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Spotkanie
z Theodorosem Chiotisem

Bilety

„WE DON’T HAVE AN IMMIGRATION PROBLEM, WE HAVE
A CAPITALISM PROBLEM.”
Paweł Wodziński

1.
Tegoroczna edycja Festiwalu Prapremier (Festiwalu Nowych Dramaturgii) poświęcona została Europie i rozmaitym kryzysom, które w ostatnich latach dotknęły boleśnie wiele europejskich państw i społeczeństw.
Większość spektakli i wydarzeń towarzyszących, składających się na
ośmiodniowy program festiwalu, ściśle koresponduje z jego tematem
przewodnim, wnikliwie analizując przyczyny i dobitnie przedstawiając
skutki (1) kryzysu finansowego i ekonomicznego, dotykającego przede
wszystkim kraje południa Europy; (2) wyniszczającej polityki wyrzeczeń
i „zaciskania pasa”, aplikowanej przez unijne instytucje zadłużonym
krajom; (3) deficytu praktyk demokratycznych w ramach struktur europejskich, wywołującego niechęć wobec europejskiego projektu politycznego, a także powodującego nieufność wobec reguł demokracji
przedstawicielskiej; (4) kryzysu europejskiej polityki migracyjnej, którego efektem jest zamykanie granic; (5) wzrostu prawicowego populizmu, przekładającego się na reakcje europejskich społeczeństw wobec
uchodźców.
Szczególnie intensywnie tematyka kryzysów europejskich przejawia się
w spektaklach zagranicznych. Na historyczno-polityczne uwarunkowania
obecnych napięć i konfliktów wskazuje Milo Rau w spektaklu Empire,
trzeciej części swej europejskiej trylogii (The Civil Wars, The Dark Ages),
przywołując doświadczenia osób, których rodziny zostały w przeszłości
zmuszone do migracji w wyniku decyzji politycznych i zmiany granic
państwowych. Jan Mikulašek w przedstawieniu Europeana kreśli groteskową wizję xx-wiecznej historii Europy, niezmiennie pogrążonej w wojnach i konfliktach. Oliver Frljić w spektaklu Naše nasilje, vaše nasilje
przypomina powieść-esej Petera Weissa Die Ästhetik des Widerstands,
osadzoną w latach trzydziestych w Niemczech, której tematem jest rozkwit faszyzmu, odnajdując paralelę pomiędzy historycznym antysemityzmem i dzisiejszą islamofobią.
13

Tematyka współczesnych kryzysów w Europie niezwykle mocno rozbrzmiewa w przedstawieniach twórców pochodzących z Grecji, kraju, w którym na niespotykaną skalę ogniskują się zarówno problemy
ekonomiczne, polityczne, jak i migracyjne, i który przechodzi obecnie
najgłębszy kryzys w swej współczesnej historii, stając się jednocześnie
świadkiem załamania systemu finansów publicznych, ofiarą radykalnej
polityki oszczędności, oraz pierwszym celem na szlaku uchodźców z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Late Night, spektakl Blitz Theatre
Group, poemat o końcu Europy, wygłaszany w zrujnowanej sali dancingowej, Bloods Vasistas Theatre Group w reż. Argyro Chioti, na podstawie
tekstu Efthimisa Filippou, metaforyczna opowieść o człowieku z blizną
na szyi, która nie chce się zagoić, Case Farmakonisi or the Right of Water, teatralny dokument, w którym Anestis Azas szczegółowo opowiada
o akcji na Morzu Śródziemnym, przeprowadzonej przez grecką straż
graniczną, w wyniku której śmierć poniosło kilkudziesięciu uchodźców
z Afganistanu, i za którą odpowiedzialność zrzucono na młodego Syryjczyka, wykraczają poza prostą dokumentację poszczególnych aspektów
greckiego i europejskiego kryzysu, tworząc wielostronny obraz katastrofy, ogarniającej wszystkie dziedziny życia.

w programie tegorocznego festiwalu spektakli produkowanych przez
tpb, Granic Julii Holewińskiej, w reż. Bartka Frąckowiaka, ironicznego
spektaklu-eseju poświęconego europejskiej polityce migracyjnej, prowadzonej przez unijną agencję Frontex, będącego jednocześnie emocjonalnym wezwaniem do okazania empatii uchodźcom, oraz Tu Wersalu
nie będzie! Rabiha Mroué, Piotra Grzymisławskiego, Marty Keil, Jana
Sobolewskiego w reż. Rabiha Mroué, przedstawienia dokumentalnego,
przypominającego tragicznie zmarłego lidera związkowego Andrzeja
Leppera (a poprzez tę postać historię radykalnej, dzikiej i barbarzyńskiej
transformacji ekonomicznej w latach 90-tych w Europie Wschodniej),
jak i zwracającego uwagę na delegitymizację współczesnej demokracji
przedstawicielskiej, blokującej możliwość realizacji interesów ekonomicznych słabszych politycznie grup społecznych.
Kryzys analizowany był w tworzonych przez teatr spektaklach, poświęconych głównie destrukcyjnym procesom ekonomicznym, m.in. w przedstawieniu Detroit. Historia ręki Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina, osadzonym w mieście, będącym symbolem nowoczesności, które stało się
jedną z pierwszych ofiar przenoszenia produkcji przemysłowej w inne
rejony świata; w spektaklu-performansie Kantor Downtown, który – wychodząc od postaci Tadeusza Kantora i jego nowojorskich wizyt artystycznych – przechodził na pole ekonomii, opisując proces zmian społecznych i ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych w latach 80-tych
i 90-tych; w adaptacji powieści Grona gniewu Johna Steinbecka, która
wprowadziła do programu Teatru temat ekonomii politycznej. Powieść
Steinbecka pozwoliła odsłonić związki migracji i kapitalizmu, dostrzec
przyczynę powstawania fal migracyjnych w – eufemistycznie to ujmując
– specyficznych potrzebach gospodarki kapitalistycznej, która poprzez
politykę wywłaszczeń i eksmisji zapewnia odpowiednie przepływy taniej siły roboczej, nisko płatnych, pozbawionych praw i bezpieczeństwa
socjalnego prekariuszy.

2.
W działaniach Teatru Polskiego w Bydgoszczy tematyka rozmaitych kryzysów pojawia się nie po raz pierwszy. Istotnym elementem programu
ubiegłorocznej edycji Festiwalu Prapremier był blok wydarzeń, poświęconych tzw. kryzysowi uchodźczemu, problemowi migracji z terenów
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki do Europy oraz stosunku instytucji
europejskich i samych Europejczyków do dzisiejszej fali migracyjnej. Tym
zagadnieniom poświęcone były zarówno spektakle: Apokalipsa Michała
Borczucha, Europa.Śledztwo Izy Szostak, Magdy Jędry i Weroniki Pelczyńskiej oraz Oh My Sweet Land Amira Nizara Zouabiego, debata Sztuka
odpowiedzialna globalnie, jak i wykład Pawła Mościckiego, inaugurujący
cykl seminariów Obrazy uchodźcze. Uzupełnieniem tego wątku stały się
spektakle przybliżające kontekst historyczny dzisiejszych napięć geopolitycznych, związany z problematyką kolonializmu europejskiego wobec
Afryki – Black Bismarck niemieckiego kolektywu teatralnego andcompany&co, oraz – odnoszące się do historycznych i współczesnych konfliktów na Bliskim Wschodzie – Wojny, których nie przeżyłam Weroniki
Szczawińskiej i Riding on a Cloud Rabiha Mroué.

Różnorakie aspekty kryzysu stanowiły także podstawę wielu debat i dyskusji panelowych. Destrukcyjny wpływ kapitalizmu na system demokratyczny stał się przedmiotem debaty Kapitalizm i widmo demokracji,
inicjującej współpracę z polską edycją czasopisma „Le Monde diplomatique”.
Tematowi niedemokratycznych procedur unijnych, na przykładzie negocjowanego obecnie przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską porozumienia, poświęcona została dyskusja ttip. Transatlantycka pułapka.

Tematyka kryzysów była także stale obecna w programie działań Teatru, realizowanych w poprzednich dwóch sezonach. Stąd obecność
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Debata Rasa, rasizm – wzory dominacji i przemocy analizowała rasizm
jako strategię polityczną. Jej rozwinięciem stała się dyskusja panelowa
dedykowana islamofobii, starająca się opisać przyczyny powszechnego
w Europie i w Stanach Zjednoczonych zjawiska wykorzystywania różnicy
kulturowej (religijnej) do celów politycznych, jednocześnie prezentując
rozmaite formy współczesnych zachowań rasistowskich wobec muzułmanów oraz kod wizualny, który im towarzyszy. Odsłonięciu uwarunkowań ekonomicznych dzisiejszych procesów migracyjnych służyły spotkania: Prekariat wszystkich krajów oraz Uchodźcy na granicy: między
polityką bezpieczeństwa a ekonomią polityczną.

krajów; Tu Wersalu nie będzie!); kryzys demokracji przedstawicielskiej
(Tu Wesalu nie będzie!; Gabinet politycznych osobliwości; ttip. Transatlantycka pułapka) z kryzysem europejskiego projektu politycznego
(Europeana; Late Night; ttip. Transatlatycka pułapka).
Na bazie działań Teatru Polskiego można także stworzyć mapę geograficzną, na której zaznaczone będą ogniska światowych kryzysów. Rozciągałaby się ona w poziomie od Detroit (Detroit. Historia ręki) przez Nowy
Jork (Kantor Downtown) w Stanach Zjednoczonych, Calais we Francji
(Obrazy uchodźcze), Brukselę (Europeana), Warszawę (Tu Wersalu nie
będzie!), Bejrut w Libanie (Riding on the Cloud), Kurdystan (Empire), aż
do obozów uchodźców w Turcji, Syrii i Jordanii (Granice; Oh My Sweet Land). Pionowo, biegnąc od Berlina (Black Bismarck), przez Zagrzeb
w Chorwacji (Aleksandra Zec), Sarajewo w Bośni (Wojny, których nie
przeżyłam), Lampedusę (Apokalipsa), wyspę Farmakonisi i Ateny w Grecji (Bloods; Case Farmakonisi; Late Night), Maltę, Libię i Erytreę (Sztuka
odpowiedzialna globalnie), Tanzanię, Ugandę, Akrę w Ghanie (Afryka,
Black Bismarck), sięgałaby aż do Bukavu w Kongo i Maputo w Mozambiku (Afryka).

3.
Na działania i projekty realizowane przez Teatr Polski w Bydgoszczy w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 oraz na program Festiwalu Prapremier
w latach 2015 i 2016 można spojrzeć jak na zbiór najważniejszych tematów politycznych ostatnich lat i jednocześnie mapę procesów i zjawisk
kryzysowych, na którą złożyłyby się: (1) wojna na Bliskim Wschodzie
(Oh My Sweet Land; Wojny, których nie przeżyłam; Riding on a Cloud),
(2) zachodni kolonializm (Afryka; Fanon; Black Bismarck; Empire), (3)
uchodźstwo (Granice; Case Farmakonisi or the Right of Water; Obrazy
uchodźcze; Europa.Śledztwo; Uchodźcy na granicy; Empire), (4) kryzys
państwa i demokracji przedstawicielskiej (Tu Wersalu nie będzie!; Gabinet politycznych osobliwości; ttip. Transatlantycka pułapka), (5) konsekwencje neoliberalnej polityki ekonomicznej (Kantor Downtown; Grona
gniewu; Detroit. Historia ręki; Prekariat wszystkich krajów; Tu Wersalu
nie będzie!), (6) kryzys projektu europejskiego (Europeana; Late Night;
ttip. Transatlatycka pułapka), (7) wybuch nacjonalizmów i prawicowego populizmu (Aleksandra Zec; Naše nasilje vaše nasilje; Apokalipsa;
Islamofobia; Rasa-rasizm).

Przy pomocy programu tpb można także skonstruować mapę historycznych procesów, która unaoczniłaby, że stan kryzysu jest nieodłącznym
elementem kapitalistycznej nowoczesności, i na której znalazłyby się: (1)
rewolucja francuska i początek kapitalizmu (Thermidor), (2) europejski
kolonializm (Afryka; Empire; Black Bismarck), (3) kryzys ekonomiczny
lat 20-tych i 30-tych (Grona gniewu; Naše nasilje, vaše nasilje), (4) dekolonizacja w okresie powojennym (Afryka; Fanon; Black Bismarck), (5)
neoliberalna transformacja po 1989 r. (Tu Wersalu nie będzie!; Kantor
Downtown), (6) kryzys finansowy i ekonomiczny ostatnich lat (Late Night; Bloods).

Patrząc na dwuletni program tpb w postaci diagramu, dostrzec można połączenia i związki pomiędzy poruszanymi tematami, nakładające
się na siebie linie, punkty i zbiory wspólne. Łączą się na nim tematy
uchodźstwa (Granice; Case Farmakonisi or the Right of Water; Obrazy
uchodźcze; Europa.Śledztwo; Uchodźcy na granicy; Empire) ze skutkami
prowadzenia neoliberalnej ekonomii (Kantor Downtown; Grona gniewu; Detroit. Historia ręki; Prekariat wszystkich krajów; Tu Wersalu nie
będzie!); problem eksploatacji krajów Południa przez kapitalistyczną
zachodnią gospodarkę (Afryka; Fanon; Black Bismarck; Empire) z zamykaniem fabryk i redukcją zatrudnienia w innych rejonach świata (Kantor
Downtown; Grona gniewu; Detroit. Historia ręki; Prekariat wszystkich
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4.
Wielość i złożoność problemów ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i politycznych; skala zjawisk, pozwalających układać wielopoziomowe „kryzysowe” mapy całego współczesnego świata, stanowi dla
„teatru spraw zagranicznych” nie lada gratkę. Kusi, żeby do programu
dodawać spektakle, debaty, projekty edukacyjne, poświęcone kolejnym dramatycznym wydarzeniom politycznym i społecznym. Tematów
na pewno nie zabraknie, można to robić niemalże w nieskończoność,
przedstawiając konsekwencje destabilizacji Bliskiego Wschodu, analizując podłoże aktów terrorystycznych w Europie Zachodniej, zastanawiając
17

W E

D O N ’ T

H A V E

A N

I M M I G R A T I O N

P R O B L E M

( … )

się nad skutkami Brexitu czy szansami wprowadzenia zmian systemowych na skutek prodemokratycznych protestów we Francji. Patrząc na
przebudzającą się politykę imperialistyczną – wydawałoby się, należącą bezpowrotnie do przeszłości. Pokazując skutki wojny hybrydowej
w Donbasie i Ługańsku i jej wpływ na oblicze polityki Unii Europejskiej.
Do naniesienia na mapę geograficzną zatem wciąż pozostają: Nicea, Paryż, Londyn, Bagdad, Mosul, Aleppo, Damaszek, Moskwa, Kijów, Stambuł, i wiele jeszcze innych miejsc na świecie.
Mnożenie map, nakładanie ich na siebie, dodawanie kolejnych pozycji
do – i tak przeraźliwie długiej listy problemów – nie będzie jednak wystarczająco efektywne, może w nas jedynie wzbudzić przekonanie, że
kryzys, z którym mamy dziś do czynienia jest nie do opanowania, że
znaleźliśmy się w sytuacji, w której wszystkie metody i strategie przestały działać, a rozwiązanie jednego z problemów nie wpływa zasadniczo na całość. Dlatego lepiej dokonać syntezy, nawet za cenę pewnego
uproszczenia, nazywając zasadniczy problem, który stał się powodem
powstania tej niezwykłej kryzysowej fali, obejmującej kolejne obszary geograficzne, polityczne, społeczne i ekonomiczne, tak jak zrobili to
autorzy kampanii społecznej przeciw rasistowskiemu traktowaniu imigrantów, pisząc na billboardzie „We don’t have an immigration problem,
we have a capitalism problem”, przyjmując do wiadomości, że dzisiejszy
kryzys nie jest zbiorem mniejszych i większych problemów do rozwiązania, ale został spowodowany przez działania neoliberalnego kapitalizmu,
finansjeryzację życia ekonomicznego, naruszanie przez kapitał równowagi ekonomicznej, politycznej i społecznej, realizowanie polityki wywłaszczeń z praw publicznych i obywatelskich, że ataki terrorystyczne,
konflikty zbrojne, migracja, wybuchy niezadowolenia społecznego na
całym świecie, narastający autorytaryzm władz i umacnianie się prawicowego populizmu są nie przyczynami, ale symptomami globalnego
kryzysu kapitalizmu. Kwestią, od której zależy nasza przyszłość – zamiast
doraźnego rozwiązywania pojedynczego problemu politycznego czy społecznego – jest stworzenie nowych reguł systemowych, wytworzenie
alternatywnego, demokratycznego projektu politycznego, ekonomicznego, społecznego.
Dlatego też w programie tegorocznego festiwalu część miejsca została
poświęcona dyskusji na temat możliwości nowych projektów politycznych, które mogą stać się w najbliższych latach realną alternatywą dla
neoliberalnego kapitalizmu. Także program działań Teatru Polskiego
w Bydgoszczy w najbliższych miesiącach ulegnie modyfikacji. Zamiast
18
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konstruowania wielopoziomowych map, dokumentujących symptomy
globalnych kryzysów, zajmiemy się przedstawieniem historycznych projektów politycznych, które z różnych powodów mogą stać się dla nas
użyteczne, i które mogą wpłynąć na nasze myślenie o demokratycznej
polityce. Zwrócimy także uwagę na współczesne propozycje systemowe,
które wymagają wciąż dyskusji i przepracowania. Festiwal Prapremier
2016 jest ostatnim elementem programu tworzenia kryzysowych map
świata i pierwszą próbą zwrócenia się w stronę innej przyszłości, ku
pozytywnym projektom zmiany, spojrzeniem które pozwolić może na
wyjście z ogarniającej nasz świat apatii.

LATE NIGHT

DETROIT. HISTORIA RĘKI

EUROPEANA

UCHODŹCY NA GRANICY

EUROPA.ŚLEDZTWO

APOKALIPSA

ISLAMOFOBIA
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TEATR SPRAW ZAGRANICZNYCH.
EUROPA MIĘDZY KRYZYSEM
A POTRZEBĄ UTOPII

diagnozie i analizie, wywołać i zbadać jego zmysłowy charakter, zastanawiając się nad kondycją kryzysową i doświadczeniem kryzysu, jego
materialnymi przejawami, jego estetyką, jak też jego dokumentacją.

Bartek Frąckowiak

1 |Janet Roitman, Anti-Crisis, Duke University Press, Durham i Londyn 2014,
s. 12.

EUROPA. DRAMATURGIE KRYZYSU
Tegoroczna edycja Festiwalu Prapremier zgodnie z przyjętą w zeszłym roku
formułą „teatru spraw zagranicznych” skupia się wokół nowych dramaturgii podejmujących tematykę polityczną w perspektywie międzynarodowej.
Główny nurt tematyczny tegorocznego festiwalu poświęcony jest Europie
i teatralnym próbom przedstawienia zarówno trawiących ją kryzysów, jak
też alternatywnych dróg jej rozwoju. Prezentowane spektakle proponują
inne od aktualnych projektów politycznych, ekonomicznych, społecznych,
ekologicznych, kulturowych czy wreszcie egzystencjalnych. Kilka ostatnich
lat to okres niezwykłej ekspansji różnorakich kryzysów, których symptomy
obserwować mogliśmy wcześniej: kryzysu finansowego, kryzysu zadłużenia, kryzysu klimatycznego, kryzysu uchodźczego, a także – ostatecznie –
kryzysu demokracji i kryzysu politycznego. Wszystkie one splecione są ze
sobą siecią wzajemnych, złożonych związków przyczynowo-skutkowych.
Żaden z nich nie pojawił się też w sposób nagły, choć dla wielu mógł okazać
się niespodziewany. Wszystkie one zostały przygotowane przez rozmaite
decyzje polityczne i gospodarcze, które zapadały w różnych okresach xx
– i na początku xxi wieku. Nie miejsce tu, by dokładnie kreślić ich genezę,
warto jednak pamiętać, że ich przyczyny mają swoje źródła dużo głębiej
w historii niż najbardziej widoczne efekty tych procesów.

