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Robert Mróz

Od ludzi – dla ludzi
Festiwal to nie tylko spektakle, spotkania z twórcami  
i zabawa w klubie festiwalowym. To także, a może przede 
wszystkim, ciężka praca dziesiątek osób, które dbają o to, by 
zawsze wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jakie są ich 
zadania? Czy są zadowoleni z efektów? Jak oceniają tegoroczny 
festiwal? Na te i inne pytania odpowiadają osoby pracujące w 
Biurze Festiwalowym.

Danuta Janicka-Mierzwa,
kierownik Biura Festiwalowego:

Poza tym, moja praca nie jest tak ważna, jak ta, jaką wykonało Biuro Festiwalowe, w którym pra-
cowało ponad dwadzieścia osób. Bez nich ten Festiwal by się nie odbył. Tak naprawdę całą robotę 
wykonali oni, a ja byłam tylko medium, które przekazywało informacje, koordynowało pracę. Muszę 
przyznać, że zanim znalazłam swoje miejsce w tej strukturze, minęło trochę czasu. Musieliśmy się 
najpierw bliżej poznać, by móc poczuć ten moment „kliknięcia”, kiedy wszyscy odnaleźli siebie w 
strukturze i gdy wszystko zaczęło działać. Od tej chwili było łatwiej i myślę, że w dniu rozpoczęcia 
festiwalu byliśmy bardzo dobrze zgrani i przygotowani. 

Jeśli chodzi o ocenę tegorocznego Festiwalu, to mogę zacytować kolegę, Dawida Mlekickiego, 
który stwierdził, iż człowiek próbuje ułożyć sobie pozory ładu, który na końcu i tak okazuje się cha-
osem. Nie da się przewidzieć wszystkiego, nawet w najlepszym planie pojawią się luki. Wydaje 
mi się jednak, że w 90% dopięliśmy wszystko na ostatni guzik. Dopięcie takich detali, jak kwestia 
transportu rekwizytów, zakwaterowania uczestników oraz cała logistyka związana z ich pobytem 
tutaj sprawiło, iż Festiwal potoczył się gładko i bez większych niespodzianek. Oczywiście, parę 
rzeczy można byłoby udoskonalić, ale zawsze uczymy się na własnych błędach i na tę chwilę 
uważam, że Festiwal jest sukcesem.

Pracując nad Festiwalem, cały czas miałam na uwadze 
to, aby uczestnicy byli zadowoleni, aby jak najwięcej 
informacji im przekazać i jak najwięcej informacji od nich 
otrzymać – taka jest moja rola. Pytałeś, czy nie myśla-
łam o tym, żeby wyjść z cienia, pochwalić się swoją 
pracą, ale wykonując swoje zadania nie myślałam w 
ogóle o zyskaniu splendoru. Zależało mi raczej na tym, 
aby wszystko było dopracowane, kiedy przyjdzie dzień 
rozpoczęcia. I kiedy ten dzień przyszedł, kiedy uczest-
nicy przyjechali do recepcji, okazało się, że moja praca 
została przez nich naprawdę doceniona, zebrałam dużo 
podziękowań.
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Robert Mróz, translated by Błażej Prokopiuk

From people to people
A Festival is not only about performances, meetings with the 
creators and fun in the festival club. It is also, if not most, the 
hard work of dozens of people, who do their best for to everything 
be signed, sealed and delivered. What are their duties? Are they 
happy with the effects? How do they judge this year’s festival? 
These and other questions shall be answered by members of the 
Festival Office. 

Danuta Janicka-Mierzwa,
Festival Office Manager:

The focus of my work during the Festival was to ensure our guest’s satisfaction. It was important to 
pass them as much information as possible and to gather just as much info from them, that is my 
duty. You asked whether I wanted to come out of the shadow and to pride myself, my work, but I 
had never thought about personal splendor while doing my job. I just wanted to polish everything 
up before the opening day. And when the day came, when we received our guests it happened that 
my work was truly appreciated, I received many thanks. 

Besides, my work is not as important as the work done by the Festival Office with its approximately 
twenty members. Without them there would be no Festival. It was really them who did all the work, 
I was but a medium, that circulated information and coordinated work. I have to admit that quite a 
time passed before I found my place in all the structures. We had to get to know each other better 
to feel everything “click” in place, when everyone found themselves in the structure and when 
everything started running. It was easier from that moment and I think we were made a really good 
and prepared team since the beginning of the Festival. 

