży miejskich, fragmen-
tów z życia socjety, osobistych i artystycznych 
refleksji. Twórczego rozwinięcia doczekała się 
również pasażowa koncepcja kształtowania 
przestrzeni wspomnień, skupiona na detalu, a 
reprezentowana m. in. przez Berlińskie dzie-
ciństwo Waltera Benjamina. Nowsze realizacje 
stawiają jednak na ujęcie postmodernistyczne, 
posługując się brakiem ciągłości, antylinearno-
ścią wspomnień, a surrealistyczna konstrukcja 
unaocznia absurdy treści. 

Spektakl Stracony dzień po trosze czer-
pie z tych konwencji: stracony dzień to żadne 
novum tematyczne, a pytania wkraczające 
w sferę zarówno eschatologii – czy początek 
jest już tak naprawdę końcem? – jak i metafi-
zyki powtarzały się w dziesiątkach utworów (w 
wykonaniu Szwedów brzmią jednak zdumiewa-
jąco świeżo, jako że odciążone z ładunku emo-
cjonalnego zyskały na sile wyrazu jako hasła, 
elementy konstytuujące przestrzeń spektaklu). 
Wyabstrahowanie ze spektaklu składowych 
środków wyrazu i złożenie ich w nowy sche-
mat to znane dekonstrukcji zabawy ze struk-
turą. Dwa bieguny narracji – kobieta i mężczy-
zna – i napięcie między nimi („…ty jesteś mną. 
Nie mogę od ciebie uciec”) było eksploatowane 
przez sylwetki Doppelgängerów i szaleńców. 

Ale chociaż Stracony dzień wykorzystuje kon-
kretne metody i figury, przez cały czas pozo-
staje jednak pomysłem oryginalnym. Przez 
dwadzieścia minut (jeden z najkrótszych spek-
takli offowych) szwedzkiemu duetowi udało 
się nakreślić własną wizję, zaznaczyć własny 
sposób opowiedzenia o małej katastrofie stra-
conego dnia. Jest to katastrofa z pogranicza 
katastrofy rzeczywistej i wirtualnej: stracony 
dzień pojawia się i jako stwierdzenie, i jako 
niewiadoma. Na poziomie technicznym odpo-
wiada temu przemyślana gra świateł, wydoby-
wająca z ciemności dwoje aktorów i oszczędną 
scenografię. Siłą napędową spektaklu nie jest 
tu ozdobność dekoracji, a choreografia, gwał-
towny i dziki taniec sceniczny. Jego przeciw-
wagą są ściszone, pozornie kontrolowane 
głosy aktorów – opowieść o całkiem zwyczaj-
nym szaleństwie straconego dnia.

Spektakl Stracony dzień sam siebie zdaje się 
brać ironicznie. Otwiera go długa sekwencja 
bezruchu przy wtórze muzyki à la marsz woj-
skowy w jazzowej improwizacji, a w scenie dys-
kotekowego tańca aktorzy zakładają maski. 
Lekko parodystyczne nawiązanie do tradycji 
teatru greckiego czy drwina z popkultury? Akto-
rzy zapisują tekst spektaklu kolorową kredą 
na czarnej tablicy. Wyrwane z kontekstu poje-
dyncze słowa tworzą spójną całość dopiero 
wtedy, gdy nadchodzi już czas, aby je zetrzeć. 
Moment czułej, refleksyjnej destrukcji. Gaśnie 
światło. Sala rozbrzmiewa głośnymi oklaskami. 
I nikt – jestem tego pewna – nie bił brawa 
wyłącznie z grzeczności.  

Katarzyna Orlińska

Stracony dzień, czyli nie mogę 
od ciebie uciec

O Straconym dniu w reż.  Mattiasa Malmgrena 
z Akademii Teatralnej w Malmö
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The Lost Day, or why I cannot 
run away

H ow much a 20 minute staging can 
tell about a lost day? It would seem 
that modern variations on the motive 

of lost time still contribute to Proust’s esthet-
ics of remembering: in numerous divagations 
concerning layers of post-images: urban land-
scapes, fragments of society’s life, personal 
and artistic reflections. Besides, the detail-
focused passage concept of memory space for-
mation, represented among others by Walter 
Benjamin’s Berlin Childhood around 1900, 
has also been artistically developed. However, 
newer realizations rely on a postmodern take, 
adapting lack of continuity, anti-linearism of 
memories. The surrealistic construction under-
lines the absurdity of the content. 