2 |Zob.: Carl Schmitt, Dyktatura, przeł.
K. Wudarska, Kronos, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa
2016.

„Kryzys rodzi określone formy krytyki, które nadają polityczny charakter
grupom interesu.” – pisze Janet Roitman w Anti-Crisis, antropologicznej
analizie dyskursów związanych z kryzysem 1. Roitman twierdzi, że samo
pojęcie „kryzysu” nie jest neutralne i często pojawia się jako część perswazyjnych dyskursów politycznych, umożliwia przeprowadzenie jedynie pewnego typu krytyki. Odwołuje się bowiem tylko do określonego
pojęcia normy. Pozwala na postawienie pewnych problemów i pytań,
inne czyniąc niemożliwymi do wyartykułowania. Mając to na uwadze
komponujemy tegoroczny program ze spektakli, które w różnych formach i gatunkach próbują dokonać reprezentacji kryzysu, poddać go
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Większość spektakli w programie tegorocznego fpp jest świadoma politycznie i w jawny sposób do polityczności się przyznaje. Nie jest to
jednak polityczność „miękka”, związana wyłącznie z dekonstrukcją ideologii i perspektywą krytyczną, w której bezustannie problematyzuje się
własną pozycję, kwestionuje reprezentację, ujawniając wpisane w nią
relacje władzy, co ostatecznie prowadzić może jedynie do neutralizacji
wszelkich form tych relacji. Ten rodzaj polityczności stał się bardzo popularny wraz z przejęciem przez teatr idei poststrukturalizmu, rozwojem teatru postdramatycznego czy różnych rodzajów teatru partycypacyjnego.
W tym nurcie teatru wszystko stawało się polityczne. Rozpędzone w ten
sposób samozwrotne pętle autorefleksji, autoreferencyjności i autopodejrzliwości sprawiały, że pole możliwych strategii politycznych stawało
się bardzo zawężone. Krótko mówiąc: gdzie wszystko jest polityczne, nic
nie jest polityczne. Sytuacja była paradoksalna: z jednej strony polityczny
był każdy komunikat, z drugiej zaś, ze względu na rozpędzoną machinę
dekonstrukcji, niemożliwe stawało się skuteczne realizowanie w teatrze
wielu strategii politycznych. W ostatnich latach jednak dostrzegalny staje
się zwrot wielu europejskich twórców sztuk performatywnych w stronę
„estetyki oporu”, która może mieć konsekwencje w „realnej” polityce.
Mimo, że świadomi uwarunkowań ideologicznych własnej pozycji, nie
paraliżuje ich to przed formułowaniem pozytywnych komunikatów politycznych, działaniem w polu politycznym i estetycznym zarazem; dialektycznie uwewnętrznione strategie krytyczne, stały się oczywistym
gruntem dla bardziej zdecydowanych działań politycznych. Z dużym
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ta zmiana związana jest
z przemianami w europejskim polu politycznym, którego postpolityczna
biurokracja urzędników i technokratów „uzupełniona” została w ostatnich latach przez formacje uprawiające politykę w duchu dyktatury Carla
Schmitta2. Niemały wpływ na te przemiany ma również ogromna koncentracja w ostatnich latach w Europie tych różnych rodzajów kryzysów
(choć wszystkie one mają związek z sytuacją globalną). Twórcy europejskiego teatru zrozumieli, że wobec takiej sytuacji, chcąc realnie działać
w polu politycznym, muszą zmienić swój sposób działania.
Ś W I AT. K R A J O B R A Z K R Y Z Y S U
Przywołajmy – jako kontekst dla wielu z pokazywanych na fpp spektakli
– kryzysowe obszary, do których odnoszą się zaproszeni twórcy i które
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3 |Agnès Sinaï, Zmiany klimatyczne podsycają konflikty. Od „arabskiej wiosny”
do Nigerii, „Le Monde diplomatique”,
sierpień 2015, ss. 4-5.
4 | Marshall B. Burke, Edward Miguel,
Shanker Satyanah, John A. Dykema,
David B. Lobell, Warming increases the
risk of civil wars in Africa, PNAS, 8 grudnia 2009. Za: Agnès Sinaï, op. cit., s. 5.
5| Franck Düvell, Quo vadis Europa?
A toxic mix of a refugee crisis, rising
inequality and the rise of political extremism, Universal Hospitality. Search for
true Shape of Democracy, gazeta-katalog do konferencji i wystawy podczas
Wiener Festwochen 2016, ss. 12-13.

stanowią istotne tło ich pracy. W ostatnich latach i miesiącach mieliśmy
do czynienia z niezwykłym przyspieszeniem sytuacji kryzysowych w gospodarce, geopolityce, sferze kulturowej i społecznej, zagęszczenia ich
częstotliwości na historycznej osi czasu. Równolegle z tą tendencją czasową nastąpiło zagęszczenie w porządku przestrzenno-geograficznym. Na
mapie kryzysów Europy i świata pojawiają się kolejne punkty, osie napięć
i konfliktów geopolitycznych (Rosja – Ukraina, zaangażowanie Rosji w Syrii,
Kurdowie walczący zarazem z Organizacją Państwa Islamskiego, jak też
z tureckimi siłami Erdogana, ofensywa Talibów w Afganistanie, Boko Harem w Nigerii, niestabilna sytuacja w Libii, żeby wymienić tylko wybrane
konflikty z wielu mających przełożenie na sytuację w Europie), miejsca
ataków terrorystycznych (Paryż, Bejrut, Marsylia, Bagdad, Hua Hin), oblężone miasta (najbardziej dramatycznym przykładem z ostatnich miesięcy
jest Aleppo, ale to tylko jedno z wielu oblężonych miast), w których giną
cywile, a celem ataków stają się szpitale i obiekty cywilne. Wśród różnych
przyczyn nasilania się konfliktów zbrojnych i wojen domowych wymienić
trzeba jeszcze inny rodzaj kryzysu, z którego nasilaniem z pewnością będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach, czyli kryzys klimatyczny.
Konflikt w Syrii poprzedził upadek tamtejszego rolnictwa i migracja ludności ze wsi do miast. Stało się tak za sprawą trwającej od 2006 do 2011
roku wielkiej suszy, która nie miała swoich historycznych precedensów 3.
Obok błędnej polityki rolnej partii Assada (promowanie wymagających
dużych ilości wody upraw bawełny i pszenicy), stało się tak za sprawą
podnoszenia się poziomu Morza Śródziemnego w jego wschodniej części
wraz ze spadkiem wilgotności gleby. Podobnie, susze w północnej części
Nigerii pozwoliły urosnąć w siłę fanatycznej grupie Boko Harem. Jeśli, jak
się przewiduje, do 2050 r. średnia temperatura na ziemi wzrośnie o 2-4°C,
zmiany klimatyczne staną się dużo ważniejszym i częstszym czynnikiem
wpływającym na konflikty zbrojne. Marshall B. Burke stawia hipotezę
o wzroście konfliktów zbrojnych o 54% do 2030 r. na skutek czynników
klimatycznych 4.

6 | W praktyce umowa polega na zgodzie
Turcji na odsyłanie na jej terytorium
wszystkich nowoprzybyłych uchodźców.
Warto przypomnieć, że Turcja nie przyznaje statusu uchodźcy przedstawicielom
innych narodów niż europejskie, co oznacza, że znajdujący się na jej terytorium
Syryjczycy nie mają statusu uchodźców,
tylko objęci są czasową ochroną.
7 |Frank Düvell, op. cit., s. 13. W przywoływanym tekście pojawiają się błędnej
daty konferencji w Évian i na Bermudach. W moim tekście zostały one zmienione na poprawne.

Wraz z nasileniem się konfliktów zbrojnych, pogorszeniem bezpieczeństwa na skutek działalności grup terrorystycznych nowego rodzaju (Organizacja Państwo Islamskie, Al Nusra), trudnymi do zniesienia warunkami
ekonomicznymi i politycznymi, częściowo na skutek zmian klimatycznych,
w 2015 r. doszło do niespotykanego od czasów końca II wojny światowej
wzrostu liczby uchodźców do 60 milionów na świecie (dane unhcr) 5.Tylko niewielka część z tej liczby dotarła do Europy. W 2015 r. zostało złożonych ok. 1,3 miliona wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Kryzys
uchodźczy, pomimo haniebnych prób zatrzymania go na obszarze Turcji,
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zgodnie z logiką „offshoringu” problemu na terytorium poza granicami
Unii Europejskiej6, w ramach brudnej umowy z tureckim dyktatorem
Recepem Tayyipem Erdoganem, będzie trwał tak długo, jak długo Bliski Wschód doświadczał będzie skutków europejskiego imperializmu,
kolonializmu i neoliberalnego projektu gospodarczego. Dodatkowym
problemem, delegitymizującym ostatecznie politykę migracyjną Unii
Europejskiej, staje się fakt, że nasz turecki „partner” wykańcza właśnie
opozycję przez masowe aresztowania, do których pretekstu dostarczył
nieudany wojskowy zamach stanu z 15 lipca 2016 r. Europa jako projekt
etyczny, oparty na bezwzględnym przestrzeganiu praw człowieka, ale
też solidarności, humanitaryzmie, sprawiedliwości i empatii, znalazł się
w poważnym kryzysie. Biorąc pod uwagę fakt, że przez najbliższych 35 lat
populacja Europy zmniejszy się o 30 milionów, doprowadzając zapewne
do kolejnego rodzaju kryzysu, kryzysu demograficznego, to, że Europa,
jedno z najbogatszych miejsc na ziemi, twierdzi, że nie jest w stanie poradzić sobie ze wzrostem jej populacji o 0,2% brzmi jak wątek z ponurej
farsy. Zwraca na to uwagę Frank Düvell z Centre on Migration, Policy
and Society (compas) Uniwersytetu Oxfordzkiego, wskazując, że w tym
samym czasie populacja Turcji wzrosła o 4% (2,75 milionów syryjskich
uchodźców przybyłych do Turcji do kwietnia 2016 r.), a Libanu o 25%, co
w żadnym z tych miejsc nie doprowadziło do upadku kraju. Düvell kreśli
analogię obecnej sytuacji w Europie do tej z lat trzydziestych i czterdziestych xx wieku. Kiedy 700 000 uchodźców, głównie żydowskiego pochodzenia (tak zwani Ost-Juden), uciekało przed pogromami we Wschodniej
Europie, doprowadziło to do ekspresji utajonego wcześniej antysemityzmu, bardzo podobnego do aktualnej islamofobii. Podczas zwołanej
w 1938 roku przez Franklina D. Roosevelta konferencji we francuskim
Évian, a następnie w 1943 roku na Bermudach7, międzynarodowa społeczność odmówiła uratowania niemieckich i bałkańskich Żydów przed
prześladowaniami, podobnie jak Unia Europejska nie zapewniła żadnych
bezpiecznych sposobów dotarcia na jej terytorium dla uchodźców z Syrii,
Iraku czy Libii. Jeśli do tego dodać narastający rasizm i ksenofobię w europejskiej sferze publicznej, tendencje odśrodkowe w Unii Europejskiej,
dojście do władzy nacjonalistycznych rządów w Polsce, Czechach, na
Węgrzech i na Słowacji, a także rozwój radykalnej prawicy pod postacią pegidy w Niemczech, Frontu Narodowego we Francji, austriackiej
fpö, węgierskiego Jobbiku czy duńskiej Dansk Volkeparti, analogie z tym
mrocznym okresem w historii Europy stają się niepokojąco wyraźne.
Wyniki referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie tak zwanego Brexitu, czyli opuszczenia przez ten kraj wspólnoty europejskiej, stanowią
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doskonałą inspirację i zachętę dla kolejnych krajów do podjęcia działań
zmierzających do wyjścia ze Wspólnoty Europejskiej. Narastające tendencje nacjonalistyczne nakładają się w nich na brak zaufania do instytucji unijnych i unijnej demokracji. W ten sposób pogłębiał się będzie
kryzys polityczny Unii Europejskiej. Wielu obywateli europejskich, czując
brak realnego wpływu na świat, w którym żyją, widząc, że w ramach
demokracji przedstawicielskiej promowane są interesy kapitału, korporacji i finansowych elit, a całkowicie ignorowane ich interesy, znajduje
(fałszywą) drogę wyjścia z kryzysu w powrocie do suwerennych państw
narodowych. Przyczyn takiej sytuacji szukać można w innych rodzajach
kryzysów: kryzysie finansowym z 2008 roku, wywołanym toksycznymi
instrumentami finansowymi opartymi na amerykańskich hipotekach
o zwiększonym ryzyku, który zainfekował praktycznie cały świat, prowadząc do globalnego kryzysu finansowego, globalnej recesji, a w Europie
do kryzysu zadłużenia w krajach południa (m.in. Grecja, Hiszpania, Portugalia). Arogancja i bezwzględność, z jaką Trojka (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny) upokorzyła nowy lewicowy rząd grecki i zlekceważyła demokratyczną wolę
greckich obywateli, wpędzając kraj w spiralę zadłużenia, zmuszając do
zaciągania pożyczek na spłaty wcześniejszych pożyczek, wraz z którymi
wprowadzone zostały destrukcyjne zobowiązania oszczędnościowe (czyli
tak zwana polityka zaciskania pasa, austerity), dla wielu społeczeństw
stał się namacalnym dowodem rozdźwięku pomiędzy realną demokracją
a technokratycznymi, realizującymi neoliberalną politykę, instytucjami
europejskimi. Polityka austerity przyniosła jeszcze większy rozkład gospodarki, przedłużającą się recesję i wzrost zadłużenia do niespłacalnych
poziomów. Zamiast redukcji długów greckich, co prawdopodobnie wiązałoby się z mniejszym kosztem dla całej Europy oraz stymulacji inwestycji publicznych w celu wytworzenia wewnętrznego popytu, zrealizowano
ponury scenariusz oszczędnościowy, który postawił pod znakiem zapytania przyszłość wielu ludzi, wpędzając ich w stan permanentnego lęku
i niestabilności, kradnąc ich przyszłość, marzenia i możliwość spełnienia.

8|Ibidem, s. 13.
9 | Wealth: Having It All and Wanting
More, Oxfam Issue Briefing, http://
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/wealth-having-it-all-and-wanting-more-338125, styczeń 2015 (data
publikacji).
10 |OECD Forum 2015: Income Inequality
in Figures, http://www.oecd.org/forum/issues/oecd-forum-2015-income-inequality-in-figures.htm, 16.08.2016
(data publikacji).
11 |Artur Patrzylas, Europa nie „konsumuje” równomiernie. Gdzie na jej tle
znajduje się Polska?, http://forsal.pl/artykuly/878154,europa-nie-konsumuje-rownomiernie-gdzie-na-jej-tle-plasuje-sie-polska.html, Forsal.pl, 23.06.2015
(data publikacji).

Na mapę kryzysów warto nałożyć mapę obrazującą skalę i zasięg nierówności społeczno-ekonomicznych. Nierównomierna dystrybucja
bogactwa zarówno w obrębie klas społecznych danego państwa, jak
też między państwami i regionami Europy, sprzyja prawicowej polityce
lęku i zagrożenia. Uwaga przekierowywana jest z pola ekonomicznego,
w którym dochodzi do wytwarzania i reprodukcji nierówności, na pole
kulturowe, w którym cynicznie rozgrywane są różne mniej lub bardziej
fantazmatyczne kryzysy i konflikty. Zamiast budować ponadnarodowe
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sojusze w oparciu o interes ekonomiczny, wspólnotę idei, marzeń czy
wyobrażeń, nacjonalizm zrodzony z lęku przed fantazmatycznym zagrożeniem ze strony innego, produkuje kolejne formy wykluczenia, niechęci, wrogości i przemocy. Zamiast realizować transnarodową politykę kulturalną w oparciu o uniwersalizm ekonomiczny czy ekologiczny, sfera
symboliczna kształtowana zaczyna być przez politykę kulturalną opartą
na wąskich tożsamościach narodowych czy wyolbrzymianej różnicy kulturowej, co prowadzi do nowych form islamofobii, faszyzmu i zupełnie
podłych, pozbawionych empatii i naznaczonych przemocą reakcjach
wobec uchodźców.
Źródeł takiej sytuacji ponownie poszukiwać powinniśmy w ekonomii.
W Unii Europejskiej najbogatsze 10% populacji posiada prawie 30% zgromadzonego bogactwa, podczas gdy najbiedniejsze 10% ludności jedynie
2-4% 8. Raport brytyjskiej organizacji Oxfam z 2014 roku ujawnia, że 1%
najbogatszej populacji świata posiadał w tamtym roku 48% globalnego majątku. Z 52% majątku pozostałego dla 99% większości zaledwie
5,5% planetarnego bogactwa przypadało na 80% populacji świata 9. Nierówność pod względem dochodu osiągnęła swoje rekordowe wartości
w 2015 r. w większości krajów oecd, powiększając znacznie tak zwaną
lukę dochodową. Najbogatsze 10% ludności ma dochód 9,6 razy większy
niż najbiedniejsze 10% populacji, co oznacza wzrost z 9 razy w 2000
r. i z 7 razy w 1980 r 10. Nierówności występują również w rozkładzie
geograficznym. W 2015 r. rzeczywista indywidualna konsumpcja (aic),
mierząca poziom materialnego dobrobytu gospodarstw domowych, krajów takich jak Polska (74% unijnej średniej), Rumunia (55%), Chorwacja
(59%), Bułgaria (49%), Czechy (75%), Węgry (62%) była mniejsza o około
50% od krajów z największym aic, takich jak Niemcy (123%) czy Austria
(121%).11 Trudno się dziwić, że przy takich nierównościach – zarówno
w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie – rośnie niezadowolenie społeczne, które zgrabnie wykorzystują prawicowi politycy do wywoływania lęku i zagrożenia przed innymi, którzy rzekomo mają zabierać pracę
„prawowitym” obywatelom czy korzystać ze świadczeń socjalnych, które
pochodzą z płaconych w danym kraju podatków. Dodatkowy czynnik
stanowi tutaj, ściśle powiązane z nierównościami, a w zasadzie stanowiące ich konieczny warunek, poczucie niepewności wywołane płynnością
i niepochwytnością kapitału, jego kapryśnością i brakiem transparencji
rządzących nim reguł. Państwa narodowe, osłabione neoliberalną polityką deregulacji, prywatyzacji i niszczenia usług publicznych, nie znajdując
prawnych możliwości poskromienia i regulowania sektora finansowego, konsolidują się w oparciu o pozorną siłę narodowych tożsamości.
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Zamiast szukać transnarodowych rozwiązań i sojuszy, które jako jedyne
są w stanie skutecznie przeciwstawić się takim problemom (uderzającym
przecież bezpośrednio w dobrobyt okopujących się w twierdzach państw
narodowych) jak raje podatkowe czy globalne ocieplenie, politycy uprawiający narodową politykę projektują zagrożenie związane z globalnym
kapitalizmem – cynicznie wykorzystując jego nieokreśloność – na ciała
uchodźców, a także wszelkiej maści innych, biednych ludzi i wykluczonych społecznie, wzbudzając nowe formy rasizmu społecznego 12.
12| Zob.: Monika Bobako, Konieczność
walki z cieniem. Europejska nowoczesność i rasizm, http://www.teatrpolski.
pl/koniecznosc-walki-z-cieniem.-europejska-nowoczesnosc-i-rasizm1.html,
16.10.2015 (data publikacji).
13| Benjamin Kunkel, Utopia or Bust.
A Guide to the Present Crisis, Verso,
Londyn, Nowy Jork 2014.