If you ask me to judge this year’s Festival, I might quote a colleague of mine, Dawid Mlekicki, who 
said that men tend to make everything under the pretense of order, which finally ends up in chaos. 
You can’t foresee everything and even a best plan can’t cover everything. I think that we did so in 
90%. Taking care of things like transporting the props, providing accommodation for our competi-
tors and the whole logistic connected with their visit made us prepare so the Festival ran smoothly 
and without any major surprises. Obviously, you always can make things better, but we always 
learn from our mistakes, so up to that moment I consider this Festival a success. 
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Ewa Uniejewska, 
redaktor naczelna gazety festiwalowej:

Praca przy redakcji gazety jest specyficzna, odbywa się tak naprawdę w nocy. Powoduje duże 
zmęczenie, ale jednocześnie daje bardzo dużą satysfakcję. Mam fajny zespół ludzi.  Recenzenci 
i tłumacze są zorganizowani, terminowo wywiązują się z wykonywania zadań, co niezwykle uła-
twia mi pracę. Potem oczywiście musimy złożyć gazetę, dokonać korekty (co jest najbardziej pra-
cochłonne), wysłać całość do druku. Kończymy zazwyczaj około czwartej nad ranem. Pod koniec 
festiwalu zmęczenie jest coraz większe i ryzyko błędów rośnie, coraz bardziej chce się spać. Pro-
gram festiwalu jest każdego dnia bardzo napięty, a my musimy wszystko śledzić na bieżąco. Ale to 
jest to, co lubię w swojej pracy.

Błędy zawsze się zdarzają, ale można z nich wyciągnąć sporą naukę na przyszłość. Pierwszy raz 
koordynuję pracę gazety festiwalowej, dopiero zdobywam doświadczenie. Mam nadzieję, że do 
kolejnej edycji MFST podejdę bogatsza w umiejętności zdobyte w tym roku.   Tegoroczne propo-
zycje festiwalowe są bardzo ciekawe. Niestety, charakter mojej pracy powoduje, że nie jestem w 
stanie chodzić na wszystkie spektakle. Te, które udało mi się obejrzeć, bardzo mnie zaintereso-
wały. A o to przecież chodzi.

Anna Byś,
koordynatorka imprez towarzyszących:

Zdajemy sobie jednak sprawę, że to spektakle stanowią główną atrakcję festiwalu. Myślę, że 
pomysłem na przyszłość może być organizacja na przykład spotkań panelowych.
Publiczność dopisała na spektaklach offowych. Niedziela jest dniem, w którym nie ma już spekta-
kli konkursowych i liczę na to, że wtedy pokazy pozakonkursowe przyciągną jeszcze liczniejszą 
widownię. Jak wiadomo, w poprzednich latach spektakli pozakonkursowych było dużo mniej, w 
tym roku rozmiar tej sekcji zaskoczył nas samych i jest to pewien eksperyment. Myślę, że ich obec-
ność w takiej liczbie dodała kolorytu całemu przedsięwzięciu.

Funkcję informacyjną w czasie festiwalu pełni 
katalog. Rolą gazety festiwalowej jest raczej 
przyjęcie krytycznego  stosunku do danego 
spektaklu i otwarcie pola do dyskusji. Polecamy 
dany spektakl, bądź nie, ale zawsze staramy się 
wydobywać z niego to, co najlepsze. Chcemy 
zainteresować ludzi daną sztuką, zaproponować 
interpretację, a nie relacjonować wydarzenie.

Zaskakująco łatwo było nakłonić nawet osobisto-
ści takie jak Jacques Lassalle czy Stacy Keach 
do uczestnictwa w spotkaniach, natomiast 
trochę trudniej jest namówić publiczność do sta-
wienia się w Akademii Teatralnej o godzinie 14. 
Na spotkaniu z Anną Strasberg sala zapełniła się 
do ostatniego miejsca, w pozostałych przypad-
kach było z tym trochę gorzej.
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Ewa Uniejewska,
Editor-in-Chief of the Festival Newspaper:

The informative function during the Festival lies within the catalogue. The role of the Festival News-
paper is rather to assume a critical approach towards a particular performance and to open some 
kind of a discussion. Sometimes we recommend a spectacle, sometimes we don’t, but we always 
try to extract the best aspects. We want to interest people with a particular play, suggest an inter-
pretation, and not to simply relate an event.

Editing a newspaper is a specific job, as it mainly takes place during the night. It is a source of 
great weariness, but also of great satisfaction. I have a crew of nice people. Critics and translators 
are neatly organized and meet their deadlines easily, which facilitates my work considerably.  Then 
of course we have to page the newspaper, proofread it (which honestly is the greatest effort) and 
send it to print. We usually end about 4 AM. With passing time we are more and more tired, the risk 
of mistakes grows, we become more and more sleepy. The Festival’s programme is tightly sched-
uled, but we have to follow every current event. But that’s what I like about my work.

Mistakes always happen, but you can draw great lesson for future. It’s the first time I coordinate 
work of a Festival Newspaper, so it’s a fresh experience.  I hope that I will be richer with these 
experiences during next ITSelF. This year’s performances were very interesting; unfortunately, the 
type of my work doesn’t let me go to all spectacles I wished to see. These which I have, interested 
me much. And that’s what matters. 

Anna Byś,
Associated Events Coordinator: 

It was incredibly easy to invite such celebrities as Jacques Lassalle or Stacy Keach to participate 
in meetings with guests, but it is considerably harder to persuade the audience to come to the The-
atre Academy at 2 PM.  The meeting with Anna Strasberg gathered crowds of guests, who filled all 
seats, but other meetings were not as lucky. We know, however, that the main attraction of the fes-
tival are the performances. I think panel discussions would be a good idea for future.