The Lost Day draws upon these conventions: 
a lost day is no thematic novelty, and ques-
tions entering into the realm of both eschatology 
(is the beginning really already the end?) and  
metaphysics were repeated in dozens of works. 
The staging of Swedes was, however, incredibly 
fresh, as, relieved from the emotional burden, it 
gained strength of expression as watchwords, 
elements constructing the play’s space. Abstract-
ing elements of the play’s means of expres-
sion and building a new schema out of them is a 
known to deconstruction play with structure. Two 
poles of narration: a woman and a man. The ten-
sion between them (“…you are me. I cannot run 
away”) was harnessed by the figures of Doppel-
gangers and madmen. But despite The Lost Day 
using specific methods and figures, it remains a 
genuine idea. Throughout the twenty minutes (it 

is one of the shortest off spectacles) the Swede 
duo was able to outline their own vision, to point 
their own way of storytelling of the small catastro-
phe of losing a day. This catastrophe dwells on the 
border of real and virtual: the lost day appears as 
a spoken phrase and as an enigma. On the tech-
nical layer it is represented by moderate stage 
design and the thoughtful play of lighting, dra-
wing the actors from darkness. The strength of this 
staging was not its decorativeness, but the cho-
reography, violent and wild stage dance. This was 
counterweighted by muffled, seemingly controlled 
voices of the actors – a story about an absolutely 
normal madness of a lost day.

The Lost Day seems to take itself ironically. It 
opens with a long sequence of motionlessness 
accompanied by jazz improvisation on a mili-
tary march, and in the scene of disco dancing the 
actors wear masks. A slightly parodist reference to 
the tradition of Greek theatre or a mockery of pop 
culture?  The Actors write the text of the play with 
a colored chalk on a blackboard. Single words 
taken out of the context form a whole when it is 
time to wipe it clean. A moment of tender, reflec-
tive destruction. The lights go down. The crowd 
applauds. And no one, I am sure of that, claps 
their hands only out of courtesy.  

Katarzna Orlińska, translated by Błażej Prokopiuk

On The Lost Day directed by Mattias Malmgrena 
from Theatre Academy in Malmö
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D oprawdy, przedziwną huśtawkę nastro-
jów można przeżyć oglądając Home-
work. Zaczyna się bowiem bardzo źle. 

Oto lalka ludzkich rozmiarów. Oto lalkarz, który, 
wyłaniając się z mroku, to przestawi drewnianą 
dłoń, to zmieni ułożenie bezwładnej głowy, to 
znowu, zamiast usadzić na krześle, położy bez-
wolny obiekt na stole tylko po to, by przy delikat-
nych klawiszowych dźwiękach znów skryć się w 
cieniu. Trwa to wszystko na tyle długo, by widz, 
w swoim nieprzepartym i całkowicie oczywistym 
pragnieniu odnalezienia sensu w doświadczanej 
sztuce, zaczął się zastanawiać, o co tutaj właści-
wie chodzi. I, ku swojej rozpaczy, ze strony twór-
ców napotyka tylko na mur zimnej obojętności. 
Okazuje się bowiem, że nie dostajemy od reży-
sera żadnej wskazówki, żadnego punktu wyjścia, 
od którego moglibyśmy rozpocząć budowanie 
interpretacji. Czy mowa tu będzie o samotności, o 
naturze samej przestrzeni teatru, o relacji artysty 
z jego dziełem? Nie wiadomo. Jednym słowem, 
Homework, bardzo starając się być prawdziwą 
sztuką, staje przed realną groźbą utraty jakiego-
kolwiek sensu.

Jednak w tym właśnie momencie powoli, jeszcze 
bardzo nieśmiało, ale coraz wyraźniej, z cienia 
skrywającego otoczoną z trzech stron gładkimi 
ścianami scenę zaczyna wyłaniać się wątek, 
który zdominuje resztę spektaklu. Gdy lalkarz 
wreszcie decyduje się na dłuższy pobyt w świe-
tle reflektorów, przy podniosłym, pięknym śpiewie 
chóru podnosząc lalkę w taki sposób, jakby to 
ona sama, o własnych siłach dźwigała się z zaku-
rzonej podłogi, obejmując ją, a nawet pojedyn-
czymi gestami próbując upodobnić się do niej, 
przyjąć te same pozycje i nadać swemu ciału ten 
sam drewniany bezwład, zdajemy sobie sprawę, 
że oto zaczyna rozwijać się opowieść o tkwiącej 

u podstaw samej ludzkiej natury potrzebie blisko-
ści. Jednak jest to bliskość bardzo szczególna, 
bo osiągana tylko w kontakcie z rzeczą całkowi-
cie posłuszną woli człowieka, nie z drugą, auto-
nomiczną osobą. Władczość i niemożliwa do 
wykorzenienia skłonność do upokarzania, jak na 
dłoni widoczne w kontakcie lalkarza z lalką, stoją 
w jaskrawej sprzeczności z uznaniem w obiekcie 
uczuć podmiotu, i ten dramatyczny konflikt znaj-
duje swoje przerażające apogeum w scenie, w 
której człowiek, obejmując w fałszywym geście 
przyjaźni zimne ciało niemal żywej, niemal 
równej mu lalki, ostatecznie rzuca się na nią, nie-
malże łamiąc ją w pół, manifestując w tym sza-
lonym geście najmroczniejsze ludzkie instynkty. 