GRECJA. W STRONĘ ALTERNATYWNYCH PROJEKTÓW
Ta nowa sytuacja polityczna sprawia, że w 500-setną rocznicę wydania
Utopii Thomasa More’a, coraz bardziej konieczne staje się formułowanie,
testowanie i wyobrażanie sobie alternatywnych projektów politycznych,
nowych rozwiązań w sferze politycznej, ekonomicznej, ekologicznej, społecznej i kulturowej, tworzenie nowych, własnych utopii. Żeby przywołać
tytuł książki wybitnego powieściopisarza Benjamina Kunkela: Utopia or
Bust13 – „utopia albo rozpad”. Wiele wskazuje na to, że przed taką właśnie alternatywą stoimy: albo wymyślimy inną przyszłość, odzyskamy ją,
mówiąc „nie” postpolitycznej blokadzie wyobraźni, sprawiając, że Europa
będzie naprawdę demokratyczna, równa i wolna, albo jej nie będzie wcale,
a na jej miejscu powstanie mroczna kraina złożona z feudalnych struktur
i nacjonalistycznych dyktatur. Wydają się to rozumieć twórcy zaproszeni
na tegoroczny fpp. Performatywna kartografia kryzysu często służy im do
otwarcia pola możliwości dla nowych wyobrażeń, relacji, rozwiązań czy
instytucji. Wsłuchanie się w kryzys, jego szmery i pomruki, zbadanie jego
architektury, doprowadzenie go do skrajności i ostatecznego rozpadu, służy
pobudzeniu wyobraźni, by na ruinach starego świata, na ruinach starej Europy, na ruinach kapitalizmu, rozpocząć budowę nowego porządku opartego na równości, sprawiedliwości społecznej, empatii, mądrej koegzystencji
z naturą, innym, ludzkim porządku ekonomicznym. Jeśli uznacie te słowa
za wyraz naiwności politycznej, to trudno. Zmiana możliwa jest dzięki połączeniu radykalizmu, naiwności, wiary i empatii. A każdy z tych komponentów neoliberalizm nauczył nas wyśmiewać, dyskredytować, wykluczać
i umniejszać. To naszym zadaniem, również zadaniem teatru i sztuki, jest
praca na rzecz zmiany w Europie, wbrew inercji jej biurokratycznej machiny, wbrew nacjonalizmom, faszyzmowi, postpolitycznej bezalternatywności, antydemokratycznym tendencjom i interesom sektora finansowego.

poświęcić Grecji – jako miejscu szczególnemu, w którym przecinają się
różne rodzaje kryzysów – jak i greckim twórcom, którzy do tych kryzysów odnoszą się w swoich spektaklach, problematyzując je zarazem
jako warunki własnej pracy i aktywności, jak też zjawiska kluczowe dla
zrozumienia dzisiejszej międzynarodowej sytuacji politycznej. W związku z tym warto lepiej zrozumieć mechanizm kryzysu zadłużenia Grecji
w jednym z jego wielu wymiarów, obrazujących pazerność dotowanych
z pieniędzy publicznych banków (zgodnie z zasadą „prywatyzuj zyski,
uspołeczniaj koszty”). Ten kryzys bowiem stanowi ważne tło wielu pokazywanych na festiwalu spektakli, a o którym wciąż bardzo niewiele
wiemy. Precyzyjnie opisał go Janis Warufakis, były minister finansów
w rządzie Syrizy, w książce Globalny Minotaur (zobacz poniżej).
Zaproszone spektakle greckich twórców opowiadają o kryzysie w formie
indywidualnych i zbiorowych historii, na granicy dokumentu i fikcji, wykorzystując dokumenty, świadectwa czy obrazy związane z „realnymi”
wydarzeniami, ale też nie bojąc się konkretnych metafor, nieoczywistych
symboli czy fikcyjnych narracji.
„Wtedy fundusze hedgingowe i banki doznały nagłego objawienia. Dlaczego by nie wykorzystać części danych im publicznych pieniędzy do założenia się, że prędzej czy później presja, pod którą znajdują się finanse publiczne (spowodowane z jednej strony przez recesję
obniżającą wpływy z podatków, a z drugiej przez znaczny wzrost zadłużenia publicznego,
za który odpowiedzialne były same banki) sprawi, że jedno lub więcej państw strefy euro
stanie się niewypłacalne? Im więcej bankierzy o tym myśleli, tym bardziej cieszyła ich ta
myśl. Fakt, że przynależność do strefy euro uniemożliwiała najbardziej zadłużonym krajom (Grecji i innym) dewaluację ich waluty (co oznaczało, że ponosiły łączny ciężar długu
i recesji), skłonił bankierów do skupienia się na tych właśnie krajach. Zaczęli więc stawiać,
na początek małe sumy, na to, że najsłabsze ogniwo, Grecja, ogłosi niewypłacalność. Ponieważ słynni londyńscy bukmacherzy nie przyjmowali zakładów o miliardy funtów, banki
i fundusze hedgingowe zwróciły się ku starym dobrym CDS, polisom ubezpieczeniowym wypłacającym określone z góry sumy w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi niewypłacalność.
Oczywiście w miarę jak zwiększała się wielkość handlu tymi najnowszymi formami prywatnego pieniądza, kryzys się pogarszał. Były po temu dwa powody. Po pierwsze, wzrost cen
CDS kupowanych przeciwko Grecji czy Irlandii podnosił stopy odsetek, które Ateny i Dublin

musiały spłacać, kiedy chciały wziąć pożyczkę, zwiększając tym samym jeszcze bardziej
ich zadłużenie (i przybliżając do faktycznej upadłości). Po drugie, im więcej pieniędzy wydawano na te CDS, tym mniej kapitału oferowano firmom potrzebującym kredytów na
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W takim kryzysowym krajobrazie, przenikniętym rodzącą się tęsknotą
za utopią, kontynuując zainicjowaną w zeszłym roku ideę „teatru spraw
zagranicznych”, tegoroczną edycję fpp w istotnej części postanowiliśmy

inwestycje produkcyjne, a także państwom próbującym spłacać swoje rosnące zadłużenie.”
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J. WARUFAKIS, GLOBALNY MINOTAUR. EUROPA, AMERYKA I PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATOWEJ GOSPODARKI,
WARSZAWA 2015, SS. 236-7.

KAPITULACJA GRECJI,
KLĘSKA EUROPY
Janis Warufakis

JANIS WARUFAKIS – były minister finansów Grecji,
członek parlamentu z ramienia Syrizy, autor książki
Globalny Minotaur, której polskie wydanie ukazało
się nakładem wydawnictwa PWN, Warszawa 2015.

W 2010 r. państwo greckie straciło zdolność do obsługi swojego zadłużenia. Mówiąc prościej, Grecja stała się niewypłacalna i – w konsekwencji – utraciła dostęp do rynków kapitałowych. By uniknąć bankructwa
względem francuskich i niemieckich banków, które wcześniej nieodpowiedzialnie pożyczyły miliardy nieodpowiedzialnym greckim rządom,
Europa zdecydowała się przyznać Grecji największy kredyt w historii
ludzkości, pod warunkiem zastosowania rekordowej pod względem
rozmiarów konsolidacji fiskalnej (znanej jako polityka austerity), która – naturalnie – poskutkowała bezprecedensowym w skali światowej
spadkiem dochodu narodowego: największym od czasów Wielkiego
Kryzysu. W ten sposób powstało błędne koło długu i deflacji, napędzanych polityką oszczędności, zwiastujące kryzys humanitarny i całkowitą
niezdolność do spłaty zadłużenia kraju.
KŁOPOT Z GRECJĄ
Przez 5 lat Trojka oficjalnych wierzycieli Grecji (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i reprezentująca państwa
członkowskie Komisja Europejska) była przywiązana do tej stanowiącej ślepą uliczkę strategii, którą finansiści określają mianem „ekspansji
i pozorów”, tj. pożyczania niewypłacalnemu dłużnikowi coraz więcej
środków dla uniknięcia konieczności spisania złego długu. Im bardziej
wierzyciele naciskali na jej realizację, tym większe były szkody dla greckiej gospodarki społecznej, tym bardziej niereformowalna stawała się
Grecja i tym większe straty ponosili oni sami.
Rok po roku, mfw i Komisja Europejska publikowali entuzjastyczne prognozy rychłego ożywienia, aż w 2013 r. wstępnie ogłosili jego nadejście, czyli „Gre-generację”. Było to, oczywiście, chwytanie się brzytwy.
Dla przykładu, w 2014 r. wierzyciele i rząd grecki cieszyli się z faktu, że
realnie pkb wzrósł nieznacznie po raz pierwszy od 7 lat. Bliższe przyjrzenie się danym potwierdziło jednak, że ten „zwrot akcji” był jedynie
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statystycznym złudzeniem; że tym, co tak naprawdę się działo, był dalszy
spadek pkb w cenach rynkowych (tj. nominalnego pkb) o 1,1%, jednak
przy jeszcze większym spadku przeciętnych cen, o 1,8%. Zatem to, co
było zasadniczo ewidentną oznaką pogłębiającego się załamania, przy
spadku zarówno dochodów, jak i cen, sprawiło mylące wrażenie wzrostu
realnego pkb (który jest relacją wzrostu nominalnego pkb i stropy inflacji; relacją, która przyjmuje wartości dodatnie także w bardzo niekorzystnych okolicznościach, gdy zarówno licznik, jak i mianownik są ujemne).

Mieliśmy przekonać się o tym w brutalny sposób podczas następnych 5
miesięcy negocjacji...
GROŹBY PRYWATNIE I NA FORUM EUROGRUPY
30 stycznia, kilka dni po objęciu przeze mnie urzędu ministra finansów,
wizytę złożył mi przewodniczący Eurogrupy, Jeroen Dijsselbloem. Już
po kilku minutach zapytał, co zamierzam w kwestii podpisanego przez
poprzedni grecki gabinet memorandum. Wyjaśniłem mu, że nasz rząd
został wybrany, by renegocjować owo porozumienie, tj., że będziemy
wnioskować o możliwość ponownego rozpatrzenia planu polityki reform
i polityki fiskalnej, które w ciągu ostatnich 5 lat poniosły tak spektakularną klęskę, redukując dochód narodowy o 1/3 i zwracając całe greckie
społeczeństwo przeciwko samej idei reformy.

To dlatego nasza radykalnie lewicowa partia, Syriza, wygrała wybory
w styczniu 2015 roku. Gdyby wyborcy wierzyli, że Grecja zmierza ku
lepszemu, nie wygralibyśmy. Nasze zadanie było jednoznaczne: skończyć z kredytami na zasadzie „ekspansji i pozorów” i z powiązaną z nimi
polityką austerity, które niszczyły grecki sektor prywatny. Celem było
także rozwianie poczucia nieuchronności dotychczasowego losu, które
uniemożliwiało poprowadzenie społeczeństwa greckiego w kierunku
kluczowych, głębokich reform, których tak bardzo potrzebowało.

Dijsselbloem odpowiedział natychmiast i nie pozostawiając cienia wątpliwości: to się nie uda. Albo memorandum wejdzie w życie, albo cały
program się załamie. Innymi słowy, albo musielibyśmy zaakceptować
skompromitowane polityki narzucane poprzednim greckim gabinetom,
choć zostaliśmy wybrani właśnie po to, by tę sytuację zmienić, albo nasze banki zostaną zamknięte. To właśnie bowiem oznacza „załamanie
programu” w przypadku kraju członkowskiego bez dostępu do rynku:
Europejski Bank Centralny zaprzestaje finansowania banków, których
drzwi i bankomaty muszą zostać zamknięte.

Podczas mojego pierwszego spotkania Eurogrupy przekazałem zgromadzonym ministrom finansów krajów strefy euro prosty komunikat:
„W naszym rządzie znajdziecie wiarygodnego partnera. Będziemy dążyć
do porozumienia z Eurogrupą w oparciu o trzytorową politykę mającą na celu pokonanie greckiego marazmu gospodarczego, obejmującą: (i) głębokie reformy dla wzmocnienia efektywności oraz pokonania
korupcji, unikania płacenia podatków, oligarchii i pogoni za rentą, (ii)
przejrzyste finanse publiczne bazujące na małej ale realnej pierwotnej
nadwyżce budżetowej, która nie stanowi zbyt dużego ciężaru dla sektora
prywatnego, oraz (iii) rozsądnej racjonalizacji, bądź też przeprofilowaniu, struktury naszego zadłużenia w taki sposób, aby zapewnić realność
pierwotnej nadwyżki budżetowej spójnej ze stopami wzrostu niezbędnymi z punktu widzenia maksymalizacji faktycznej wartości spłaty naszych
zobowiązań wobec wierzycieli”.

Ta jawna próba zaszantażowania nowego, demokratycznie wybranego
rządu nie była tylko jednorazowym epizodem. 11 dni później, podczas
spotkania Eurogrupy, lekceważenie przez Dijsselbloema najbardziej
podstawowej zasady demokracji zostało potwierdzone i wzmocnione
przez dr. Schäublego, który zabrał głos bezpośrednio po Michelu Sapinie. Francuski minister finansów argumentował na rzecz znalezienia
złotego środka pomiędzy (a) ważnością dotychczasowego memorandum
a (b) prawem greckiego społeczeństwa do udzielenia rządowi mandatu
w kwestii renegocjacji zasadniczych części porozumienia. Dr Schäuble
natychmiast rozprawił się z rozsądnym argumentem M. Sapina: stwierdził – czemu towarzyszyło przytakiwanie zdecydowanej większości ministrów finansów – iż nie można pozwolić, by wybory zmieniły cokolwiek.

Kilka dni wcześniej, 5 lutego, po raz pierwszy złożyłem wizytę niemieckiemu ministrowi finansów, dr. Wolfgangowi Schäublemu. Zapewniłem
go, że może się spodziewać z naszej strony propozycji nakierowanych
nie tyle na interes statystycznego Greka, ale na interes statystycznego
Europejczyka – Niemca, Francuza, Słowaka, Fina, Hiszpana czy Włocha.

Na koniec tego samego spotkania Eurogrupy, podczas negocjowania
wspólnego oświadczenia, poprosiłem, by w zdaniu, które miało zobowiązać nasz rząd do realizacji wcześniejszego porozumienia, przed
„memorandum” wstawić słowo „zmienione”. Dr Schäuble zawetował

Niestety, władcy Europy nie byli w ogóle zainteresowani którąkolwiek
z naszych szlachetnych intencji.
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zaproponowane przeze mnie wyrażenie w postaci „zmienionego memorandum” twierdząc, że dotychczasowe porozumienie nie będzie
przedmiotem negocjacji tylko dlatego, że Grecy wybrali nowy rząd. Po
kilku godzinach powstałego w konsekwencji pata Dijsselbloem zagroził mi nieuchronnym załamaniem programu (co przekładałoby się na
zamknięcie banków do 28 lutego) jeśli nadal będę nalegał na dodanie
słowa „zmienione”. Tej nocy, wykonując polecenie premiera Tsiprasa,
opuściłem spotkanie bez osiągnięcia porozumienia w kwestii komunikatu, ignorując tym samym pogróżki Dijsselbloema. Tym razem okazały
się one bez pokrycia, jednak już wkrótce powróciły ze zdwojoną siłą.

troskę o odzyskanie pieniędzy oraz o reformy w Grecji. Jednak tak naprawdę zależało im jedynie na upokorzeniu naszego rządu i zmuszeniu nas do wybrania pomiędzy rezygnacją a kapitulacją, nawet za cenę
utraty przez kraje wierzycielskie jakichkolwiek szans na odzyskanie pożyczonych funduszy oraz narażenia na porażkę programu reform, do
zaakceptowania którego przekonać Greków mogła tylko nasza partia.
Od początku negocjacji wielokrotnie proponowaliśmy, aby projektowana legislacja była oparta na trzech lub czterech obszarach, na których
zgadzaliśmy się z instytucjami wierzycielskimi, np. środkach walki z unikaniem opodatkowania, ochronie władz podatkowych przez wpływem
zarówno polityków, jak i biznesu, odniesieniu się do problemu korupcji
w zamówieniach publicznych, reformie wymiaru sprawiedliwości, itd.
Ich odpowiedź brzmiała: nie ma mowy! Nic nie może zostać uchwalone
przed zakończeniem „kompleksowej oceny”.

Jeszcze wielokrotnie grożono nam zamknięciem banków, gdy odmawialiśmy poparcia programu – tzw. memorandum – który w tak oczywisty
sposób zawiódł pod każdym możliwym względem makroekonomicznym,
w kategoriach poprawy efektywności mikroekonomicznej, społecznie
i politycznie. Wierzyciele i ministrowie finansów Eurogrupy odmówili
nawet dyskusji z naszymi argumentami ekonomicznymi. Żądali kapitulacji. Co więcej, oskarżyli mnie, iż ośmieliłem się na łonie Eurogrupy,
czyli ciała składającego się z ministrów finansów strefy euro, pouczać
ich w kwestii ekonomii.

W trakcie negocjacji Grupy Brukselskiej poproszono nas o zaprezentowanie planów reformy podatku vat. Zanim zdołaliśmy osiągnąć porozumienie w kwestii vat-u, przedstawiciele Trojki zmienili temat na reformę
systemu emerytalnego. Natychmiast wyrzucili do kosza nasze propozycje, by przejść do – dajmy na to – stosunków pracy. Gdy odrzucili nasze
propozycje na tym obszarze, przeskoczyli do prywatyzacji. I tak dalej,
powodując, że dyskusja, bez jakichkolwiek poważnych negocjacji, przenosiła się z tematu na temat zanim udawało się porozumieć w którymkolwiek z nich, skutkując procederem przypominającym kota goniącego
własny ogon. Całymi miesiącami przedstawiciele Trojki stosowali obstrukcję, nalegając, aby dyskutować o wszystkim, co jest równoznaczne
z nie negocjowaniem czegokolwiek.

Tak właśnie przebiegały negocjacje Grecji z jej wierzycielami: w ponurej atmosferze gróźb, że nasze banki zostaną zamknięte jeśli będziemy
nalegać na odstąpienie od memorandum. Od początku wiedzieliśmy, że
groźba ta była wiarygodna, chociaż nie byliśmy gotowi złożyć broni, ani
też stracić nadziei, że Europa zmieni swój kurs.
Jeszcze na miesiąc przed wyborami, które wyniosły nas do władzy, poprzedni rząd grecki, w zmowie z prezesem Banku Grecji (który wcześniej
w tym samym gabinecie pełnił funkcję ministra finansów), wywołał łagodną panikę bankową (ang. bank run).

Jednocześnie, nie przedstawiając jakichkolwiek własnych propozycji
i grożąc nam zerwaniem rozmów, gdybyśmy ośmielili się upublicznić
własne, dokonywali oni przecieków do prasy, wedle których nasze propozycje były „słabe”, „nieprzemyślane” i „niewiarygodne”. W nadziei, że
w którymś momencie wyjdą nam naprzeciw, kontynuowaliśmy udział
w tym niebywałym procederze.

Po wyborach ebc zaczął sygnalizować, że będzie stopniowo wygaszać
napływ płynności do greckiego systemu bankowego, tym samym wywołując ucieczkę depozytów, która – w uznaniowo wybranym przez
Eurogrupę terminie – „uzasadniała zamknięcie banków”, jak uprzednio
groził Dijsselbloem.

Jednak być może największą przeszkodą w prowadzeniu sensownych negocjacji było rozdrobnienie naszych rozmówców. mfw zajmował zbliżone
do naszego stanowisko w kwestii znaczenia restrukturyzacji długu, ale nalegał na zniesienie jakichkolwiek praw, które pozostały zorganizowanemu
światu pracy, przy jednoczesnym zniszczeniu pozostałych zabezpieczeń

OBSTRUKCJA, PROPAGANDA I ROZDROBNIENIE
Negocjacje, gdy tylko rozpoczęły się na szczeblu „technokratów”, potwierdziły nasze najgorsze obawy. Wierzyciele publicznie ogłosili swoją
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dla należących do klasy średniej wolnych zawodów. Komisja wykazywała
znacznie więcej zrozumienia w kwestiach społecznych, ale nie dopuszczała możliwości rozmowy na temat restrukturyzacji długu. ebc miał swoje
własne cele. W skrócie, każda z tych instytucji kreśliła inne granice, co
oznaczało, że byliśmy uwięzieni w sieci takich ograniczeń.

W trakcie tego spotkania przewodniczący Dijsselbloem ogłosił, że ma zamiar zwołać drugie posiedzenie – później tego samego wieczora – beze
mnie. Bez przedstawicieli Grecji! Zaprotestowałem twierdząc, że nie
może on, wedle własnego uznania, wykluczyć ministra finansów kraju
członkowskiego strefy euro i poprosiłem o opinię prawną w tej kwestii.