A lot of audience turned up at the off performances. Sunday is the day, when no contest spectacles 
take place, so I think that non-contest performances will gather even bigger audience. As we know, 
there were far less non-contest performances in the previous years; the scale of this section was 
a kind of an experiment. I think that their tremendous presence enlivened the whole undertaking.



6 3.07.2011

Grzegorz Pindelski,
koordynator obsługi studenckiej festiwalu:

 
pilnie skontaktować się z grupą aktorów lub osobami pracującymi w teatrach festiwalowych, poma-
gają nam w tym piloci grup, rezydenci oraz obsługa recepcji. 

Większość osób współpracujących przy festiwalu to studenci Akademii Teatralnej, ale jest kilka 
osób spoza tej uczelni, które zatrudniliśmy ze względu na biegłą znajomość języków – przykładem 
są studentki z iranistyki czy hungarystyki. Kilkanaście osób pracowało już przy poprzedniej edycji 
festiwalu, znają więc specyfikę organizacji pracy i zasady obiegu informacji, co bardzo usprawnia 
nasze działania.

W tym roku mamy na festiwalu kilka nowości – rozbudowaną sekcję spektakli pozakonkursowych, 
napisy w trakcie przedstawień i duże grono osób współpracujących przy organizacji wszystkich 
wydarzeń festiwalowych. Na pewno są to wielkie zalety tegorocznej edycji. To, że spektakle są tłu-
maczone, w dużej mierze przyczyniło się do większej frekwencji. Same przedstawienia są bardzo 
zróżnicowane, widzę jednak duże bogactwo w tym, że każda szkoła pokazuje część kultury swo-
jego kraju oraz specyfikę pracy aktorskiej danej uczelni teatralnej. 

W ramach obsługi studenckiej festiwalu pra-
cuje 66 osób. Wraz z Adamem Ozgą zaczęliśmy 
pracę już w styczniu, rekrutując osoby chętne do 
współpracy. Nasza praca polegała na przydziela-
niu zadań każdej z tych osób, przy uwzględnie-
niu jej dyspozycyjności czy znajomości języków 
obcych. Podczas festiwalu zdarza się oczywiście 
wiele nieprzewidzianych sytuacji i jeśli trzeba
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Grzegorz Pindelski,
Student Support Coordinator:

There are 66 people working in the student support. Adam Ozga and I both began our work in Jan-
uary, recruiting people willing to help. Our task was mostly to distribute particular assignments to 
all the people, bearing in mind their availability or their knowledge of foreign languages. During the 
festival there happen of course many unexpected events and when you need to contact a group of 
actors or crews working in festival theatres, the group guides, residents or the reception staff help 
us. 

Most of the people making this festival are the students of the Theatre Academy, but there are 
some out of this circle, hired because of their knowledge of a particular language, for examples 
students of Hungarian or Persian.  Some people worked for us during the previous edition of the 
festival, so they know the specific aspects of the organization and the rules of information circula-
tion, which facilitates our actions.

This year we have a few novelties: a big body of non-competing performances, subtitles during 
each play and many people who organize all the festival’s events. These are surely great advan-
tages of current festival. The fact, that the spectacles are translated greatly increased the number 
of participants. The plays are diverse, but I see great richness in the fact, that each of the schools 
present a part of their cultures and specificity of acting of each of these schools.
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W ie lopole,  Wielopole Tade -
usza Kantora to nie tylko teatr 
śmierci, w którym aktor przyj-

muje na siebie rolę umarłego. To także teatr 
pamięci. Spojrzenie na przeszłość z per-
spektywy dziecka. Dziecko patrzy wybiór-
czo, fragmentarycznie, przypisując posta-
ciom schematyczne cechy ułatwiające mu 
identyfikację. Po latach przychodzi ten 
proces odtworzyć, podjąć próbę „przywoła-
nia czasu, który minął i ludzi, którzy w nim 
żyli. I minęli również.” 

Aktorzy poruszają się w przestrzeni stwo-
rzonej na oczach widza, odtwarzając struk-
turę wspomnienia. Jedni zakładają maskę 
zmarłych członków rodziny, drudzy kreują 
sylwetki żołnierzy – pozbawionej indywi-
dualności masy, maszerującej w jednym 
rytmie. Raz widać ich codzienność, prze-
rysowane, absurdalne fragmenty przecięt-
nego życia, innym razem są to wojenne 
koszmary. W obu spektaklach, polskim 
i koreańskim, wszystko zostaje uwiecz-
nione na fotografiach, które z jednej strony 
zapewniają ciągłe trwanie, z drugiej zaś 
skazują człowieka na wieczne więzienie tu 
i teraz. Czym innym jest bowiem pamięć, 
jeśli nie kliszą, z której należy wyciągnąć 
jak najwięcej informacji? Bohaterowie zdję-
cia nie mają przeszłości, ani przyszłości. 
Bronią się tylko tą jedną chwilą, o czym 
pisał sam Tadeusz Kantor.