I kiedy już wydaje się, że widz zostanie pozosta-
wiony w mroku, zmuszony do konfrontacji z nie-
zwykle pesymistyczną wizją natury, w której sam 
uczestniczy, światła rozjaśniają scenę raz jesz-
cze i zmuszeni jesteśmy do obserwacji kolejnej 
sekwencji poprawiania i przesuwania dłoni, głowy 
i innych części drewnianego ciała, która nie tylko 
wydaje się niepotrzebna, ale do tego zwieńczona 
zostaje gestem pojednania, czy wręcz połącze-
nia człowieka z lalką, wybrzmiewającego fał-
szem tak wyraźnym, że aż trudno uwierzyć w tak 
daleko posuniętą niespójność spektaklu. 

Oglądający Homework może doświadczyć nie-
zwykłej w swojej różnorodności gamy emocji: 
od irytacji i zwątpienia w sens przedsięwzięcia, 
poprzez zachwyt towarzyszący wstąpieniu spek-
taklu na drogę ku wybitności, aż po rozczarowa-
nie związane z niespodziewanym zejściem z tej 
drogi. Przy tym jest to dzieło na tyle oryginalne i 
dostarczające obfitego materiału do przemyśleń, 
że mimo wszystkich niedoskonałości niewątpli-
wie warto się z nim zmierzyć. 

Robert Mróz

Lalka bardziej 
ludzka od człowieka
O spektaklu Homework w reż. Marcina  
Jarnuszkiewicza z Akademii Teatralnej w Warszawie
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I t has to be said that one goes through 
various stages of attitude while watch-
ing Homework. It starts very bad. A doll of 

human size and a puppeteer, peeking from the 
darkness to change the position of a wooden 
arm, lifeless head or to put something on a table, 
only to fade into the darkness once again. It all 
lasts long enough for a spectator to start wonder-
ing about the actual sense of the whole scene. 
And, unfortunately, he find only cold indifference 
on the side of the creators of the spectacle. It 
turns out that we don’t get any kind of clue, any 
information that we can start building our interpre-
tation upon. Is it going to be a story about loneli-
ness, about the nature of the theatre space itself, 
about the relation of the artist to its creation? We 
don’t know. Homework, while trying to be a “real 
art” so hard, is facing a threat of becoming non-
sensical. 

However, in this exact moment we can see a 
motif that is starting to evolve from the specta-
cle and that will dominate the rest of it. When the 
puppeteer finally decides to come into the spot-
light for a longer period of time, when he, accom-
panied by a singing choir, lifts the doll from the 
floor as if it was trying to stand up by itself, when 
he, by a series of gestures, tries to make himself 
look more like a doll, when he embraces it, we 
can see that there is a story about the universal 
need of intimacy starting to unfold right in front of 
our eyes. However, it is a very special form of inti-
macy and closeness, because it can be achieved 
only in the contact with a thing completely sub-
ordinate to human will, not in the contact with 
other human being. Superiority and a tendency 
for humiliation that can be seen in the contact of 
a puppeteer with the doll are a screaming con-
tradiction to a relation where the object of feeling 

is truly equal. This dramatic conflict can be most 
visibly seen in the scene where the puppeteer, 
embracing the almost-alive, almost-equal doll’s 
arm, suddenly leaps at it and almost breaks it in 
an insane act of dark human instincts. 

And when it seems that a spectator will be left 
in the dark, forced to confront a very pessimis-
tic vision of nature he’s a part of, the lights illu-
minate the scene once again and we are forced 
to observe next sequence of lifting, putting down 
and correcting the parts of wooden body. This 
scene seems not only redundant, but also it is 
concluded with an act of agreement or even 
connection of a man with the doll. This act is so 
clearly false, that it is hard to believe in this type 
of inconsistency of the spectacle. 

While watching Homework, one can go through 
a whole palette of emotions: from irritation and 
doubt into the sense of the spectacle, through the 
amazement at the spectacle’s signs of genius, 
to the disappointment at the sudden disappear-
ance of this signs. It has to be also said that it is 
a work of art that is so original and full of material 
for later reflection, that it is with no doubt worth 
confronting with.   

Robert Mróz, translated by Alicja Urbanik

A doll more human than a man

On Homework directed by Marcin Jarnuszkiewicz 
from Theatre Academy in Warsaw
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