Co gorsza, musieliśmy borykać się również z „poziomą dezintegracją”
naszych wierzycieli, gdyż szefowie w mfw i w Komisji mieli inne cele,
niż ich podwładni, natomiast ministrowie finansów Niemiec czy Austrii
realizowali plany całkowicie sprzeczne z zamierzeniami ich kanclerzy.

Po krótkiej przerwie z Sekretariatu przyszła opinia: „W świetle europejskiego prawa Eurogrupa nie istnieje. Jest to ciało nieformalne i, w związku z tym, nie istnieją żadne regulacje, które ograniczałyby przewodniczącego”. W moim przekonaniu było to epitafium dla tej Europy, do
stworzenia której dążyli Adenauer, De Gaulle, Brandt, Giscard d’Estaing,
Schmidt, Kohl, Mitterand, i inni. Europy, o której zawsze, odkąd byłem
nastolatkiem, myślałem jako o moim punkcie odniesienia, moim kompasie.

P O KO N A N I P R Z YJ A C I E L E , P O KO N A N A E U R O PA
Być może najbardziej przygnębiające było obserwowanie upokorzenia
Komisji oraz niewielkiej grupy kierujących się szlachetnymi intencjami
ministrów finansów. Bez mała rozpłakałem się, gdy usłyszałem od kilku
dobrych osób piastujących wysokie stanowiska w Komisji i we francuskim rządzie, iż „Komisja musi poddać się woli przewodniczącego Eurogrupy” albo że „Francja nie jest już taka, jak kiedyś”. Rozczarowaniem
było usłyszeć słowa niemieckiego ministra finansów, wypowiedziane
8 czerwca, w jego gabinecie, iż nie ma on dla mnie żadnej rady w kwestii
zapobieżenia wypadkom, które mogą kosztować Europę bardzo wiele.
Do końca czerwca ustąpiliśmy pola w kwestii większości żądań Trojki, za wyjątkiem naszego postulatu niewielkiej restrukturyzacji długu,
nie obejmującej żadnych cięć zadłużenia ani sprytnych swapów długu.
25 czerwca wziąłem udział w swoim przedostatnim posiedzeniu Eurogrupy, gdzie przedstawiono mi ostateczną ofertę Trojki. Wychodząc jej
naprzeciw w 9/10 oczekiwaliśmy również z ich strony niewielkiego kroku
w naszym kierunku, umożliwiającego honorowe porozumienie. Zamiast
tego wierzyciele wycofali się ze swojego wcześniejszego stanowiska (np.
w kwestii podatku vat). Stało się jasne, iż żądali oni kapitulacji na warunkach ukazujących całemu światu nasze upokorzenie, oferując układ,
który – nawet gdybyśmy go przyjęli – zniszczyłby do reszty grecką gospodarkę społeczną.
Następnego dnia premier Tsipras ogłosił, że decyzję w sprawie ultimatum Trojki podejmie greckie społeczeństwo w referendum. Dzień później, 27 czerwca, po raz ostatni wziąłem udział w posiedzeniu Eurogrupy. Było to spotkanie, podczas którego puszczono w ruch zapowiadane
zamknięcie greckich banków jako formę kary za to, że odważyliśmy się
skonsultować ze społeczeństwem.
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Mniej więcej tydzień później greckie społeczeństwo, pomimo zamkniętych banków i paniki sianej przez skorumpowane greckie media, powiedziało w referendum stanowcze nie. W odpowiedzi, szczyt strefy
euro następnego dnia narzucił naszemu premierowi porozumienie, które można określić wyłącznie jako warunki kapitulacji greckiego rządu.
Jaką bronią posłużył się szczyt? Nielegalną groźbą odcięcia Grecji od
strefy euro.
Niezależnie od opinii na temat naszego rządu, epizod ten przejdzie do
historii jako moment, gdy oficjalna Europa, posługując się instytucjami
i metodami nie mającymi żadnej legitymacji w Traktatach (np. z Eurogrupą, szczytem strefy euro, groźbą usunięcia z eurozony), zadała poważny
cios ideałowi coraz bliższej demokratycznej unii.
Grecja skapitulowała, ale to Europa poniosła klęskę.
PRZEŁOŻYŁ GRZEGORZ KONAT
PIERWODRUK: „LE MONDE DIPLOMATIQUE” ROK 2015 NR 08/114.
ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI REDAKCJI
„LE MONDE DIPLOMATIQUE – POLSKA”.

RETORYKI RADYKALNEGO.

okazji: tak właśnie rodzi się dość zabawny, ale i całkiem groźny terrorysta). Oto dlaczego:

O POLITYCZNEJ EKONOMII LITERATURY (Z NIEUSTANNYM –
CHOĆ MILCZĄCYM – ODNIESIENIEM DO WSPÓŁCZESNEJ POEZJI GRECKIEJ)

Każdemu obciążeniu musi odpowiadać suma uznań – wyjaśnił Christie –

Michał Tabaczyński

Najpewniej każdemu złu musi odpowiadać jakieś dobro. Rozwinięcie to
prowadzi nas do czegoś, co można nazwać Podwójną Księgowością Moralności. Zjadając te zrazy, co jest dla nas ewidentną korzyścią, jednocześnie
uniemożliwiamy ich zjedzenie komuś innemu; co z całą pewnością działa
na ich niekorzyść.

Społeczeństwa Unii Europejskiej ze współczuciem komentują
dramatyczną sytuację greckiej ekonomii:
Najbezczelniejszy mi jesteś z wszystkich, zaprawdę, żebraków /
I próżen wstydu!… Kolejno dłoń do każdego wyciągasz, /
A każdy lekko ci daje, daje bez opamiętania, / Bez żadnej miary,
wszak łatwo być szczodrym, gdy cudze dobytki /
Mamy rozdarowywać, a jest ich zaprawdę niemało!

By całą opowieść streścić do sedna: dług świata wobec Christiego
Malry’ego nieustannie rośnie, rośnie tym gwałtowniej, że ten zapada
na śmiertelną chorobę, która postępuje szybciej niż możliwości rekompensaty. Malry umiera i zanim na ostatnim formularzu nabazgrze: rachunek zamknięty, to większą część długu odpisuje jako nieściągalną.
Bilans musi się bowiem wyrównać.

HOMER, ODYSEJA, PRZEŁ. J. WITTLIN

Poza moralną i społeczną krytyką świata rozwiniętego kapitalizmu, którą
jest ta wydana na początku lat 70. książka, warto czytać tę powieść jako
metaforę relacji między literaturą a ekonomią, retoryką a pieniądzem,
poetyką a monetaryzmem rozumianym jako system opisu świata. Malry
jest w tej metaforze księgowym, który przez swoją dziwaczną buchalterię próbuje unieważnić samą istotę systemu pieniądza. W systemie tym
nie ma bowiem miejsca na wycenę krzywd, uczuć, zniewag, przykrości
i tym podobnych. Owszem, Christie Malry je wycenia, ale o ostatecznej
nieskuteczności tej księgowej metody może świadczyć zarówno jego
śmierć, jak i nieściągalność zadłużenia. System referencji wynikający
z zasad istnienia literatury (języka, retoryki) jest głęboko sprzeczny z systemem referencji opartym o istnienie pieniądza. Malry nie jest więc
księgowym, ale najbliżej mu jest do moralisty-pisarza. I jego działania
niewiele mają wspólnego z działaniem matematycznym; te rubryki zysków i strat są w istocie specyficzną odmianą literatury.

1. MATRYCA RYZYKA
W jednej z najbardziej pomysłowych realizacji literatury eksperymentalnej, książce B.S. Johnsona Podwójna księgowość Christiego Malry’ego,
znajdujemy doskonale sproblematyzowaną zależność pomiędzy literaturą a ekonomią. Nie jest to powieść, którą nazwać moglibyśmy zaangażowaną, a stopień jej skomplikowania, literackiej zręczności i wyrafinowania tym bardziej nie pomaga w łatwym dostrzeżeniu jej wymiaru
społecznego. Czy też: moralnego wymiaru w sferze społecznej. A jednak.
Tytułowy bohater powieści ma, gdy go poznajemy, niecałe 18 lat i zaczyna pracę w banku. Znaczący początek kariery. „Christie Malry był osobą
zupełnie przeciętną” – tym zdaniem Johnson otwiera książkę i przedstawia nam bohatera. Przeczytamy to jeszcze kilka razy, bo Johnson
lubił refreny i powtórzenia. Jednak wkrótce Malry opuszcza bank, by
rozpocząć karierę księgowego. Można śmiało powiedzieć, że księgowość
staje się dla niego całym światem: nie w tym znaczeniu, że poświęca
się pracy, ale że zaczyna pojmować świat i swoje w nim istnienie jako
wszechogarniający księgowy bilans. Marly zaczyna prowadzić specyficzną buchalterię swoich rachunków ze światem – dwie są w niej rubryki: uchybienie i rekompensata. Jako że świat nie jest wcale skory do
rekompensaty realnych czy wymyślonych przewin wobec Malry’ego,
ten zaczyna sam egzekwować należności, by wyrównać rachunek (przy
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Wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej pochylają się
z życzliwością nad przyszłością Grecji:
Jakież to bóstwo nasłało / Tę plagę, to utrapienie na ucztę? Stawaj
przydalej, / Na środku sali, i wara od stołu mojego… Fora ze dwora,
staruchu, bym cię nie wywlókł za nogi! / Czyli nie widzisz jak wszyscy
mrugają na mnie oczyma, / Bym cię co rychlej stąd wywlókł?

To wszystko – choć nie tylko to – sprawia, że pieniądz jest systemem kolizyjnym wobec literatury. Na czym polega sprzeczność tych dwóch systemów opisu świata? Hörisch nam to wyjaśnia – dobitnie, choć w swoim
rozpoetyzowanym nieco stylu.
Po pierwsze, literatura jest systemem nadmiaru i nadliczbowości, a pieniądz opiera się tradycyjnie na idei niedoboru i dzięki własnemu niedoborowi może istnieć i posiadać wartość:

HOMER, ODYSEJA, PRZEŁ. J. WITTLIN

2. UCIECZKA OD PIENIĄDZA
Mimo tej przegranej batalii między literaturą a pieniądzem nie da się
z literatury skutecznie usunąć elementu ekonomii. Pieniądz jest zbyt
potężnym medium referencji, żeby mógł zostać „wyparty” ze struktur
rozumowej spekulacji. To podwójne odniesienie słowa „spekulacja” –
ekonomiczne (wykup i sprzedaż z nadmiernym zyskiem) oraz filozoficzne
(dociekanie, sądzenie, analiza) – jest niezwykle znaczącym argumentem.
Marc Shell, jeden z najważniejszych twórców nurtu socjologicznej refleksji literaturoznawczej określanej jako „nowa krytyka ekonomiczna”,
widział metaforę owej nieusuwalności ekonomii z pola literatury w nieskutecznym – z historycznej perspektywy – geście Jezusa wyrzucającego
ze Świątyni przekupniów i, co ważniejsze, ich pieniądze; chciał on, jak
pisze Shell, „usunąć tych finansowych rzeczników homogenizacji i niformizacji sprzed oblicza Arki”. Ale inne tradycje, choćby grecka, nie były już
tak radykalne i to one ten symboliczny bój wygrały: „Teoretycy literatury
i polityki nie mogą jednak zignorować ekonomii literatury. Nie ma od
niej ucieczki; nie ma bezpiecznego punktu obserwacji; nie ma żadnej
cichej enklawy pośród tego intelektualnego pola bitwy”.

Wydawało się, że daleki od ekonomii dyskurs nowożytnej i nowoczesnej
poezji może pozwolić sobie na bezwzględną i pozbawioną skrupułów obserwację pieniądza. Przyczyna widoczna jest jak na dłoni: literaturze pięknej
stale towarzyszy podejrzenie, że jest funkcjonalnie zbędna, „nadliczbowa”
– „Jestem marnotrawieniem, jestem poezją”. Jednak to, co zbędne, jest
równocześnie tym, co żyje w zbytku i może sobie pozwolić na to, czego inni
muszą sobie odmawiać
PRZEŁ. J. KITA-HUBER, S. HUBER

Po drugie, zasadą istnienia pieniądza jest jasność i dokładność referencji: dzięki pieniądzowi wszystko ma być przekładalne na wszystko, nawet
jeśli mechanizmy tych przeniesień są całkowicie nietransparentne. Poezja – wprost przeciwnie: jej zasadą jest komplikowanie systemu referencji, by tym sposobem zwrócić uwagę na jego problemy.
Po trzecie, literatura jako medium nie zakłada możliwości pokrycia wypowiedzi i założeń religijnych – w przeciwieństwie do pieniądza w jego
historycznym przymierzu z religią. Pieniądz, choć to się może komuś
wydać bluźniercze (no, trudno), jest analogiem hostii: monety i hostie są
nie tylko podobne, ale też wytwarzają podobny rodzaj korelacji między
sensem i bytem, abstrakcją i materialnością.

Jest pieniądz jednocześnie nieusuwalny z pola literatury i z tym polem
– jego artefaktami i aktorami – radykalnie sprzeczny. Owa radykalna
sprzeczność nie polega zresztą na niezgodzie – nomen omen – interesów, ale na strukturalnej kolizji obu tych systemów reprezentacji, obu
tych mediów. Kolejny już raz piszę o pieniądzu jako medium i jest to
stwierdzenie ani tak kontrowersyjne, ani tak oryginalne. Jochen Hörisch,
kolejny klasyk ekonomicznych krytyk literatury, rzuca w pewnym miejscu
swoich rozważań, że kto dzisiaj chce mówić o mediach z pominięciem
medium pieniądza, powinien raczej zamilknąć. Jest bowiem pieniądz
medium doskonałym i dlatego tak potężnym: potrafi spajać to, co radykalnie różnorodne; jest ponadhistoryczny (czy: transhistoryczny) w tym
znaczeniu, że potrafi ujednolicać różne momenty w czasie (i przestrzeni); jest systemem całkowitym i szczelnym, który nie pozostawia żadnej
przestrzeni niedookreślenia.
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Po czwarte, wspomniana właśnie abstrakcyjność (pieniądz jest zimny,
pisze teoretyk) medium finansowego i namiętność oraz cielesność wypowiedzi poetyckiej (indywidualność głosu, zaburzenie zasad wypowiedzi) stoją w jawnej sprzeczności.
A nie są to wszystkie różnice. To zaledwie początek wyliczanki. Te dwa
stwierdzenia – pierwsze o niezbywalności ekonomicznego wymiaru
literatury i drugie dotyczące radykalnej nieprzystawalności tych systemów – stanowią tylko pozorną sprzeczność. Bo w istocie literatura i – szczególnie – poezja pośród wielu swoich zalet ma też i tę: jest
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RZECZYWISTOŚĆ JEST O WIELE
BARDZIEJ SKOMPLIKOWANA

najskuteczniejszym sposobem podważania medium pieniądza. Właściwie: podważa go samym swoim istnieniem. W tym sensie pieniądz
(medium pieniądza) pozwala na ustanowienie jednej z możliwych definicji poezji: poezja to taki system symboliczny, który najskuteczniej
przeciwstawia się pieniądzowi jako medium świata i potrafi najlepiej
omijać pułapki, jakie zastawia on na wszystkie konkurencyjne dyskursy.

Z THEODOROSEM CHIOTISEM, REDAKTOREM ANTOLOGII FUTURES.
POETRY OF THE GREEK CRISIS, O TYM, JAK ROZUMIEĆ WSPÓŁCZESNĄ
GRECKĄ POEZJĘ

rozmawia Michał Tabaczyński

Urzędnicy Europejskiego Banku Centralnego z troską
myślą o greckim zadłużeniu wobec instytucji finansowych:
Ale nasz dom nawiedzają każdego dnia i w ofierze / Barany mi
zarzynają a woły, a kozy tłuściutkie: / Ucztują sobie i chleją bez miary
iskrzące się wino, / I tyle mienia mi ginie!

Jak wyglądał krajobraz greckiej poezji przed wybuchem kryzysu? Jestem świadomy tej supozycji, która się pojawia w podtekście tego
pytania: że oto kryzys ekonomiczny i finansowy, który pociągnął za
sobą kryzys polityczny i społeczny – paradoksalnie – przyczynił się do
rozwoju czy tez ożywienia współczesnej greckiej kultury czy – w tym
akurat wypadku – poezji. Czy to w jakimś wymiarze może być teza
prawdziwa? Czy kryzys ekonomiczny podniósł standard i społeczny
status poezji w Grecji?
Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale tak łatwa i prosta, jak mogłoby
się z początku wydawać. A postawiona teza jest dość niebezpieczna,
chociaż oczywiście pociągająca. Jesteśmy przywiązani do koncepcji,
w myśl której polityczne, społeczne i finansowe trudności przyczyniają się do rozwoju innowacji w dziedzinie kultury; mamy wystarczająco
wiele argumentów na poparcie tej tezy. Jednak jestem dość sceptyczny,
gdy idzie o takie opozycje i sądzę, że to ważne, byśmy nie ulegali takim
uproszczeniom. Mam przeczucie, że rzeczywistość jest o wiele bardziej
skomplikowana niż głosi przysłowie, sprzed blisko stu lat, wedle którego
kreatywność karmi się nieszczęściem, co nader łatwo pozwoliłoby nam
wyjaśnić skąd bierze się rozkwit współczesnej sceny poetyckiej w Grecji.

HOMER, ODYSEJA, PRZEŁ. J. WITTLIN

3. NADPŁYNNOŚĆ SYSTEMU
Czy to wszystko, co zostało tu powyżej naszkicowane (eksperymentalna
powieść B.S. Johnsona i strzeliste rozpoznania ekonomicznej krytyki literatury, szczegółowe rozważania dotyczące związków medium pieniądza
z innymi mediami opisu świata, teoretyczne konstrukcje odnoszące się
do systemów referencji i tak dalej), ma coś wspólnego z Grecją i jej
współczesną poezją? Nie tylko coś, ale niemal wszystko. Ale nie tylko
z tym. To wszystko ma bowiem zatrważająco wiele wspólnego ze stanem naszej cywilizacji, co chciałem tu wyraźnie, chociaż nie wprost,
powiedzieć.

Co więcej, szczegółowy opis, czy też naszkicowanie krajobrazu greckiej
poezji sprzed kryzysu, niemal graniczy z niemożliwością. I to z wielu
powodów. Po pierwsze, powinniśmy najpierw ustalić chronologię tego,
co określamy jako czas przed kryzysem i po nim. Zwykło się wyznaczać
ten „punkt zerowy” kryzysu na rok 2010, ale gdyby ktoś przyjrzał się
uważniej temu zagadnieniu, nie mógłby pominąć tego, co zdarzyło się
w Grecji bezpośrednio po Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 roku.
Należałoby przyjąć, że kryzys zaczął się ujawniać po roku 2005 (a po
2008 jego oznaki stały się już doskonale wyraźne). Po drugie, trzeba
ustalić, o czym myślimy, mówiąc o kryzysie. Kryzys z definicji odnosi się
do jakiegoś chwilowego, przejściowego etapu. Taka definicja nie ma tu
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zastosowania: ten kryzys stanowi kolejny etap naszej politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej historii. To nie jest doraźny stan, ale raczej efekt wdrożenia systemu redystrybucji dóbr oraz nowego podziału
klas społecznych (i towarzyszących temu konsekwencji) w obrębie wielu
kultur i państw. Trzeba się uważnie przyjrzeć szczegółom tych procesów, jako że zachodzą one na poziomie ponadnarodowym. Trzeba się
zastanowić, w jaki sposób oddziałują one na kulturę i społeczeństwo.
A dotknęliśmy dopiero naskórka problemu.

poezja stanowi odniesie do zbiorowości. To moment, w którym mogą
pojawić się nowe paradygmaty wypowiedzi poetyckiej. Te głosy nie łączą
się w żaden spójny ruch poetycki – jednoczy je tylko intymne uczestnictwo w historycznej oraz poetyckiej teraźniejszości odbywające się bez
zrywania z przeszłością, ale włączające, wchłaniające, zawłaszczające ją
w nieznanej dotychczas formie. Ale nie, jak to w życiu, trudno mówić
o zupełnym zerwaniu.
A krytyka literacka? Nadąża za tym rozkwitem poezji? Mniej mnie
interesuje los samej krytyki czy badań literackich, ale raczej chciałbym widzieć w rosnącym zainteresowaniu poezją potwierdzenie jej
istotności i pierwszy krok na drodze do włączenia jej języka do debaty
publicznej. Czy poezja jest w tej debacie obecna?
Krytyka literacka stara się nadążyć za rozwojem wypadków. Współczesna
produkcja kulturowa spotyka się ze znaczącym zainteresowaniem, tak
samo jak i poetyckie reakcje na obecną sytuację. Warto też odnotować
dużą liczbę artykułów dotyczących tego tematu, ale też sympozjów,
konferencji czy spotkań, jakie odbywają się zarówno w Grecji, jak i za
granicą.