Koreańczycy sięgają po dzieło Kantora i 
przekładają je na swój „teatralny język”. 
Fascynację tego rodzaju teatrem widać 
było już w spektaklu Hamlet, który pre-
zentowano na festiwalu dzień wcześniej. 
Doodri, Doodri przybiera formę niezwykle 
widowiskowego rytuału, ceremonii śmierci. 
Bardzo dobra technika aktorów, drobia-
zgowe przygotowanie każdego ruchu, 
pokazują, jak wiele pracy zostało włożone 
w stworzenie spektaklu. Od tego, co się 
dzieje na scenie, trudno oderwać wzrok. 
Szczególne wrażenie robią sceny zbio-
rowe, w których łatwo zaobserwować pre-
cyzję, z jaką poruszają się żołnierze. Ludz-
kie cierpienie, trauma, katastrofa, z którą 
musza zmierzyć się bohaterowie, uderza 
pięknem formy. Przenosząc realia Wielo-
pola…, dokonano oczywiście kilku zmian, 
które wprowadziły akcenty wskazujące na 
konkretny kraj (szczególną uwagę należy 
zwrócić na piękne stroje koreańskich akto-
rów). Przede wszystkim udało się jednak 
pokazać, że istota sztuki ma uniwersalny, 
ponadnarodowy charakter, czemu sprzyjała 
chociażby muzyka, bliska zarówno ludziom 
Wschodu, jak i Zachodu.   

Dorota Sech

Piękna katastrofa
O spektaklu Doodri, Doodri w reż. Seung 
Hoon Chaia z Uniwersytetu Suwon,
Instytut Teatru i Filmu



91 2 3 4 5 6 7

T adeusz Kantor ’s Wielopole, 
Wielopole is not only the the-
atre of death, in which the actor 

takes the role of the deceased. It is also the 
theatre of remembering. Looking back into 
past from the perspective of a child. A child 
perceives selectively, fragmentarily, con-
necting characters with schematic qualities 
facilitating identification. When years pass 
this process has to be reversed, as one has 
to try to “evoke the time that passed, and 
people who then lived. And passed alike.”

The actors move in space created before 
the audience, recreating the structure of 
a memory. Ones wear masks of the dead 
members of the family, others create an 
image of soldiers: a mindless mass devoid 
of individuality, marching in a steady 
rhythm. During one moment we see their 
everyday life, during the other: nightmares 
of war. In both performances, Polish and 
Korean, everything is eternized in photo-
graphs which, on the one hand, enable 
these moments to last forever, on the other 
they imprison people in here and now. What 
is memory if not a film, from which one has 
to draw as much information as possible? 
The characters on the photos have no past, 
nor future. They defend themselves with 
this one precious moment, described by 
Tadeusz Kantor himself.

The Koreans translate Kantor’s work into 
their own “theatrical language”. The fasci-
nation with this kind of theatre became evi-
dent the day before with the presentation of 
Hamlet. Doodri, Doodri takes the form of an 
incredibly spectacular ritual, a ceremony of 
death. Very good technique of the actors, 
meticulous preparation of each move show 
how much work has been put into cre-
ation of this performance. It is hard to take 
eyes off what is happening on the stage. 
The greatest impression is made by group 
scenes, during which one may easily notice 
the precision with which the soldiers move. 
Human suffering, trauma, the catastrophe 
the soldiers have to cope with - all are of 
strikingly beautiful form. During the adapta-
tion of Wielopole, Wielopole some changes 
were made, showing Korean accents (such 
as the beautiful attire of the Korean actors). 
Foremost, they were able to show us that 
the essence of art is universal, pannational 
in character; a fact that was conduced by 
the music: close to the people of East and 
West alike.   

Dorota Sech, translated by Błażej Prokopiuk

A beautiful catastrophe
On Doodri, Doodri, directed by Seung Hoon Chai 
from Suwon University, Division of Theatre and Film
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J ak odzyskać coś, co – zdawałoby się 
– jest niemożliwe do stracenia: własną 
tożsamość? Iluzja wiecznej przynależ-

ności do samego siebie zostaje błyskawicznie 
zniszczona w świecie rządzonym przez „armię 
białych kołnierzyków” na usługach wiecznie 
nieobecnego Reynoldsa, udzielnego władcy 
korporacyjnego imperium. Tak wygląda świat 
przyszłości wykreowany przez brytyjskiego dra-
matopisarza Paula Sellara. Czy jednak rów-
nież owa przyszłość nie jest tylko iluzją? Spek-
taklu w reżyserii Andy`ego Jordana nie sposób 
zakwalifikować do gatunku political fiction. Poli-
tical owszem, choć raczej implicite. Fiction 
zbliża się jednak, i to w sposób niebezpiecznie 
wyraźny, do nader realnej teraźniejszości. Tu 
kłania się nie tylko orwellowski Rok 1984, ale 
i Kafka z budowaniem atmosfery absurdu i nie-
znanego zagrożenia. 

A czym jest przyszłość dla „człowieka, który 
wypadł z łóżka” i stracił poczucie jedności z 
własnym ja? Jedyną możliwość odzyskania 
przyszłości pan Price widzi w odzyskaniu prze-
szłości, dlatego udaje się na umówione spotka-
nie – punkt zaczepienia w teraźniejszości. Ta 
wydaje się jednak snem, w którym wciąż wra-
cają mroczne obrazy: ciemność, dezorienta-
cja, obawy… Przychodząc na spotkanie, pan 
Price wprawia w ruch biurokratyczną machinę, 
której nikt i nic nie jest już w stanie zatrzymać. 
„Procedura”, jak enigmatycznie określają tę 
machinę pracownicy biura, nie może zostać w 
żadnym razie przerwana. Przez cały czas jej 
trwania petent zobowiązany jest do pozosta-
nia w biurze, które pozostaje jedynie komórką 

niższego szczebla korporacyjnej hierarchii. Do 
pana Price`a docierają tylko odległe echa prze-
tasowań w zarządzie firmy. Znane jedynie z 
nazwiska osoby – Reynolds czy Mirza – oka-
zują swoje zadowolenie lub gniew ze stanu 
otrzymanych raportów, co znajduje przełoże-
nie na sytuację pana Price`a. Kwintesencją 
tej sytuacji jest kafkowskie stwierdzenie: „jest 
pan tu, ponieważ pan coś zrobił. Albo czegoś 
nie zrobił”. Co zostało czy nie zostało zrobione, 
nie wie ani protagonista, ani widz. Człowiek, 
który wypadł z łóżka to nowoczesny Proces 
bez winy, a z karą w postaci zamknięcia w nie-
ludzko bezosobowym biurowcu.

Intrygująco zabawne, niepokojąco aktualne, 
bardzo dobrze zagrane. Człowiek, który wypadł 
z łóżka został napisany dla aktorów ze Szkoły 
Sztuk Performatywnych w Lincoln jako ćwicze-
nie, dlatego nie brak tu balansujących na gra-
nicy przesady rysów charakteru czy widowisko-
wych napadów neurozy. Aktorzy występują w 
szeregu krótkich sekwencji, a mocne oświetle-
nie i melodyjna muzyka łamiąca „biurową” kon-
wencję wzmagają efekt wyobcowania. Czło-
wiek, który wypadł z łóżka, znalazł się w samym 
centrum koszmaru rzeczywistości, o której nie 
wie więcej, niż widz. Spektakl śmiało gra pod-
świadomymi lękami i obawami człowieka nowo-
czesnego, a wykorzystując elementy konwen-
cji psychologicznego thrillera i orwellowskiego 
Roku 1984, tworzy własną wizję korporacyj-
nej realności. Ponury absurd mimo wszystko 
wywołuje śmiech zaprawiony goryczą. Zapada 
w pamięć. To spektakl zagrany przekonująco, 
realistycznie, z całą mocą wyrazu.  

Katarzyna Orlińska

Człowiek, który 
wypadł z łóżka, 
czyli orwellowski 
Rok 2011
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H ow to get back something that seems 
to be impossible to loose – one’s 
own identity? The illusion of eternal 

ownership of oneself is suddenly broken in the 
reality ruled by the “white collars’ army”, in the 
service of always absent Reynolds, the abso-
lute sovereign of the corporate empire. This is 
how the world of the future looks in the con-
cept of the British dramatist Paul Sellar. How-
ever, isn’t this future also an illusion? The spec-
tacle directed by Andy Jordan does not only 
qualify to the political fiction genre. Of course, 
it is political, although rather implicite. The fic-
tion,  however, is coming dangerously close to 
the too real presence. Here we can have not 
only the Orwell’s Year 1984, but also Kafka with 
the atmosphere of absurd and unknown peril. 
 
And what is the future for „a man who fell out of 
bed” and lost the contact with his own self? The 
only possibility of getting back the future lies, 
according to Price, in getting back the past, and 
so the man goes to the scheduled meeting – 
a point of focus in the present. It seems only 
like a dream, with recurring pictures of dark-
ness, disorientation, fears… Coming to the 
meeting, Price starts a bureaucratic machin-
ery that is unstoppable by anything or anyone. 
“The procedure”, as it is enigmatically called 
by the employees in the bureau, cannot be 
stopped. Through it all a client has to stay in the 
bureau, which is only a lower step in the corpo-
rate machinery. There are only distant echoes 
of corporate changes getting to Price. People 
who he knows only by their names – Reynolds 
or Mirza – show their anger or acceptation for 

the received reports, which is directly effective 
to the situation of Price. A perfect summary of 
this situation is Kafkian statement: “You are 
here because you did something. Or because 
of something that you didn’t do.” What was or 
wasn’t done is unclear both to the protagonist 
or the audience. The man who fell out of bed 
is a contemporary Trial without the crime, but 
with punishment of being locked in the dehu-
manized office building. 