I to może stanowić bodziec do rozważań na temat „podnoszenia jakości
poezji”. Może nie do końca dobrze interpretuję twoje pytanie, ale sugestia, że poezja może być lepsza jedynie w czasach kryzysu, nie pozwala
dostrzec, iż może ona dokumentować zmiany społeczne i kulturalne
jakie zachodzą w czasach wstrząsów. A nawet więcej: mam wrażenie,
że powinniśmy omawiać rolę poezji w kreowaniu heterogenicznego,
sprzecznego i pełnego życia społeczeństwa. To już niemało.
A czy na poetyckiej scenie pojawiły się nowe nazwiska, twórcy, którzy
debiutowali jako „poeci kryzysu”? A jeśli tak, to czy zaproponowali oni
jakiś zupełnie nowy język poetycki, jakąś nową dykcję odwołująca się
do retoryk gniewu, cierpienia, bezradności czy czegokolwiek, co moglibyśmy sobie w tym kontekście wyobrazić? Czy w ogóle takie społeczne
i ekonomiczne dyskursy są popularne we współczesnej poezji?
Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, tak, część poetów debiutowała w tym czasie, ale znów – gros tych twórców świadomie nie realizuje
strategii „poety kryzysu”. I właściwie jestem pewny, że większość poetów debiutujących w ciągu ostatnich ośmiu czy dziewięciu lat gwałtownie oponowałaby wobec próby takiego ich zaszufladkowania. Niektórzy
poeci byli otwarcie polityczni, ale mam przeczucie, że poruszanie się po
tej cienkiej linii między polityką a estetyką jest szczególnie niebezpieczną praktyką. Podczas poruszania się po tej linii trzeba być wyjątkowo
ostrożnym, żeby nie stworzyć dzieła, które okazuje się klęską z punktu
widzenia obu tych kategorii.

A co się tyczy drugiej części twojego pytania, to owszem, poezja jest
obecna w politycznych debatach i jest w niej wykorzystywana w wielu funkcjach: by sprowokować do zajęcia stanowiska politycznego, by
podnieść ludzi na duchu, ale także, by przestrzec ich przed podejmowaniem określonych decyzji. Co oczywiste, zdarza się, że poezja zostaje
pozbawiona swojego pierwotnego znaczenia lub że jest wykorzystywana
niezgodnie z intencją poety.
A czy nowa poezja korzysta z nowych narzędzi komunikacji? Nie tak
dawno widzieliśmy, jak nowe media stają się narzędziem radykalnych
zmian społecznych – najpierw w Iranie, później na Bliskim Wschodzie
i w Północnej Afryce podczas arabskiej wiosny. Albo, żeby posłużyć się
bliższym i dokładniejszym przykładem: wiersze, które powstają w okopach (dosłownie!) konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy natychmiast zyskują popularność dzięki dystrybucji poprzez media społecznościowe. Czy coś podobnego ma miejsce w Grecji? Myślę zarówno
o cyfrowej dystrybucji tekstów poetyckich, jak i nowych technikach
poetyckich opartych o nowe media.
Owszem, bardzo ciekawe może być obserwowanie tego, jak za pomocą
mediów społecznościowych dochodzi do rozpowszechniania powstających w tym czasie wierszy, ale i to, jak w ostatnich kilku latach doszło

Poezja może być polityczna, ale najpierw musi być dogłębnie indywidualna. Tu muszę wyraźnie rozdzielić terminy „indywidualny” i „osobisty”:
poezja, nawet jeśli jest intensywnie indywidualna, odnosi się do zbiorowości, z której bierze początek i poeta powinien zwracać uwagę na
to, w jaki sposób korzysta z polityczności w swojej twórczej praktyce.
Próbuję tu powiedzieć, że poeta często bywa polityczny mimo braku
otwartej deklaracji polityczności. I częściej dzieje się tak wówczas, kiedy
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INFLACYJNA TEORIA WIERSZA
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do spektakularnego zwiększenia liczby wydawanych książek poetyckich
i czasopism literackich, ale też spotkań autorskich i wieczorów literackich. Doszło do swoistego rozkwitu poetyckiej działalności wydawniczej
mimo zapaści greckiego rynku wydawniczego. Tak więc nowe technologie komunikacyjne działają w harmonii z mediami drukowanymi, co
skutkuje wzmocnieniem oddziaływania i poszerzeniem zasięgu greckiej
sceny poetyckiej. Trudno podawać jakieś przykłady ze względu na ich
wielość, ale warto samemu przeszukać sieć, by odnaleźć dowody ekspansji sceny poetyckiej. Wykorzystano też cyfrowe platformy komunikacji, by rozpowszechnić tę poezję poza granice Grecji. To ważna uwaga:
twórcy współczesnej poezji greckiej częściej wykorzystują istniejące platformy komunikacji do rozpowszechniania wierszy niż „nowomedialne”
technologie do ich tworzenia. Poetów używających nowych mediów
w swojej twórczości jest bardzo niewielu. Ale i te nowe paradygmaty
poetyckie docierają do coraz większej liczby osób.

Publikowane tu wiersze pochodzą z antologii Futures. Poetry of the Greek Crisis zredagowanej przez Theodorosa Chiotisa i wydanej przez Penned in the Margins (Londyn 2015). Część utworów powstała pierwotnie
w języku angielskim (te przełożył Michał Tabaczyński), część została dla
celów tamtej publikacji przełożona z greckiego (te publikujemy w przekładzie Alicji Koteckiej z greckich oryginałów).

Theodoros Chiotis studiował filologię klasyczną oraz neofilologię grecką na uniwersytetach w Londynie
i Oksfordzie. Jego prace pojawiły się w Adventures in Form, Catechism: Poems for Pussy Riot, Otoliths,
Fit to Work: Poets Against ATOS, Tears in the Fence, [FRMK], Bad Robot Poetry, Ποιητική, Εντευκτήριο,
Παγιδευμένοι στο διαδίκτυο (Patakis), aglimpseof oraz Poeticanet. Były prezentowane m.in. na Book
Festival of Croatia (2012), Elit Festival (2013), w ramach instalacji Invisible Architecture (2013) oraz na
Mercy/Liverpool Biennial w formie podcastu. Opublikował krytyczne eseje o współczesnej poezji i literaturze

O ORGANIZOWANYM PODCZAS FESTIWALU SPOTKANIU
Z THEODOROSEM CHIOTISEM PRZECZYTAĆ MOŻNA NA S. 141

greckiej, o autobiograficzności i nowych mediach. Na język grecki przekłada prace m.in. Jacques’a Roubauda,
Gillesa Deleuze’a, Lyn Hejinian czy Christian Bok. Jest członkiem redakcji czasopisma FRMK (Pharmakon)
zajmującego się poezją, poetyką i sztukami wizualnymi.
Michał Tabaczyński – eseista i krytyk, tłumacz (z angielskiego i języków słowiańskich), doktor nauk
humanistycznych. Opublikował m.in. autorską antologię współczesnej poezji amerykańskiej Parada równości
(Kraków 2005) i wybór poezji Jana Skácela Zakazany człowiek (Bydgoszcz 2015), a także książki eseistyczne:
Widoki na ciemność (Wrocław 2013) i Legendy ludu polskiego (Szczecin 2014). Współautor przekładów
klasycznych książek z dziedziny nowych mediów: Przestrzeni pisma Jaya Davida Boltera (Kraków 2014),
Cybertekstu Espena Aarsetha (Kraków 2014) i Sztuki przegrywania Jespera Juula (Kraków 2016). Ostatnio
zredagował (wraz z Grzegorzem Jankowiczem) i w części przełożył książkę Socjologia literatury. Antologia
(Kraków 2015).
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Theodoros Rakopoulos
Krótki metraż

ElEni Philippou
Simera

Moja ojczyzna jest tanim lotem, żywi się liniami brzegowymi jak kozy,
które pasły się solą na antologiach kart pocztowych. Prom ciągnie dla
niej pożyczkę, różne dźwigi unoszą jej członki, a snajperzy w kątach
osłaniają procesję. Kręcę ją z jednego ujęcia, rozpoznaję po wyglądzie
obligacji. Inwestycja z przyszłością. Akredytuję ją androginicznie,
scenariuszowo. Noszę okulary vintage, żeby przeglądała się w nich,
kiedy ze mną rozmawia, i częstuję likierem mastyksowym, który dla
niej ukradłem. Zapala szluga i patrzy, znowu przez moje szkło, moja
krótkometrażowa ojczyzna, nagradzana na zagranicznych festiwalach.

Elafonisos –
klarowne to morze
pełne centkowanych rozgwiazd i czarnych jeżowców.
Siedzę w swoim namiocie, którego wejściowa klapa wściekle trzepoce.
Północny wiatr odbija się rykoszetem od niemieckich nudystów,
którzy okupują plażę: dyndające penisy,
pomarszczone szkarłatne drobiażdżki.
Gapię się.
Kredowe kamyczki są owalne jak zera na rachunku deficytu.

PRZEŁOŻYŁA ALICJA KOTECKA

Nic nie wart, nic, nic – krzyczą ptaki. Cykady brzęczą:
jeszcze nie wasze morze, jeszcze nie wasze może.
*
W Attyce
z wysokości hotelowego dachu
obserwowałam, jak stawiali namioty.
Patricia Kolaiti
Ołowiany żołnierzyk: życiorys

Wasi ludzie nieśli transparenty i tablice.
Przybywali falami obmywającymi szary beton,
nanoszącymi koktajle Mołotowa jak ziarnka piasku.

Skała albo skamieniałe drzewo.
Kiedy była dzieckiem razem z siostrą miały
szpital dla małych zwierząt.
Przez lata wykonywała numer z objazdową trupą,
nazywał się „Wielki Żart”.
Pomiędzy żołnierskimi komendami
odbędzie musztrę głodową
albo opowie wam swoją historię.

Rozbijali się o przybrzeżny falochron
policyjnych tarcz,
rozbryzgując skażone słowa drachmi i dollaria.
Evro.
*
Kiedy przyjęli cię na oddział wręczyłeś zwyczajową fakelaki –
perłowobiałą kopertę kryjącą zmatowiały sowi awers –
a doktor wsłuchiwał się w ten wodny szmer w twojej piersi:
bicie nie ustawało, nie ustawało,
ale tylko dlatego, że zapłaciłeś, by wciąż biło.

PRZEŁOŻYŁA ALICJA KOTECKA

PRZEŁOŻYŁ MICHAŁ TABACZYŃSKI
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Thanasis Triaridis
Pasemko

Theodoros Chiotis
Perfuzja

Idąc pewnej nocy spacerową promenadą,
zauważył żebraka leżącego w kącie
okrytego szczelnie szmatami –
może zasnął pijany,
może umarł.

1.
Tak –
zapewne jeszcze w łonie
ale to działo się w innej maszynie
tym się stałem:
produktem tysiąca
zmechanizowanych oczu.

Nawet nie zwolnił kroku
ani się nie obejrzał,
mignęło mu tylko to, co dostrzegł kątem oka –
miastowi mają wprawę
w takim bocznym widzeniu podczas marszu:
gdzieś między brodą a daszkiem czapki żebraka
mogło mu mignąć pasemko odsłoniętej twarzy, ale niekoniecznie.

2.
Laura Mars
obłędnym pstrykaniem zdjęć
próbuje sobie jakoś poradzić.

A już w następnej chwili,
kiedy się zaczął oddalać
(czy też: kiedy żebrak był w c i ą ż jeszcze za nim),
pomyślał, że taki obraz,
to możliwe pasemko skóry twarzy
posłużyć by mu mogło do stworzenia wiersza.

Scena walk ulicznych jak zderzenie magnesów:
skutek rosnącej gęstości zaludnienia
która po chwili gwałtownie spada na przestrzeni minut.
3.
Doskonały uchwyt ręki,
która już nie jest do niczego potrzebna,
kształtuje naszą teraźniejszość.

PRZEŁOŻYŁ MICHAŁ TABACZYŃSKI
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Adrianne Kalfopoulou
W tamtych dniach

wyśpiewując piosenki do wierszy
Ritsosa, słowa z tych pieśni, które kiedyś śpiewał Theodorakis,
chcąc poruszyć swoich zwolenników i patriotów, ale dziś

W tamtych dniach budziliśmy się niemal z przejęciem,
chociaż bez radości, czujni jak zwierzę
skupione na zagrożeniu, którego nie widzi, ale rozpoznaje je

tamte dni wydają się nam bardzo odległe,
kiedy dajemy drobniaki porządnie ubranym mężczyznom,
którzy kajając się za żebraninę tłumaczą, że

po zgęszczeniu powietrza, w tych dniach chodziliśmy
prościej niż zwykle, zwracając uwagę na
najmniejszy nawet ruch wokół nas, tych ćpunów

są zdesperowani i mają na utrzymaniu rodziny. Zdaje się
że dzisiaj tylko niewielki cud mógłby nas uratować
skoro na niewiele się zdaje wypełnianie naszych obowiązków,

wspartych wzajemnie o siebie jakby konstrukcje
ich kręgosłupów runęły, którzy zdrapywali sobie strupy,
jak się nam zdawało, ale w przeciwieństwie do nich

spłata rachunków. „W tamtych dniach” – tak będziemy, o ile się nam
poszczęści, opowiadać wnukom i młodzieży – „ludzie w Grecji
nie umierali z powodu wojny, ale dlatego, że nie dostrzegli

nie przystawaliśmy, ignorując ból, a śmieci cuchnęły
gnijącym truchłem kota, zalegając w stosach z powodu strajku,
w tych dniach uchodźcy przybyli z Afryki

wroga lub go w porę nie rozpoznali”.
PRZEŁOŻYŁ MICHAŁ TABACZYŃSKI

nie mogli rozkładać swoich towarów
na chodnikach, które zajęły grupy młodych
rozwieszających swoje transparenty na pomnikach i drzewach.
Pomniki w tamtych dniach przybierały stoickie pozy
obojętnie znosząc te domalowane sprayem wąsy i doklejone sutki,
osowiali obywatele podobnie jak my wszyscy
brali na siebie cały ten ciężar, gdy z megafonów
bryzgały jakieś przestarzałe rewolucyjne pieśni które puszczali
ci młodzi, których wciąż kręcił Komunizm i związane z nim nadzieje,
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Kyriakos Syfiltzoglou
Zagraniczna korespondencja

Thomas Tsalapatis
Pudełko

Jasperze, czy widziałeś kiedyś flagę ochotniczych oddziałów greckich
Amerykanów podczas wojen w latach 1912–1913? Czy widziałeś
szmatki zmieniające się pod wypływem czasu w dzieła sztuki?
Wyobrażałeś sobie rozkład jako powolne pociągnięcia pędzla, proch
jako czarnawy, ulotny cień, odległość malarza jako zasięg broni na
polu walki, podarte nitki jako odbicie natężenia zszarganych nerwów,
zaginione skrawki tkaniny jako teorię zaginionego centrum, dziury
jako czarne studnie podświadomości?

Mam małe pudełko, w którym zawsze kogoś zarzynają. Trochę
większe od pudełka po butach. Trochę brzydsze od pudełka po
cygarach. Nie wiem kto, nie wiem kogo, ale kogoś zarzynają. I nie
słychać odgłosów (poza momentami, kiedy słychać). Ustawiam je
w bibliotece: na stole, kiedy chcę wpatrywać się w nie godzinami,
z daleka od okien, żeby nie zażółciło go słońce, pod łóżkiem, kiedy
chcę poczuć się niegrzeczny. Wewnątrz kogoś zarzynają, nawet
w święto, nawet w niedzielę, nawet gdy pada.

Jasper, halt! Któżeś ty jest? Byłeś prekursorem, nie wiedząc o tym,
czy zawsze prześcigały cię czas i natura? Czas łapie cię za włosy,
Jasperze, i nie wiesz kiedy, stajesz się obrazem olejnym. Twoje kości,
Jasperze, mogłyby być masztem dla flagi. Jak przeżyłeś zatem wojnę
domową? Trzymałeś z Północą czy z Południem? Czy któryś z twoich
przodków poległ? Zdanie „przyjacielski ogień” faluje w twoich
obrazach? Co wolisz, wznoszenie czy opuszczanie flagi? Czy flaga
do połowy masztu coś ci przypomina?

Kiedy znalazłem pudełko – nie powiem jak, nie powiem gdzie –
zadowolony przyniosłem je do domu. W tamtym czasie myślałem,
że usłyszę dźwięk morza. Tam jednak odbywała się rzeź.
Zacząłem chorować przez wrzawę, świadomość zajść, wydarzenia
w pudełku. Jego obecność wywoływała we mnie chorobę. Musiałem
działać, uwolnić się, uspokoić, wykąpać. Należało podjąć decyzję.
I tak, wysłałem je pocztą do przyjaciela; przyjaciela, którego mam
tylko po to, by sprawiać mu prezenty. Owinąłem pudełko w niewinny,
kolorowy karton, karton owinąłem niewinną, kolorową wstążką.
W skrzynce z listami znajduje się pudełko, a w tym pudełku kogoś
zarzynają. Czeka w skrzynce, by trafić do rąk przyjaciela. Przyjaźń,
którą podtrzymuję tylko po to, by sprawiać prezenty.

Jasperze, ponieważ chyba cię zmęczyłem, to spocznij sobie. Bo
widzisz, tutaj, jak mówią, są Bałkany, dlatego w naszym zwyczaju
leży palenie flag, tutaj nie zbliżamy się do szmatek, tutaj miejsce jest
czasem, a czas miejscem, ale my żyjemy poza miejscem i czasem.
A ty, gdzie jesteś? Jesteś bardziej swoim obrazem czy tworzywem?
Grasz, a jeśli tak, to czy dociągasz to do granic? Twoje odznaczenia
sięgają dna czy pływają po stojących wodach? Czy twoja własna
awangarda ma tylne drzwi? Naprawdę, Jasperze, widzisz w snach
flagę czy sobie z nas żartujesz? W każdym razie, żeby nie przedłużać,
być może jedyną flagą jest nasza skóra.

PRZEŁOŻYŁA ALICJA KOTECKA
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George Ttoouli
Okaleczone obrazy

A inne obrazy prowadzą cię w ciemność
żeby między dwoma barakami zgwałcić cię raz
i jeszcze raz

W Nikozji obserwowałem karalucha,
jak pełzł pod barykadą.
Moje wojenne blizny nie zagoiły się
i z ran znów zaczęło
się sączyć.
Czerwony brzask
barwi mlecznobiały piasek.
Skąd tyle goryczy? Przed
czym mnie ostrzegasz?
Co próbujesz powiedzieć?

a jeszcze inne stawiają wiele pytań
chociaż na niektóre pytania nie ma odpowiedzi
a znów niektóre obrazy nie przyjmują żadnych odpowiedzi
a niektóre obrazy wracają do mnie okaleczone
a niektóre obrazy wracają do mnie okaleczone
a niektóre obrazy wracają do mnie okaleczone
W Nikozji zobaczyłem karalucha
sięgającego po koktajl Mołotowa.