Intriguingly funny, thrillingly up – to-date, very 
well played. The man who fell out of bed was 
written for the actors of Lincoln School of Per-
forming Arts as an exercise, and because 
of that there is a lot of almost grotesque fea-
tures of character or very picturesque cases 
of neurosis. The actors play in a string of short 
sequences and harsh light and melodic music 
break the “bureau” convention and strengthen 
the effect of alienation. The man who fell out of 
bed found himself in a middle of a nightmare 
of reality of which he knows less even than the 
audience. The spectacle plays boldly with the 
subconscious fears of a modern man and using 
the elements of the psychological thriller and 
Year 1984 creates its own vision of corporate 
reality. A gloomy absurd evokes, despite it all, a 
bitter laugh. It stays etched in our memory. It is 
a spectacle played realistically, with a full force 
of sincere emotions.    

Katarzyna Orlińska, translated by Alicja Urbanik

A man who fell out of bed, 
that is Orwell’s year 2011
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S trindberg w stylu opery pekiń-
skiej? Pomysł całkowicie kar-
kołomny. Tym większe brawa 

należą się artystom z szanghajskiej Aka-
demii Teatralnej, że, prezentując spektakl 
ujęty w formę zupełnie dla nas niezrozu-
miałą, zrobili to w sposób profesjonalny, 
wzbudzający ciekawość i ujmujący humo-
rem. 

Twórcy wiernie podążają za fabułą szwedz-
kiego dramatu, a zmiany najczęściej są 
jedynie kosmetyczne. I tak czyżyk staje 
się skowronkiem, hotel, o którego posta-
wieniu marzy Jan – zajazdem. Co prawda 
kilka scen zostało na potrzeby spektaklu 
usuniętych, jednak jest to cena, którą warto 
było zapłacić za ograniczenie czasu trwa-
nia do strawnych dla europejskiego widza 
75 minut.

Trzeba powiedzieć, że forma pekińskiej 
opery – najbardziej znanej, klasycznej 
formy opery chińskiej – jest dla zachod-
niego odbiorcy czymś tak dalece nieco-
dziennym, że problemem może być nie 
tylko „wczucie się” w atmosferę przedsta-
wienia, ale nawet rzetelna ocena gry aktor-
skiej. Całkowite skonwencjonalizowanie 
przebiegu spektaklu wymaga od widza, 
który chce autorytatywnie wypowiadać 

się o tego rodzaju sztuce, dogłębnej zna-
jomości ogromnej liczby kanonów. Mimo 
to, niejeden element spektaklu artystów z 
szanghajskiej uczelni przykuwał uwagę. 
Przepiękne, bogate, mieniące się kolorami 
stroje z charakterystycznymi, sięgającymi 
ziemi rękawami, wyróżniały się na tle asce-
tycznej scenografii, na którą składał się 
tylko jeden obiekt – czerwone krzesło, które 
posłużyło zresztą nie tylko do siedzenia, 
ale przydało się również przy pochówku 
ukochanego skowronka Panny Julii. Tra-
dycyjny makijaż aktorów i mnogość noszo-
nych przez nich ozdób dopełniały bardzo 
przyjemnego wrażenia, że w przygotowanie 
sztuki włożono mnóstwo pracy, która zapro-
centowała na scenie.

Wielką wytrwałością i pracowitością musieli 
wykazać się też aktorzy, od których konwen-
cja wymaga nie tylko bardzo precyzyjnych, 
powolnych i wystudiowanych ruchów, ale 
i doskonałego przygotowania wokalnego 
i akrobatycznego. Większość kwestii nie 
jest wypowiadana, a wyśpiewywana w cha-
rakterystyczny sposób – wysokie, piskliwe 
tony są tu na porządku dziennym, a wszel-
kie próby wychwycenia w pieśniach wyra-
zistego, możliwego do ustrukturyzowania 
rytmu co rusz kończą się niepowodzeniem. 
Co ciekawe, w Pannie Julii największe 

Robert Mróz

Ożywczy 
powiew egzotyki
O spektaklu Panna Julie w wykonaniu 
Opery Pekińskiej w reż. Zhao Qun  
z Akademii Teatralnej w Szanghaju
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Refreshing exotic air

T h Strindberg in a Chinese opera 
style? Absolutely breakneck 
stunt. The greater applauds for 

the actors from the Shanghai Theatre Acad-
emy, who presented a spectacle of abso-
lutely incomprehensible form for a Polish 
spectator, but made professionally, arous-
ing curiosity and endearing with humor. 
 
The makers follow the plot of the Swede 
drama and changes occurring are cosmetic 
in nature. And thus the siskin becomes a 
skylark, hotel, Jan’s dream, becomes an 
inn. Some scenes were removed for the 
needs of the adaptation, however this is the 
price one has to pay for shortening a perfor-
mance to 75 minutes, time bearable for the 
European audience.