Piszę, żeby to przećwiczyć i odrzucić:
U pewnego mieszkańca Cypru
szwy na ranach się nie przestawały pruć.
Stracił wreszcie resztki ochoty
do budowania narodowej wspólnoty.
Czy warto komentować, że osiadł na odludnym cyplu?

Nie, to nie tak.
W Nikozji cisnąłem kamieniem
w kierunku żołnierza.
W Nikozji pochód postępu
rozbija się o barykady.

W Nikozji obserwowałem karalucha, jak pełzł
pod barykadę

W Nikozji chwyciłem za broń
i zrobiłem wyłom w barykadzie.

Pewne obrazy biorą cię w niewolę
wyciągają cię z domu
wiele godzin przed świtem
prowadzą ulicami z lufą przy skroni
że możesz odczytać napis
na lufie: made in usa

W Nikozji szybcy i wściekli kaznodzieje
głoszą coś o ognistych huraganach.
W Nikozji niebo o zmierzchu
staje w obliczu pożogi.

niektóre obrazy podkładają ogień pod wasze domy
a potem czekają przy studni aż przybiegną ludzie

W Nikozji słupy wysokiego napięcia
nikną w statystykach.

Niektóre obrazy ustawiają w rzędzie
wiejskie kobiety na ulicach
unoszą im suknie bagnetami
a kiedy kobiety wymierzają im policzki
wtedy je kłują bagnetami w brzuch
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W Nikozji przekleństwa
pełzną wzdłuż kamienic.
W Nikozji linie graniczne onz-u
biegną w poprzek naszych zabaw.
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W Nikozji nic nie stanowi
bariery dla owadów.

Giannis Doukas
Epitafium

W Nikozji otwierają ogień
do kawalkad oficjalnych delegacji.

… ponieważ posągi nie są już zgliszczami, my jesteśmy.

W Nikozji rzuciłem swój paszport
na stos płonących transparentów.

Po tym wszystkim zgasiliśmy światła,
pochyliłaś się lekko nade mną i rzekłaś:

Że co? Co przez to chcę powiedzieć?

„Będziemy żyć, łatając dziury historii
nic co przedtem
nie będzie mogło zdarzyć się ponownie”.

GIORGOS SEFERIS

W Nikozji obserwowałem karalucha,
gdy wpełzał pod barykadę.

Przynajmniej to „przedtem”,
podczas gdy unieważniają je zdarzenia,
my także powinniśmy zanegować. Co zostanie
na tej ziemi w czasie teraźniejszym
z tego całego rozpamiętywania,
którego oddech wiedzie nas na drodze naszego zatracenia,
kiedy odwracamy się do niego plecami?

PRZEŁOŻYŁ MICHAŁ TABACZYŃSKI

Składamy wieńce i płaczemy,
przecież jesteśmy tym, co spopielamy, tym, co grzebiemy.
PRZEŁOŻYŁA ALICJA KOTECKA
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Universal Jenny
Wiersz do deklamacji podczas marszu protestacyjnego,
kiedy służby prewencyjne znajdują się w odległości dwudziestu
metrów

Adrianne Kalfopoulou
Historia nadmiaru
Mamy tu nadmiar wszystkiego, jest szafir, są osty,
w czerwcu rozkwita oregano, wszystko w nadmiarze –
tłusty torf powstały z rozpadu oraz ruiny, które nie ulegają rozpadowi,
tych mamy wyjątkowy nadmiar, te świątynie i posągi
jaśniejące swoim surowym marmurem, prostota, która wcale nie jest prosta.
To skrzenie czasu, konfekcja konfliktów zbrojnych, głodne lata
okupacji, jaśniejące jak te stojące stoicko doryckie kolumny –
pod ich ciężarem ludzie skurczyli się: cały ten ciężar antyku,
tamtych kamieni, wzniosłości i dumy – z ich nadmiarem
nie radzi sobie teraźniejszość zmiażdżona przemocą będącą skutkiem
życia pośród bezgłowych bogów i okaleczonych – lecz mimo to
pięknych – popiersi oraz muskularnych rąk i nóg w spękanych szatach.
To one druzgocą nasze marzenia, te dawne osiągnięcia są dzisiaj
wybrakowane, tym złomkom złotej epoki przybywa dziś lat
pośród zgiełku ulicznego ruchu, nadmiaru wrzasków i klaksonów,
tych protestów wybuchających co krok – ludzie są niecierpliwi –
jak zresztą można być cierpliwym pod takim ciężarem.
Nawet ten intensywny zapach oregano, nawet szafir morza
przypominają wszystkim o nadmiarze miłości i ofiar, tymczasem tu
i teraz duchy trwają jak bogowie w swojej bezradności.

jestem gotowa myśleć
jestem gotowa się zderzyć
powiedz mi, w jakim języku mówisz?
powiedz mi, jaką przepaść pokonasz?
wiesz dlaczego tu jestem
jestem, bo cię nienawidzę
nie jestem kłótliwa
nie mówię ci tego celowo
nie prowokuję cię
nie mam zamiaru
uderzysz mnie
uderzysz mnie
uderzysz mnie
Nie dlatego cię nienawidzę
Nienawidzę cię, ponieważ

PRZEŁOŻYŁ MICHAŁ TABACZYŃSKI

jesteś panem i niewolnicą jednocześnie
jesteś pełny zębów, których mi brakuje
wierzysz w prawo silniejszego
a gdy nie istnieje, tworzysz je
Dalej, naprzód
Zarygluj mi usta
Obij mi mordę
Ugnij mnie rozwal mnie załatw mnie
Możesz możesz możesz
PRZEŁOŻYŁA ALICJA KOTECKA
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UTOPIA

niczym nie ograniczona własność prywatna. Albowiem każdy stara się
pod różnymi pozorami prawnymi tyle zagarnąć dla siebie, ile może; największe nawet bogactwo narodowe staje się udziałem kilku osobników,
którzy innym pozostawiają niedostatek i nędzę; ci biedacy w całej pełni
zasługują na to, aby zaznać lepszej doli, gdy bowiem bogacze są łapczywi, nieuczciwi i nieużyteczni, oni są ludźmi prostymi i skromnymi, którzy
nie myślą o swoim dobrobycie, byleby państwu mogli przysporzyć jak
najwięcej korzyści przez swą codzienną pracowitość.

fragmenty

Tomasz More

TOMASZ MORE (MORUS), 07 lutego 1478 – 06
lipca 1535, czczony przez katolików jako Święty Tomasz Morus, był angielskim prawnikiem, filozofem
społecznym, pisarzem, politykiem. Swoimi pismami
zaważył na renesansowym humanizmie. Był także
doradcą Henryka VIII i Wysokim Kanclerzem Anglii od października 1529 do 16 maja 1532. Utopia
(właśc. Libellus aureus nec minus salutaris quam
festivus de optimo Reipublicae statu de que nova
insula Utopia; Książeczka zaiste złota i niemniej
pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju
państwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii), jest jed-

Jestem więc mocno o tym przekonany, że zupełne zniesienie prawa własności jest jedynym środkiem do równego i sprawiedliwego podziału
dóbr i do zapewnienia ludziom szczęścia. Lecz dopóki prawo własności
stanowić będzie podstawę ustroju społecznego, dopóty najliczniejszą
i najcenniejszą warstwę społeczeństwa stale niepokoíć i dręczyć będzie
nieuniknione brzemię nędzy i utrapień.

Teraz, drogi Morusie, chcę być wobec ciebie zupełnie szczery i wyjawić
ci swoje najskrytsze myśli. Zdaje mi się, że gdziekolwiek jest własność
prywatna, gdzie wszystko mierzy się wartością pieniędzy, tam nie można
spodziewać się ani sprawiedliwości ani społecznego dobrobytu, chyba
że nazwałbyś sprawiedliwością taki stan rzeczy, iż wartości najcenniejsze
są udziałem ludzi najgorszych; podobnie musiałbyś uznać to społeczeństwo za szczęśliwe, w którym wszelkie dobra materialne dzieli między
siebie garstka ludzi, rzadko zadowolonych z tego, co posiadają, masy zaś
pogrążone są w nędzy.

Przyznaję, że tym bolączkom można po części zaradzić, lecz zupełne uleczenie uważam za rzecz niemożliwą. Przypuśćmy, że dano by następujące zalecenia: Nikomu nie wolno posiadać więcej ziemi i pieniędzy ponad
miarę prawem określoną; należy zabezpieczyć się osobnymi prawami
przeciw despotyzmowi i przeciw anarchii; tępić próżność w ubieganiu
się o urzędy i zabronić ich sprzedawania; nie pozwalać wyższym urzędnikom na wystawne życie, żeby urzędnik kierując się fałszywe, ambicje, nie
był narażony na pokusę uzupełniania swych dochodów przez oszustwo
i kradzież, po wtóre, żeby nie musiano wyższych stanowisk powierzać
najbogatszym zamiast najzdolniejszym.

nym z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych jego dzieł. Książkę wydał Erasmus w Leuven
w 1516 roku, w języku angielskim opublikowana
została w Anglii w 1551 roku (16 lat po wyroku jaki
został na nim wykonany za niezłożenie tzw. przysięgi supremacji). Utopia kontrastuje pełne sporów
życie społeczne państw europejskich z doskonale
uporządkowanym, rozsądnym społeczeństwem
Utopii i jego okolic (Tallstorii, Nolandii i Aircastle).
Utopia dała początek nowemu gatunkowi literackiemu, fikcyjnym utopiom i dystopiom, które ukazują doskonałe, idealne społeczeństwa bądź ich
przeciwieństwo.

Dlatego gdy zastanawiam się w głębi duszy nad tymi zagadnieniami,
podziwiam rozumne i moralne zasady Utopian; mają oni tak mało praw,
a tak pomyślnie rządzą państwem. Umieją cenić i wynagradzać zasługi
osobiste, równocześnie zaś przy równomiernym podziale dóbr narodowych ogół obywateli opływa we wszystko.
Z tymi ich zwyczajami porównuję urządzenia tylu innych państw, które
ciągle coś organizują, lecz żadne nie jest nigdy dobrze zorganizowane.
Ktokolwiek tam coś osiągnął, nazywa to swoją własnością prywatną,
Mnożące się z dnia na dzień ustawy nie mogą uregulować sprawy bądź
nabywania własności, bądź ochrony jej, bądź wyraźnego odróżnienia
jej od tego, co ktoś inny znowu nazywa swoją własnością prywatną.
Świadczy o tym wymownie mnóstwo powstających codziennie procesów, którym nie ma końca.

Przy pomocy takich środków prawnych, powtarzam, można by wspomniane bolączki społeczne złagodzić i uśmierzyć, podobnie jak przy
opłakanym stanie zdrowia sprawiamy zwykle choremu ulgę przez częste
okłady. Lecz jak długo istnieć będzie własność prywatna, nie ma żadnej
nadziei przywrócenia organizmowi społecznemu trwałego zdrowia i sił.
Albowiem gdy zajmiesz się leczeniem jednej rany, rozjątrzysz inne; taka
panuje tu wzajemna zależność, że jeżeli uleczysz chorego, zaraz popada
w chorobę zdrowy członek społeczeństwa, nie można bowiem nikomu
dodać czegoś w taki sposób, żeby nie musiało się równocześnie odebrać
tego komuś innemu.

Otóż gdy rozważam te sprawy, coraz bardziej przyznaję słuszność Platonowi i mniej mu się dziwię, że przeciwny był ustanawianiu jakichkolwiek
praw dla tych społeczeństw, które nie godzą się na równy podział dóbr
między wszystkich. Genialny ten człowiek jasno przewidział, że jedynym
warunkiem pomyślności państwa jest równy podział własności. Otóż
nie wiem, czy jest rzeczą możliwą przeprowadzić to tam, gdzie istnieje
62

– Mnie natomiast – odpowiedziałem Rafałowi – wydaje się wprost przeciwnie, że tam, gdzie wszystkie dobra są wspólne, nigdy nie można żyć
szczęśliwie. Czyż bowiem możliwy byłby dostatek, jeśliby każdy uchylał
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się od pracy i nic nie przynaglałoby go do zarabiania na swe utrzymanie?
Owszem, widok cudzej pracowitości mógłby zachęcać go do lenistwa.
Lecz chociażby bieda pobudzała gnuśnych do pracy, to jednak brak
prawnego zabezpieczenia własności prywatnej byłby powodem rozgoryczenia; czy wówczas państwo takie nie cierpiałoby skutkiem ciągłych
rozruchów i krwawych bójek?
Zwłaszcza nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób można by wtedy
opanować rozprężenie, jeśli urzędnicy nie będą mieli powagi i szacunku; a czy może być inaczej, skoro w państwie o takim ustroju zatarte są
między ludźmi wszelkie różnice społeczne?
– Nie dziwię się – rzekł Rafał – twoim zapatrywaniom, ponieważ albo
w ogóle nie potrafisz wyobrazić sobie takiego społeczeństwa, albo też
obraz jego, jaki w duszy ci się wyłania, jest zniekształcony. Lecz gdybyś
był ze mną w Utopii i na własne oczy zobaczył tamtejsze obyczaje i urządzenia tak jak ja, który spędziłem tam przeszło pięć lat i postanowiłem
stamtąd wyjechać tylko dlatego, aby spojrzenie starej Europy skierować
na ten nowy świat – wówczas przyznałbyś bez wahania, że jedynie tam
widziałeś społeczeństwo doskonale zorganizowane.
Piotr Egidiusz, zwracając się do Rafała, rzekł:
– Nie tak łatwo dam ci się przekonać, że mieszkańcy tamtego nowego
świata posiadają lepszy ustrój niż narody znanego nam dotąd świata.
Mamy wybitnych geniuszów i państwa odznaczające się starszą kulturą: w ciągu wieków powstało w nich mnóstwo wynalazków, mających
udogodnić i uprzyjemnić życie; pomijam przypadkowe odkrycia, przy
których najbystrzejszy rozum nie byłby wystarczył.
– Co się tyczy starożytności państw – odparł Rafał – byłbyś trafniej wypowiedział się, gdybyś był przeczytał dzieje owego świata; jeżeli można
im wierzyć, istniały tam dawniej miasta niż u nas ludzie. Lecz jeśli chodzi
o dotychczasowe wynalazki geniuszów lub o przypadkowe odkrycia, to
zarówno jedne, jak i drugie mogły powstać tu i tam. Poza tym jestem
wprawdzie przekonany, że przewyższamy tamtejszych ludzi inteligencją,
jednak sądzę, że zapałem do pracy oni znacznie nas prześcigają.
Na dowód tego przytoczę pewien przykład: roczniki ich świadczą, że
przed naszym przybyciem do ich kraju nikt tam niesłyszał nic o naszych
stosunkach ani o nas, których oni nazywają pozarównikowymi; jedynie
przeszło tysiąc dwieście lat temu jakiś okręt zagnany burzą, rozbił się
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w pobliżu wyspy Utopii. Fale wyrzuciły na brzeg jakichś Rzymian i Egipcjan, którzy już nigdy potem nie opuścili tej wyspy. Popatrz, jak mądrze
skorzystali z tej sposobności skrzętni Utopianie: nie było w obrębie
państwa rzymskiego żadnego pożytecznego rzemiosła, którego nie nauczyliby się od rozbitków, lub nie udoskonalili zasadniczych pomysłów;
potrafili oni w tak bogaty sposób skorzystać z tej jednej okoliczności, że
burza zaniosła obcych przybyszów na ich wyspę.
Lecz być może, iż podobny los zagnał dawniej kogoś stamtąd na nasz
ląd, pamięć o tym jednak zupełnie zatarła się; podobnie i o mnie zapewne potomność zapomni, że i ja byłem niegdyś na tej wyspie. Lecz
jak mieszkańcy jej pod wpływem tej znajomości natychmiast przyswoili
sobie najpożyteczniejsze wynalazki europejskie, tak wiele czasu, myślę,
upłynie zanim my przejmiemy od nich jakiekolwiek zwyczaje lepsze od
naszych. Te zwyczaje są moim zdaniem najważniejszym powodem, dla
którego oni rozumniej rządzą się niż my i większym cieszą się dobrobytem, chociaż my nie ustępujemy im ani pod względem zdolności, ani co
do zasobów materialnych.
Bardzo cię więc proszę – rzekłem – drogi Rafale, abyś nam opisał tę ciekawą wyspę. Nie pomijaj z łaski swej żadnego szczegółu, lecz opowiedz
nam kolejno o polach, rzekach, miastach i ludziach, przedstaw tamtejsze
obyczaje, urządzenia i prawa, jednym słowem wszystko, co według twego mniemania chcielibyśmy poznać; bądź przekonany zaś, że ciekawość
nasza obejmuje wszystko, czego dotąd nie znamy.
– Bardzo chętnie – odrzekł Rafał – spełnię twe życzenie, pamiętam bowiem te sprawy dobrze, ale opowiedzenie ich wymaga dłuższego czasu.
(…)

FRAGMENTY UTOPII TOMASZA MORE’A (MORUSA), W PRZEKŁADZIE
KAZIMIERZA ABGAROWICZA, WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT WYDAWNICZY PAX,
WARSZAWA 1954, SS. 108-112.
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Naszym zadaniem jest, jak dawno temu głosił Marks, nie tylko rozumieć
świat, ale i go zmieniać. Skoro jednak żaden porządek społeczny nie jest
w stanie dokonać zmian, których zalążek nie byłby obecny, w uśpieniu,
w istniejącej obecnie sytuacji, i skoro nie możemy kształtować historii
i eografii inaczej jak wychodząc od zastanych warunków historycznych
i geograﬁcznych, to krytyczna analiza geograﬁi historycznej neoliberalizmu oraz późniejszego zwrotu ku neokonserwatyzmowi narzuca nam
zadanie poszukiwania alternatyw na przyszłość poprzez przyjrzenie się
teraźniejszości.

2 |Harvey, The New Imperíalism, op. cit..
rozdział 4.