One has to admit, that the form of Bei-
jing Opera, the most renown form of Chi-
nese Opera, is something so unusual, that 
not only it is a problem to “embrace” the 
atmosphere of the performance, but even 
to fairly judge the acting. Thorough con-
ventionalization of the course of the spec-
tacle demands from someone, who wants 
to critically assess such a performance a 
profound knowledge of a vast number of 
canons. Despite that, many elements of the 
Chinese performance drew attention. Beau-

tiful, rich, dazzling with colors attire with the 
distinctive, ground-reaching sleeves, distin-
guished themselves from the ascetic back-
ground, a sole object: a red chair, used not 
only for sitting, but also useful during the 
funeral of Miss Julie’s beloved skylark. The 
traditional make-up and variety of acces-
sories worn by the actors completed the 
pleasant conviction, that great effort has 
been made during the preparations. Effort, 
which profited on the stage. 

Likewise, the actors had to demonstrate 
great fortitude and diligence. The conven-
tion demands from them not only very pre-
cise, slow and studied movement, but also 
excellent vocal and acrobatic abilities. Most 
of the parts are not spoken, but sung, in a 
characteristic manner: high-pitched sounds 
are the usual; all efforts to grasp structur-
alized rhythm are deemed do fail. Interest-
ingly, the best scenes in Miss Julie are not 
sung, but danced, especially the one, in 
which Jan, wearing a lions mask, is tempted 
by Julie, holding a red ribbon. The actor 
impersonating the servant demonstrates 
outstanding flexibility, presenting us with a 
sequence of movements bringing to mind 
rather stories of wuxia pian, than an opera 
(and which, interestingly, are an essen-
tial part of the Beijing Opera). An extraor-

Robert Mróz, translated by Błażej Prokopiuk

On Beijing Opera version of Miss Julie directed by Zhao 
Qun from the Shanghai Theatre Academy
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wrażenie robią sceny nie śpiewane, a tań-
czone – szczególnie ta, w której uzbrojony 
w maskę lwa Jan kuszony jest przez Julię 
trzymającą czerwoną kokardę. Aktor wcie-
lający się w służącego demonstruje godną 
podziwu gibkość, prezentując sekwencję 
ruchów, jakie kojarzą się bardziej z opowie-
ściami wuxia pian niż z operą, a które, co 
ciekawe, są właśnie nieodłącznym skład-
nikiem formy opery pekińskiej. Moment 
staje się naprawdę niezwykły, kiedy obser-
wujemy, jak spod sztywnego płaszczyka 
konwencji wyłania się prawdziwe pożąda-
nie, znajdujące ujście w zmysłowym tańcu 
wykonywanym przy wyjątkowo oszczęd-
nym akompaniamencie bębnów. Trzeba 
przyznać, że azjatyccy aktorzy poruszają 
się wręcz wybornie, z niedoścignioną 
gracją i miękkością. Przywiązując wielką 
wagę do ćwiczenia swoich ciał, osiągają 
zapierające dech w piersiach efekty. Drugą 
taką chwilą jest finał, w którym Julia, wstą-
piwszy w rozświetlający środek sceny krąg 

światła, powoli kładzie się, a dwoje służą-
cych przykrywa jej martwe ciało wściekle 
czerwoną wstęgą. 

Obcowaniu z Panną Julią w wykona-
niu artystów z Chin towarzyszyła szczera 
radość kontaktu z czymś nowym i jeszcze 
nieodkrytym. Choć ze względu na specy-
ficzną formę spektaklu trudno było praw-
dziwie przejąć się losem bohaterów i zro-
zumieć wszystkie wyrażane przez aktorów 
emocje, to sam fakt umożliwienia nam kon-
taktu z kulturą diametralnie odmienną od 
naszej każe docenić wysiłek włożony w 
przygotowanie sztuki. 

Ujmujące było to, co działo się już po 
zakończeniu spektaklu. Składając ukłony 
publiczności, chińscy aktorzy uczynili to z 
taką gracją, wykonując tak otwarte i sym-
patyczne gesty, że wywołali tym prawdziwą 
burzę oklasków.  
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dinary moment comes, when from under 
the rigid guise of convention emerges true 
desire, which finds its fulfillment in a lustful 
dance accompanied by surprisingly careful 
sounds of drums. I have to admit, that the 
Asian actors move absolutely deliciously, 
with an unrivalled gracefulness and soft-
ness. They achieve breathtaking effects 
setting so much store by the dexterity of 
their bodies. Another such moment comes 
with the finale, when Julie, entering a circle 
of light in the middle of the stage, lies 
slowly, her dead body being covered with a 
bloody red ribbon by two servants. 

Watching Miss Julie performed by the Chi-
nese actors was accompanied by honest 
joy of contacting something new, something 
undiscovered. Even though the specific 
form hampers our empathy for the charac-
ter’s fortune and all the emotions expressed 
by the actors, the very fact of communing 
with a culture radically different from ours 

makes us appreciate the effort put in the 
preparation of the performance. 