Możliwe jest tu działanie na dwa sposoby. Można zanurzyć się w mnogość ruchów sprzeciwu wobec neoliberalizmu i starać się z ich działalności wydestylować esencję programu opozycyjnego o szerokiej bazie. Można też pójść drogą teoretycznej i praktycznej analizy obecnej
sytuacji w rodzaju tej, która stanowi treść niniejszej książki, by z niej
wyprowadzić rozwiązania alternatywne. Wybranie tej drugiej drogi bynajmniej nie zakłada z góry, że istniejące ruchy opozycyjne błądzą, a ich
wizja świata jest w jakiś sposób ułomna. Na tej samej zasadzie, ruchy
opozycyjne nie mogą z góry zakładać, że wnioski analityków nie okażą
się przydatne do ich dążeń. Rzecz w tym, żeby zwolennicy obu dróg
nawiązali dialog, który sprawi, że lepiej zrozumiemy jakie alternatywy
są możliwe i realne. Neoliberalizacja zaowocowała wysypem ruchów
opozycyjnych zarówno w tych krajach, które objęła swoim zasięgiem, jak
i gdzie indziej. Wiele z nich radykalnie różni się od ruchów klasy robotniczej, które dominowały przed rokiem 19801. Wiele, ale nie wszystkie.
Tradycyjne ruchy pracownicze bynajmniej nie umarły, nawet w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, gdzie ofensywa neoliberalna znacznie
je osłabiła podważając pozycję i zdobycze pracowników. W latach So.
w Korei Południowej i rpa pojawiły się pełne wigoru ruchy pracownicze,
a w znacznej części Ameryki Łacińskiej partie robotnicze mają się świetnie lub nawet są u władzy. W Indonezji do głosu przebija się raczkujący
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jeszcze ruch pracowniczy. Olbrzymi, choć zgoła nieprzewidywalny, potencjał wystąpień pracowniczych tkwi w Chinach. Nie jest też oczywiste,
że masa pracujących Amerykanów, którzy od pokolenia stale głosowali
wbrew własnym interesom materialnym oraz pod wpływem kulturowego nacjonalizmu, religii i wrogości do rozlicznych ruchów społecznych,
wiecznie będzie hołdować takiej polityce, ulegając machinacjom, prowadzonym na równi przez republikanów i demokratów. Zważywszy na
zmienność nastrojów politycznych, w nadchodzących latach nie można
wykluczyć odrodzenia polityki robotniczej o zdecydowanie antyliberalnej orientacji.
Zmagania z akumulacją przez wywłaszczenie otwierają jednak całkiem
odmienne fronty walki społecznej i polityczneji2. Częściowo ze względu na szczególne warunki, które przyczyniają się do powstawania tych
ruchów, w swej orientacji politycznej i sposobach organizowania się
znacząco odbiegają one od typowej polityki socjaldemokratycznej.
Dla przykładu, powstanie zapatystów nie dążyło do przejęcia władzy
państwowej ani do politycznej rewolucji. Zapatystom chodziło raczej
o politykę bardziej angażującą ogół społeczeństwa obywatelskiego
w otwarte i płynne poszukiwanie alternatyw, które będą uwzględniać
specyﬁczne potrzeby różnych grup społecznych i umożliwiać poprawę ich losu. W wymiarze organizacyjnym zapatyści stronili od uzurpowania sobie pozycji awangardy i nie chcieli przybrać formy partii
politycznej. Woleli pozostać ruchem społecznym w obrębie państwa,
usiłując zbudować blok sił politycznych, w którym kultury rdzenne
zajmowałyby miejsce centralne, a nie peryferyjne. Dążyli więc do
czegoś na kształt pasywnej rewolucji w ramach terytorialnej logiki
władzy państwowej. Wskutek rozwoju podobnych ruchów doszło do
przesunięcia terenu politycznej samoorganizacji: słabnie znaczenie
tradycyjnych partii politycznych i organizacji pracowniczych, a ich
miejsce zajmuje mniej ukierunkowana polityczna dynamika akcji
społecznej obejmującej całe spektrum społeczeństwa obywatelskiego. Ów brak jednoznacznego ukierunkowania rekompensuje jednak
polityczna aktualność. Swoją siłę czerpią z osadzenia w konkretnych
realiach zwykłego życia i zmagań na co dzień, aczkolwiek trudno im
przez to wznieść się ponad sprawy lokalne i partykularne, aby zrozumieć makropolityczne uwarunkowania neoliberalnej akumulacji
przez wywłaszczenie. Różnorodność takich batalii była i jest doprawdy
oszałamíająca. Trudno choćby wyobrazić sobie powiązania między
nimi wszystkimi. Wszystkie były i są elementami wciąż zmieniającej
się mozaiki ruchów protestu, które począwszy od lat 80. przetaczają
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się przez świat i traﬁają na czołówki gazet. Owe ruchy i rewolty bywały czasami miażdżone brutalną przemocą, najczęściej siłami aparatu
państwowego, działającego w imię „porządku i stabilizacji”. Kiedy indziej, gdy akumulacja przez wywłaszczenie wywoływała zaciekłą rywalizację społeczną i polityczną podsycaną przez siły kapitalizmu stosowaniem taktyki „dziel i rządź”, konﬂikty przybierały postać aktów
przemocy między grupami etnicznymi i wojen domowych. Państwa
klientystyczne nie przebierały w środkach, a dzięki dostawom broni,
a czasami wsparciu oddziałami specjalnymi, wyszkolonymi przez największe machiny wojenne świata (przede wszystkim usa, w mniejszym stopniu – Wielką Brytanię i Francję), przodowały w represjach
i acyﬁkacji wszelkich ruchów społecznych, stwarzających zagrożenie
dla akumulacji przez wywłaszczenie.

władzy klasowej. Rozliczne wysiłki propagandowe nie są w stanie zamaskować faktu, że dorosło już całe pokolenie od kiedy wyższe warstwy
społeczeństwa prowadzą wyraﬁnowaną walkę klasową, której celem
jest odzyskanie czy, jak w Chinach i w Rosji, zbudowanie od początku
zdecydowanej przewagi klasowej. Późniejszy zwrot ku neokonserwatyzmowi unaocznia, jak daleko owa klasa gotowa jest się posunąć i jakich
strategii gotowa jest użyć, aby utrzymać i wzmocnić swoje prerogatywy. Doszło do tego w dekadach, w których wielu postępowych ludzi
dało sobie wmówić, że pojęcie ldasy nie ma sensu, a organizacje do
tej pory toczące walkę klasową w imieniu klas pracujących znalazły się
pod zmasowanym obstrzałem. Pierwszą nauczką jaka z tego płynie musi
być więc dla nas to, że jeśli coś wygląda na walkę klas, musimy to nazywać po imieniu. Ogół ludności stoi przed wyborem – albo pogodzić się
z historyczno-geograﬁczną trajektorią, narzucaną przez ową przemożną
potęgę władzy klasowej, albo przeciwstawić się jej na gruncie świadomości klasowej.

W łonie tych ruchów wypracowano mnóstwo koncepcji alternatyw. Jedne dążą do zupełnego lub częściowego zerwania powiązań z przemożnymi siłami neoliberalizmu i neokonserwatyzmu. Inne walczą o globalną
sprawiedliwość społeczną i ekologiczną, domagając się reformy albo
rozwiązania potężnych instytucji takich jak mfw/, wto czy Bank Światowy. Jeszcze inne przywiązują wagę do „odzyskiwania dóbr wspólnych”
(reclaiming the commons), co sygnalizuje głęboką łączność ze zmaganiami sprzed lat, jak również z tymi toczonymi w bolesnej historii kolonializmu i imperializmu. Jedni snują wizje pospolitego ruszenia czyli jednego
wielkiego ruchu w obrębie globalnego społeczeństwa obywatelskiego,
który stawi czoła rozproszonym i zdecentralizowanym siłom porządku
neoliberalnego, podczas gdy inni, skromniejsi, zwracają wzrok ku lokalnym eksperymentom z nowymi systemami produkcji i konsumpcji,
opartymi na całkiem odmiennych stosunkach społecznych i praktykach
obchodzenia się ze środowiskiem. Są też tacy, którzy pokładają nadzieję
w bardziej konwencjonalnych strukturach partyjnych, traktując zdobycie
władzy jako cel pośredni w drodze do ogólnoświatowej reformy ładu
ekonomicznego. Wiele z tych różnorodnych nurtów spotyka się na Światowym Forum Społecznym, usiłując zdefiniować, co je łączy i wspólnie
zbudować siłę organizacyjną, zdolną stawić czoła rozlicznym wariantom
neoliberalizmu i neokonserwatyzmu. Jest co podziwiać i jest z czego
czerpać inspirację.

Takie ujęcie nie ma na celu obudzenia nostalgii za jakimś złotym
wiekiem, w którym proletariat odgrywał aktywną rolę. Nie musi też
oznaczać (o ile kiedykolwiek oznaczało), że istnieje jakiś prosty sposób pojmowania proletariatu, do którego możemy się odwoływać
jako do pierwszoplanowego (a tym bardziej wyłącznego) czynnika
sprawczego przemian historycznych. Nie możemy się wygodnie okopać w jakiejś proletariackiej utopii rodem z fantazji marksistowskich.
Zwrócenie uwagi na konieczność i nieuchronność walki klasowej nie
jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że to, co kryje się za pojęciem
klasy społecznej jest raz na zawsze określone czy w ogóle możliwe do
określenia z góry. Ruchy klasowe organizują się same, ale nie wybierają
warunków, w których to się odbywa. Analiza zaś pokazuje, że warunki
te kształtowane są teraz przez obecny wśród tych ruchów dwójpodział:
z jednej strony mamy ruchy skupiające się na reprodukcji w szerokim
znaczeniu, dla których centralnymi zagadnieniami są wyzysk najemnej
siły roboczej i warunki deﬁniujące płacę socjalną; po drugiej stronie
znajdują się ruchy sprzeciwu wobec akumulacji przez wywłaszczenie.
Zalicza się do nich opór wobec klasycznych form akumulacji pierwotnej, wobec praktyk niszczenia kultur, pamięci historycznej czy ekosystemów, aż po deprecjacje, wywoływane przez współczesne formy
kapitału finansowego. Pilnym zadaniem teoretycznym i praktycznym
jest dziś wskazanie organicznego związku między tymi różnymi ruchami klasowymi. Jednak analiza pokazuje również, że musi być on
przedstawiony na tle historyczno-geograﬁcznej trajektorii akumulacji

Do jakich jednak wniosków można dojść na podstawie analiz takich jak
tu przedstawiona? Zacznijmy od tego, że cała historia kompromisu socjaldemokratycznego oraz zwrotu neoliberalnego, który po nim nastąpił
wskazuje na kluczową rolę walki klas w powstrzymaniu lub restauracji
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kapitału, nacechowanej coraz mocniejszym spotykaniem się różnych
miejsc i czasów, a także pogłębiającą się geograﬁczną nierównomiernością rozwoju. Trzeba zrozumieć, że owa nierównomierność jest
aktywnie wytwarzana i podtrzymywana przez procesy akumulacji kapitału, niezależnie od istotnej roli pozostałości dawnych konﬁguracji
pejzażu kulturowego i społecznego.
Analiza wskazuje jednak także możliwe do wyzyskania sprzeczności
w programach neoliberalnych i neokonserwatywnych. Rozziew między
ich retoryką (,,dla dobra wszystkich”) a realizacją (na korzyść nielicznej
klasy panującej) zwiększa się w czasie i przestrzeni, i ruchy społeczne
robią dużo, aby ten rozziew stał się wyraźnie widoczny. Niebywała
monopolizacja, centralizacja oraz umiędzynarodowienie władzy korporacyjnej i ﬁnansowej coraz bardziej zadają kłam idei głoszącej, jakoby
istotą rynku była konkurencja i gra fair. Uderzający wzrost nierówności
klasowych i międzyregionalnych, zarówno w obrębie poszczególnych
państw (takich jak Chiny, Rosja, Indie czy rpa), jak i pomiędzy nimi,
rodzi poważny problem polityczny, którego nie da się dłużej zamiatać
pod dywan, traktując go jako coś „przejściowego” w drodze do perfekcyjnego świata neoliberalnego. Im wyraźniej będzie się dostrzegać w neoliberalizmie nieudany projekt utopijny, stanowiący zasłonę
dymną dla uwieńczonej powodzeniem restauracji władzy klasowej,
tym większe będą szanse na ponowne pojawienie się ruchów masowych, głoszących egalitarne postulaty polityczne i domagających się
sprawiedliwości ekonomicznej, uczciwego handlu (fair trade) i większego bezpieczeństwa ekonomicznego.

3 |D. Harvey, Spaces oƒ Hope, Edinburgh
University Press, Edynburg 2000, rozdział 12.

Podobną argumentację można wytoczyć przeciwko pretensjom neokonserwatystów do opierania swojego autorytetu i legitymizacji władzy na
gruncie moralności. Historycznie rzecz biorąc, ideały moralnej wspólnoty i moralnej gospodarki nie są obce lewicy. Wiele ruchów sprzeciwiających się akumulacji przez wywłaszczenie aktywnie artykułuje pomysły
na alternatywne stosunki społeczne w kategoriach moralnej gospodarki.
Sfera moralności nie musi być własnością reakcyjnej prawicy religijnej,
opierającej się na hegemonicznych mediach i sile korporacyjnego pieniądza. Należy się przeciwstawić restauracji władzy klasowej, dokonywanej
za zasłoną dymną zwodniczej argumentacji moralnej, Oznacza to, że
tzw. wojen kulturowych – jakkolwiek czasem brną one na manowce
– nie należy traktować lekceważąco, przyjmując (jak część tradycyjnej
lewicy), że jedynie odwracają one uwagę od polityki klasowej. Pojawienie się argumentacji moralnej u neokonserwatystów świadczy nie tylko
o bawie przed rozpadem społeczeństwa pod naporem indywidualizmu
krzewionego przez neoliberalizm, ale io już poruszonych obszernych
pokładach moralnej odrazy wobec alienacji, anomii, wykluczenia, marginalizacji i degradacji środowiska, szerzących się w świecie neoliberalnym. Przekształcanie się owej moralnej odrazy w kulturowy, a później
polityczny opór jest jednym ze znaków czasu, które trzeba umiejętnie
odczytywać, a nie odwracać od nich oczu. Organiczny związek między
takimi zmaganiami kulturowymi a walką o odwrócenie przemożnego
procesu umacaniania władzy klas panujących domaga się teoretycznego
i praktycznego zbadania.

Ekspansja dyskursu praw w warunkach neoliberalizmu stwarza nie
tylko problemy, ale także szanse. Nawet odwoływanie się do konwencjonalnego, liberalnego pojmowania praw może stanowić mocny
„miecz oporu”, który będzie narzędziem krytyki neokonserwatywnego
autorytaryzmu, zwłaszcza w świetle powszechnego (od usa po Chiny
i Czeczenię) ograniczania swobód obywatelskich i politycznych pod
pretekstem „wojny z terrorem”. Coraz donośniejsze nawoływania do
uznania praw narodów Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej do
samostanowienia i suwerenności stały się poważnym orężem przeciwko imperialnym zapędom Stanów Zjednoczonych. Możliwe jest jednak
również zdeﬁniowanie alternatywnych zestawów praw. Rozwinąłem
już, w innej pracy, argumentację na rzecz takiego kompleksu praw, który by obejmował prawo do szans życiowych, do zrzeszania się w celach
politycznych i do „dobrego” rządzenia, do sprawowania kontroli nad
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produkcją przez bezpośrednich producentów, do nietykalności i nienaruszalności ciała ludzkiego, do wygłaszania krytyki bez obawy przed
represjami, do przyzwoitego i zdrowego środowiska życia, do zbiorowej kontroli nad dobrami wspólnymi, do tworzenia własnej przestrzeni, do bycia innym, a także prawa przyszłych pokoleń oraz prawa
przynależne nam jako istotom tworzącym gatunek3. Krytyka nieogranicznej akumulacji kapitału jako głównego procesu nadającego kształt
naszemu życiu pociąga za sobą krytykę specyﬁcznych praw – prawa
do indywidualnej własności prywatnej i do stopy zysku – i vice versa.
Postulowanie odmiennego zestawu praw nakłada na nas obowiązek
wskazania dominującego procesu społecznego, z którym takie prawa
byłyby nieodłącznie związane.

Nie ulega jednak wątpliwości, że walka polityczna powinna się zwrócić
przede wszystkim przeciwko gruntownie antydemokratycznej naturze
neoliberalizmu, potęgowanej przez autorytaryzm neokonserwatystów.
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W państwach nominalnie ,,demokratycznych”, takich jak Stany Zjednoczone, panuje dziś ogromny deﬁcyt demokracji4.

5 |Do tego argumentu często wraca, np. –
w odniesieniu do przypadku chińskiego
– Wang Hui, China’s New Order, op. cit.

Polityczną reprezentację wypacza i korumpuje władza pieniądza. Podstawowe struktury instytucjonalnego porządku są zdecydowanie stronnicze. Senatorzy z 27 stanów, łącznie zamieszkanych przez mniej niż 20%
ludności usa, dysponują przeszło połową głosów, decydujących o tym,
jakie projekty ustaw traﬁą pod obrady, a równocześnie rażące manipulacje granicami kongresowych okręgów wyborczych na korzyść tego, kto
akurat jest u władzy (gerrymandering) uchodzą za zgodne z konstytucję w oczach sądów, obsadzonych w coraz większym stopniu sędziami
z politycznego nadania, faworyzującymi neokonserwatyzm. Instytucje
obdarzone olbrzymią władzą, takie jak System Rezerwy Federalnej, nie
podlegają żadnej demokratycznej kontroli. Na arenie międzynarodowej
sprawy wyglądają jeszcze gorzej, ponieważ instytucje takie jak mfw czy
Bank Światowy nie są w żaden sposób rozliczane, nie mówiąc o kontroli demokratycznej. Także organizacje pozarządowe, niezależnie od
przyświecających im dobrych intencji, działają bez demokratycznego
mandatu bądź nadzoru.
Postulowanie powrotu do demokratycznych metod rządzenia oraz
ekonomicznej, politycznej i kulturowej równości i sprawiedliwości nie
sugeruje powrotu do jakiegoś minionego złotego wieku. Znaczenie
tych pojęć musi być w każdym wypadku wynajdowane na nowo, odpowiednio do współczesnych warunków i możliwości. Demokracja,
która panowała w starożytnych Atenach miała mało wspólnego ze
znaczeniami, które musimy nadać temu słowu w środowiskach tak
różnych jak współczesne São Paulo, Johannesburg, Szanghaj, Manila,
San Francisco, Leeds, Sztokholm czy Lagos. Uderzające jest jednak to,
że w najróżniejszych miejscach świata – od Chin, Brazylii, Argentyny,
Tajwanu, Korei, przez rpa, Iran, Indie, Egipt i walczące o lepszy byt
narody Europy Wschodniej, aż po kraje będące sercem współczesnego kapitalizmu – działają grupy i ruchy społeczne, jednoczące się pod
sztandarami reform będących wyrazem, w takiej czy innej formie, wartości demokratycznych5.
Przywódcy usa , przy niemałym poparciu krajowej opinii publicznej,
wysyłają w świat przesłanie, jakoby amerykański, neoliberalny system wartości był uniwersalny i najdoskonalszy na świecie, oraz że na
takich właśnie wartościach opiera się cywilizacja. Świat jest w stanie
odrzucić ten imperialistyczny gest ostoi neoliberalnego kapitalizmu
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i neokonserwatyzmu, przeciwstawiając mu zupełnie inny systemem wartości - wartości demokracji otwartej, dążącej do równości społecznej,
idącej w parze z ekonomiczną, polityczną i kulturowa sprawiedliwością.
PRZEŁOŻYŁ JERZY PAWEŁ LISTWAN
FRAGMENT KSIĄŻKI PRZESTRZENIE GLOBALNEGO KAPITALIZMU: W STRONĘ TEORII
ROZWOJU NIERÓWNEGO GEOGRAFICZNIE DAVIDA HARVEYA, WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT
WYDAWNICZY KSIĄŻKA I PRASA W SERII „LE MONDE DIPLOMATIQUE” „BIBLIOTEKA
ALTERNATYW EKONOMICZNYCH”, WARSZAWA 2016. OPUBLIKOWANY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI
REDAKCJI „LMD – POLSKA”.

24.09. SB
18.00

OTWARCIE FESTIWALU

25.09. ND
15.00

PRAPREMIER

_1

TPB DUŻA SCENA

22.00

RADIO DOMÓWKA

PROJEKT/KONCERT/SILENT DISCO
PRYWATNE MIESZKANIE
W BYDGOSZCZY

18.00

prowadzenie Michał Tabaczyński
TPB GÓRNE FOYER

WSZYSTKO O MOJEJ MATCE

reżyseria Michał Borczuch
Teatr Łaźnia Nowa (Polska)

SPOTKANIE Z THEODOROSEM

CHIOTISEM

TPB KLUBOKAWIARNIA

19.00

28.09. ŚR

18.00

TU WERSALU NIE BĘDZIE!