The end of the spectacle was indeed pre-
possessing: the Chinese actors, while 
bowing before the audience, did so with 
such a gracefulness, making such open 
and amiable gestures, that they have pro-
voke an absolute storm of applauds. 
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K ażdą, nawet najbanalniejszą 
historię można pokazać tak, 
że nie da się od niej oderwać 

oczu. To właśnie pokazali nam hiszpańscy 
studenci w Kaprysach doktora Oxa. Fabuła 
nie wyróżnia się niczym szczególnym: oto 
wyjątkowe miasteczko, w którym nikomu 
do niczego się nie spieszy – miejsce 
dziwne, ale szczęśliwe, przecież pozba-
wione wszelkich przejawów niecierpliwo-
ści i agresji. Przybywa do niego kobieta, 
która postanawia to szczęście zburzyć za 
pomocą tajemniczego gazu, działającego 
na mieszkańców pobudzająco. Ostatecznie 
jej maszyneria eksploduje – a mieszkańcy 
miasteczka są szczęśliwi, bo wszystko wró-
ciło do pierwotnego stanu.

Można by analizować realistyczne motywa-
cje tej opowieści. Ale Hiszpanom chyba nie 
były one potrzebne. To, co najistotniejsze 
w ich przedstawieniu, nie działo się w war-
stwie treści – lecz w formie.

Mówiąc forma, nie mam na myśli formy pla-
stycznej – scenografia w tym przedstawie-
niu właściwie nie istnieje, znaczącą rolę 
odgrywa jedynie światło, oddające zarówno 
porę dnia, jak i zmieniającą się sytuację 
psychiczną mieszkańców miasteczka. For-

malnie zostali potraktowani sami aktorzy 
– każdy z nich tworzy postać silnie zindy-
widualizowaną, ale nie pod względem psy-
chologii. Każdy ma własny, wyrazisty, czy 
nawet przerysowany, sposób poruszania 
się, ich spowolnione ruchy, pełne pauz, 
przypominają ruchy kukiełek. Wrażenie to 
pogłębiają twarze, z podkreślonymi kośćmi 
policzkowymi i oczami, ale operujące tylko 
dwoma wyrazami – neutralnością i szero-
kim, serdecznym uśmiechem. Skojarzenie 
z kukiełkami pogłębia fakt, iż są oni „animo-
wani” przez doktor Ox i jej pomocników – 
może to dlatego makabryczne zakończenie 
nie wstrząsnęło widzami, tylko wywołało ich 
śmiech? W końcu to nie ludzie stracili ręce 
i nogi, tylko lalki, które wciąż tak samo sze-
roko się do nas uśmiechają. I pewnie nic z 
tego, czego doświadczyli, nie będą pamię-
tać.

Hiszpański spektakl zakończyła prawdzi-
wie entuzjastyczna owacja. Dało się sły-
szeć głosy, że to jedno z najlepszych przed-
stawień Festiwalu. Świadczy to o jednym 
– o tęsknocie za teatralnością, konwencją, 
a także po prostu za radosnym teatrem. 
Może nasi twórcy teatralni powinni się 
chwilę nad tym zastanowić?   

Iga Kruk

Potrzeba formy
O spektaklu Kaprys doktora 
Oxa, w reż. Rafaela Ruiza 
z Królewskiej Wyższej Szkoły 
Sztuk Dramatycznych 
w Madrycie
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A need of form

E very, even the most cliche story, 
can be staged in a way that will 
make it impossible to tear away 

from it. This is what was shown to us by 
the Spanish students in a play A fantasy 
of dr Ox. The plot is nothing special: there 
we have an extraordinary town, in which 
nobody is in a hurry anywhere – a place 
that is a bit strange, but happy, with no 
signs of aggression or irritation. One day, a 
woman arrives there, who decides to crush 
this status quo by using a gas that makes 
all of the citizens of this small town agitated. 
Finally, her machinery will explode – and 
the town dwellers will be happy, because 
everything will return to normal, at last. 

One can analyze the realistic motivations of 
this story. However, the Spaniards appar-
ently didn’t need them. What was the most 
important in their spectacle, didn’t hap-
pened in it’s plot – it happened in the form.

By saying form, I didn’t mean the artistic 
form – the stage design is almost nonexis-
tent in this spectacle, the only important role 
played by the light that is both conveying 
the time of the day and the psychological 
condition of the town dwellers. The actors 
were treated in a formal way – each one 

creates a strong character, however, not 
from the point of view of psychological con-
struction. Each one has his own, personal 
style of walking – their slow, unnatural, pre-
cise movement remind us of puppets. This 
impression is strengthened by their faces – 
with emphasized cheekbones and eyes, but 
using only two types of emotion – neutrality 
and broad grin. The association with pup-
pets is also deepened by the fact that they 
are “animated” by dr. OX and her helpers – 
maybe that’s why the macabre final didn’t 
shake the audience, but only provoked 
laughter? After all, it weren’t people that lost 
their arms and legs, it were dolls, which are 
still grinning ever so broadly. And they prob-
ably won’t even remember a thing. 

The Spanish spectacle ended with truly 
enthusiastic ovation. It can be heard that 
this was one of the best spectacles of the 
Festival. it proves only one thing – that 
people miss the theatricality, convention 
and, besides all that, a joyous theatre. 
Maybe our artists should think about it for 
a while?  

Iga Kruk, translated by Alicja Urbanik

A Fantasy of Dr Ox, directed by Rafael Ruiz 
from The Royal Academy of Dramatic Arts in Madrid
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