_2

_5

reżyseria Rabih Mroué | Teatr Polski Bydgoszcz
(Polska/Liban)

TARGOWO-WYSTAWIENNICZE

20.00

NAŠE NASILJE I VAŠE NASILJE

reżyseria Oliver Frljić | Hebbel am Ufer Berlin
koprodukcja Wiener Festwochen, Slovensko
mladinsko gledališče, Ljubljana, Kunstfest
Weimar, Zürcher Theaterspektakel i Hrvatsko
narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka
(Niemcy/Chorwacja/Słowenia/Austria)

EMPIRE

reżyseria Milo Rau
Institute of Political Murder
koprodukcja: Zürcher Theater Spektakel,
Schaubühne Berlin i Steirischer Herbst Festival
w Grazu
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

22.00

TPB DUŻA SCENA

22.00

koncept/choreografia/ wykonanie Iza Szostak
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora Cricoteka, koprodukcja: Ciało/Umysł,
Fundacja Burdąg (Polska)
BYDGOSKIE CENTRUM

TPB MAŁA SCENA

20.00

BALET KOPARYCZNY

29.09. CZW
18.00

EMPIRE

reżyseria Milo Rau
International Institute of Political Murder;
Zürcher Theater
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

_6
20.00

BLOODS

reżyseria Argyro Chioti | Vasistas Theatre
Group | Onassis Cultural Centre (Grecja)
TPB MAŁA SCENA

22.00

PAPA ZURA I OJCIEC KAROL
(SOUL SERVICE) KONCERT

K L U B F E S T I W A L O W Y:
TOWARZYSKA KAFE

DEAD SNOW MONSTER KONCERT
K L U B F E S T I W A L O W Y:
TOWARZYSKA KAFE

WE CALL IT A SOUND KONCERT

K L U B F E S T I W A L O W Y: T O W A R Z Y S K A K A F E

26.09. PN
18.00

TU WERSALU NIE BĘDZIE!

reżyseria Rabih Mroué | Teatr Polski Bydgoszcz
(Polska/Liban)
TPB MAŁA SCENA

20.00

18.00

_3

WICKED GIANT KONCERT

K L U B F E S T I W A L O W Y:
TOWARZYSKA KAFE

30.09. PT

LATE NIGHT

15.00

Blitz Theatre Group (Grecja/Francja)

20.00

EUROPEANA

reżyseria Jan Mikulášek | Divadlo Na zábradlí
(Czechy)

18.00

GRANICE

reżyseria Bartek Frąckowiak
Teatr Polski Bydgoszcz (Polska)

_7
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TPB MAŁA SCENA

SYNY KONCERT

K L U B F E S T I W A L O W Y:

20.00

TOWARZYSKA KAFE

CASE FARMAKONISI OR THE RIGHT OF WATER

reżyseria Anestis Azas | National Theatre
of Greece (Grecja)
OPERA NOVA

22.00

BURN REYNOLDS KONCERT
K L U B F E S T I W A L O W Y:

75

MIĘDZY ANTROPOLOGIĄ KRYZYSU

A WYOBRAŻENIAMI REALNYCH UTOPII
DEBATA

uczestnicy: Ulrike Guérot,
Kinga Stańczuk
prowadzenie Bartek Frąckowiak

TPB GÓRNE FOYER

TOWARZYSKA KAFE

74

17.00

prowadzenie Paweł Mościcki

TPB MAŁA SCENA

22.00

OBRAZY UCHODŹCZE: ŚWIAT

1.10. SB

JAKO OBÓZ WYKŁAD

TPB DUŻA SCENA

PORNOGRAFIA PÓŹNEJ POLSKOŚCI

reżyseria Weronika Szczawińska
Galeria Labirynt w Lublinie (Polska)
OPERA NOVA

22.00

27.09. WT

_8

TPB GÓRNE FOYER

20.00

HOLZWEGE

reżyseria Katarzyna Kalwat
TR Warszawa
(Polska)
TPB DUŻA SCENA

22.00

MICHAŁ MARGAŃSKI KONCERT
K L U B F E S T I W A L O W Y:
TOWARZYSKA KAFE

BALET KOPARYCZNY

P O LSKA
P REMIERA: 8 L ISTOPADA 2 0 1 5 ,

Impulsem do powstania Baletu koparycznego była twórczość Oskara
Schlemmera – profesora Bauhausu, malarza, teoretyka sztuki i reformatora tańca. Zafascynowany mechanicznością ruchu tancerzy baletowych, Schlemmer traktował ich ciała jak wpisane w zgeometryzowaną
przestrzeń bryły i figury, ogromną wagę przywiązując do kostiumów,
kompozycji i dynamiki linii czy kolorów oraz trajektorii ruchu. Iza Szostak
Schlemmerowski Balet triadyczny przekłada na język maszyn budowlanych. Odwołując się do konkretnych partii oryginalnej choreografii
z 1923 roku, konstruuje rozpisane na dwa ciała i dwie maszyny interdyscyplinarne działanie, łączące taniec ze sztukami wizualnymi i performansem dźwiękowym.

Iza Szostak

K RAKÓW
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ.
Spektakl w języku polskim z angielskimi

OŚRODE K DOKU M E N TAC JI S Z T U KI TA D E US Z A KA N TO R A C R ICOT E KA , KR A KÓ W,

napisami

KOPRODU KCJA : CIA Ł O / UM Y S Ł , F UN DAC JA B UR DĄG

KON CEPC JA , C H O R E O G R AFI A , WYKON A N I E

Iza Szostak

Kluczowym elementem pracy nad spektaklem był kurs dla operatorów
koparki, podczas którego Szostak i Sakowicz zdobywali umiejętności
niezbędne do profesjonalnego prowadzenia maszyny oraz stopniowo
poznawali jej możliwości motoryczne. Ten proces dał performerom
konkretne narzędzia do badania relacji władzy człowieka nad maszyną
i maszyny nad człowiekiem.

W SP ÓŁ PR ACA , W Y KO NANI E

Paweł Sakowicz
D R A M ATU R GI A

Anka Herbut
P RZ ESTR Z E Ń

Łukasz Kwietniewski
M UZY KA

Kuba Słomkowski

Przedmiotem poszukiwań i inspiracji są w Balecie koparycznym ciała
tancerzy, dla których kostiumem stają się koparki: trójwymiarowe i przeskalowane, odstające od ciał, posiadające własną jakość i motorykę oraz
wydające charakterystyczne dźwięki. Kostiumy z jednej strony wymuszające konkretny sposób zachowania i poruszania się, z drugiej – modyfikujące swój kształt w zależności od działań performerów. W tak zaprojektowanej rzeczywistości ruch człowieka, który w zetknięciu z maszyną
staje się hybrydą, zostaje poddany rewizji. Znika podział na ciało i obiekt.

Ś W IAT Ł O

Michał Głaszczka
KURATO R

Anna Królica
KOOR DY NATO R P R O DU KC JI

Dominik Skrzypkowski

© ZBIGNIEW ŻUPA

Iza Szostak, tancerka, choreografka. Absolwentka Szkoły Baletowej
w Warszawie oraz Codarts/Rotterdam Dance Academy w Holandii.
Obecnie studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staż w Belgii w zespole Jana Fabre/
Troubleyn. Autorka spektakli m.in. Ciało. Dziecko. Obiekt., Wizytatorki,
Europa. Śledztwo, Balet koparyczny. Współpracowała z Bartkiem Frąckowiakiem przy spektaklu Granice w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
W swojej praktyce choreograficznej powołuje się na ruch autentyczny,
choreologie oraz improwizacje. Interesuje ją sprawczość ciała i obiektów, antropologia, sztuki wizualne, film, praca z pamięcią, zmysłami,
wyobraźnią i biograficzność. Traktuje choreografię jako narzędzie do
tworzenia nowego porządku, nowej rzeczywistości, uwzględniając różne
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czynniki, które stanowią jej wypełnienie. W swoich pracach sprawdza
różne strategie ucieleśniania, inspirując się m.in. motoryką dziecka,
mechanicznością maszyn budowlanych czy fakturą obiektów/narzędzi
w pracowni stolarskiej. Prowadzi regularne zajęcia tańca dla seniorów
w Wawrze w Warszawie. Współtworzy Centrum w Ruchu. Podczas Festiwalu Prapremier w 2015 roku bydgoscy widzowie mieli okazję obejrzeć
Europę. Śledztwo.

Tymczasem Balet koparyczny uwodzi wizualnym pięknem ruchów,
kompozycji i nieszablonowej motoryki, sprawiając, że całej widowni
dosłownie i w przenośni „kopara opada”. Ale ta uczłowieczona jedynie
na moment i z ludzkiego nadania.
GRZEGORZ STĘPNIAK, DWUTYGODNIK.COM

Przy tak mocnym nacisku na wizualny aspekt przedstawienia drugoplanowe stają się pytania o posthumanistyczną perspektywę relacji człowiek-maszyna sytuują się na dalszym planie. Nie jest to jednak wadą
spektaklu. Twórcy badają bowiem cielesność z perspektywy Schlemmerowskiej organiczności i mechaniczności, wskazując, że tancerz (Tänzermensch) podlega zarówno prawom ciała (psychicznym, sensualnym,
organicznym), jak i przestrzeni – ruchy uwarunkowane są świadomie
i mechanicznie, biorąc pod uwagę istniejące relacje przestrzenne.
KATARZYNA LEMAŃSKA, TANIECPOLSKA.PL

Po znalezieniu producenta zapisałaś się na kurs obsługi koparek.
Co okazało się największym problemem w zderzeniu z materialnością
tych maszyn?
Chyba najciekawsze było poznawanie możliwości i ograniczeń koparek
– opcji skrętu, działania joysticka, użycia wszystkich przycisków, hamulców, gazu. Cały zakres poznaliśmy właściwie w dwa dni. Najtrudniejsze
okazało się skoordynowanie siebie z maszyną. To wcale nie jest takie
proste. Doprowadzenie do tego, że możesz do niej wsiąść i zrobić to, co
zamierzasz, zajęło nam kilkanaście dni. Dawaliśmy sobie różne zadania
np. dociągnięcie łyżki, postawienie jej na ziemi i uniesienia kadłubka
(czyli uniesienie się na gąsienicach) albo takie związane z precyzją np.
złapanie łyżką oponki. Żeby to zrobić, trzeba zachować odpowiednią
odległość i złapać ją pod odpowiednim kątem. Wiedzieliśmy, że koparki
kręcą się wokół własnej osi i jest to akcja, która jest powtarzalna i może
trwać. Próbowaliśmy więc jechać do przodu, kręcąc się i jednocześnie
operując łyżką. Totalny multitasking. Dostrzeżenie nowych elementów –
wycieraczek, trąbki, wentylacji – było dla nas jak wielkie odkrycie. A co,
jeśli otworzymy okno? A co, jeśli otworzymy drzwi i okna? Nagle dekonstruujesz wyobrażenie o tej maszynie i znajdujesz zupełnie niefunkcjonalne sposoby jej użycia.

Czy to tańczą ludzie za pomocą maszyn, czy maszyny? Cały czas widzimy
dwójkę operatorów, więc odczytujemy tu ludzkie emocje, przełożone na
ruch maszyn. Ale chwilami wydaje się, że to maszyny same wprawiają
się w ruch, że zyskały własne życie.
JOANNA TARGOŃ, GAZETA WYBORCZA – KRAKÓW

PA RTNER: BERG ERAT MO NNOY EU R
P O KAZ W O RK I N PRO GRESS: 1 PA ŹDZIERNIKA 2015, FESTIWAL CIA ŁO / U MY S Ł,
TEATR P O W S ZECH NY, WA RS ZAWA
S P EKTAKL ZREA LIZO WANY W RA MACH P ROJEKTU KU RATO RS KIEG O A NNY KRÓ LICY
„MA S ZY NA CH O REO G RAFICZNA”.

FRAGMENT WYWIADU Z IZĄ SZOSTAK PRZEPROWADZONEGO PRZEZ MATEUSZA SZYMANÓWKĘ
W RAMACH THINK THANK CHOREOGRAFICZNY, 2016.
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BLOODS (AÍMATA)

GREC JA
P REMIERA: 8 PAŹDZIERN I KA 2 0 1 4 ,

Scenarzysta Efthimis Filippou po – nagradzanej na wielu filmowych festiwalach – współpracy z reżyserem Yorgosem Lanthimosem przy filmach
Kieł, Alpy i Homar (ten ostatni nagrodzony podczas Festiwalu w Cannes
w 2015 roku), pierwszy raz przenosi swój wyjątkowy, dystopijny świat
na scenę za sprawą scenariusza teatralnego napisanego specjalnie dla
grupy teatralnej Vasistas.

Efthimis Filippou, Argyro Chioti, Vasistas Theatre Group

ATENY
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 1 5 M I N.
Spektakl w języku greckim z polskimi

VA SI STA S T H E ATRE G R O U P, O N A S S IS C U LT U R A L C E N T R E , AT E N Y

i angielskimi napisami

Dimitris Kalafatis, mężczyzna około czterdziestki, w lipcu 1989 roku przez
przypadek nacina sobie gardło. Może jedynie obserwować, jak jego rana
nie chce się całkowicie zasklepić, ropieje i zostawia krwawe ślady na
jego koszuli, poduszce, ciele żony oraz dzieci. Pisze o tym do swojego
najdroższego przyjaciela.

T EKST

Efthimis Filippou
REŻY S E R I A

Argyro Chioti

Bloods przybiera formę korespondencji pomiędzy nimi. Sztuka podszyta
dziwacznością i humorem, zawierająca w sobie paranoidalne przemowy
polityków i marzenia zwykłego ludu, dzięki reżyserii Argyro Chioti przeistacza się w punkowe oratorium przesiąknięte surrealizmem i błyskotliwym komizmem. Poetycka atmosfera i intensywna teatralność od nowa
nakreślają koncepcję teatralnego chóru, zarówno tego starożytnego, jak
i współczesnego. Temat wspólnoty, związku pomiędzy sferą publiczną
a prywatną, pamięcią zbiorową i indywidualną przewijają się przez sztukę i są zorganizowane w precyzyjną muzyczną partyturę, tak jakby całość
stanowiła nieformalny, absurdalny koncert.

M UZY KA

Jan van de Engel

S CEN OGR AFI A

Eva Manidaki
KOST IU MY

Pavlos Thanopoulos
OŚ W IETL E NI E

Tasos Palaioroutas

A SY ST ENC I R E Ż Y S E R A

Daphne Koutra, Matina Pergioudaki
DY REKTO R A RTY STYC Z NY

Ariane Labed
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© VASILIS MAKRIS

KON SULTA NT DR A MATU R GI C ZN Y

Christiana Galanopoulou

Scena zamienia się w ring, na którym Argyro Chioti przewodzi ciałom
i emocjom, dziwacznym fantazjom oraz odkrywczym wyznaniom. Korespondujące ze sobą postaci ożywają i zapraszają nas do doświadczania
ich rzeczywistości. Twórcy określają spektakl jako długą piosenkę miłosną napisaną dla naszych osobistych i zbiorowych traum, a także dla
dziwnego uczucia, jakie towarzyszy nam w świecie opanowanym przez
codzienne kłamstwa i rany, które nie chcą się goić. Otwarte rany to symbol, który pozwala nam obserwować ludzi próbujących dać sobie radę
z życiem, jego rozpadem oraz z otaczającą ich rzeczywistością.

WYSTĘ PU JĄ : Efthimis Theou, Konstantinos Koytsolelos, Evi Saoulidou, Eleni Vergeti,
Antonis Antonopoulos, Evdoxia Androulidaki, Georgina Chriskioti
R OL E : Dimitris Kalafatis: Efthimis Theou, Giorgos Simopoulos: Konstantinos Koytsolelos,
Maria Kalafati: Eleni Vergeti, Anna Papadimitriou: Evi Saoulidou, Christina Simopoulou:
Georgina Chriskioti
CH ÓR : Evdoxia Androulidaki, Antonis Antonopoulos, Evi Saoulidou, Georgina Chriskioti,
“The pears” band: Eleni Vergeti, Evi Saoulidou, Georgina Chriskioti, Evdoxia Androulidaki

S P E K T A K L E

Tekst w formie korespondencji głównego bohatera pokazuje nie tylko
jego stosunek do samego siebie, jego relację z przyjacielem, nakreśla
również ramę polityczną, relację z matką, pożądanie, cierpienie, słabość,
strach, miłość. Kłamstwa i prawda, marzenia i rzeczywistość są ze sobą
wymieszane i niejasne, pozostawione nam do odszyfrowania, tak samo
jak rozszyfrowania potrzebuje nasz osobisty światopogląd w odniesieniu
do społecznej rzeczywistości, która nas otacza.
81
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vasistas theatre group
Grupa teatralna z siedzibą w Atenach tworzy spektakle tropiące przejawy współczesnego życia i ma na celu badanie oraz eksperymentowanie
z akcją sceniczną. Grupa poszukuje dramaturgii niedefiniowanej przez
logikę opartą na tekście czy linearnej narracji. Przy niewielkim wykorzystaniu środków technicznych ożywia i aranżuje „ruchome obrazy”,
nadając scenicznym doświadczeniom rytmu, głównie za pośrednictwem
muzycznej choreografii na żywo.

Ekipę Vasistas obecnie tworzą: Argyro Chioti (współzałożycielka kolektywu oraz dyrektor artystyczna, reżyser), Ariane Labed i Naima Carbajal
(współzałożycielki kolektywu), Efthimis Theou, Eleni Vergeti, Antonis Antonopoulos, Georgina Chriskioti, Evdoxia Androulidaki.

Efthimis Filippou – współautor scenariuszy filmów Kieł (2009), Alpy
(2010), L (2011) i Homar (2014). Jako autor niezależny, współpracował
z wieloma tygodnikami i miesięcznikami. Napisał książki Someone is
talking by himself while holding a glass of milk (2007, wyd. mnp Publications) i Scenes (2011, wyd. mnp Publications).

Vasistas Theatre Group za Spectacle otrzymała honorowe wyróżnienie
Narodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych i Muzycznych (za
innowatorski sposób kreowania sztuk teatralnych) (grudzień 2011 r.).
Argyro Chioti zdobyła prestiżową nagrodę Teatru Greckiego „Eleftheria
Sapoutzi” za dorobek artystyczny (wrzesień 2013 r.).
Cudowny scenariusz przeniesiony na scenę przez dobrze nastrojoną,
bazującą na fizyczności grupę, której zdecydowanie nie brak energii.
Bloods to cyniczny i undergroundowy, ale też szczegółowy portret pisany
na marginesie lat 90. Społeczny, mocno polityczny, jest alegorią tak surrealistyczną jak ludzkie zachowania, na które wpływ miał tamten okres,
ale równocześnie niezwykle skutecznie trafia do świadomości dzisiejszej
publiczności ery kryzysu (…). Dramatopisarz udaje, że moczy tylko palce,
a tak naprawdę zanurza ręce aż po łokcie we krwi; wkłada je do rany,
która kiedyś została otwarta i od tamtego czasu nie przestała krwawić;
do rany, której nigdy nie dało się i nigdy nie będzie dało się uleczyć.
Symbolizm Efthimisa Filippou’a nie jest ani oczywisty ani ekstremalny.
Korespondencję pomiędzy dwójką mężczyzn w kwiecie wieku – dwóch
typowych, szczęśliwych, posiadających rodziny mężczyzn z klasy średniej
– wykorzystuje do odmalowania pejzażu epoki, w której żyją. Najlepsze
w reżyserii Chioti jest to, że zatraca się w surrealizmie, chociaż zmaga się
z rzeczywistością. Skupia się na tym, co znajduje się pomiędzy wierszami, bo tam leży magia, która sprawi, że będzie to klasyczny tekst, który
przetrwa próbę czasu.

Kieł zdobył nagrodę „Un Certain Regard” na Festiwalu w Cannes w 2009
roku i został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny na 83. edycji Festiwalu. Scenariusz do Alp zdobył statuetkę
Osella za Najlepszy Scenariusz podczas 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, a scenariusz do Homara, zanim jeszcze
film został ukończony, zdobył „arte International Award” w kategorii
Best CineMart Project 2013 podczas 42. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Rotterdamie. Homar zdobył Nagrodę Specjalną Jury na
Festiwalu w Cannes w 2015 roku.

W S P Ó ŁO RG A NIZATO REM P REZENTACJI S P EKTAKLU W RAMACH
FESTIWALU P RAP REMIER 2016 JEST O NAS S IS CU LTU RA L CENTRE, ATENY.

STELLA HARAMI, 10/10/2014, PROTOKÓŁ DOSTĘPU: HTTP://TOSPIRTO.NET/THEATER/IVE_
SEEN/19654 [SIERPIEŃ 2015]
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CASE FARMAKONISI
OR THE RIGHT OF WATER

GREC JA
P REMIERA: 1 4 L ISTOPADA 2 0 1 5 ,
ATENY
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 3 0 M I N.

Anestis Azas wraz ze swoim zespołem stworzyli spektakl, w którym
punktem wyjścia jest tragedia utonięcia jedenastu osób, uchodźców
starających się dotrzeć do brzegów Europy w styczniu 2014 roku, niedaleko wyspy Farmakonisi, a punktem dojścia staje się opowieść o Europie
zamykającej swoje granice oraz o systemie sprawiedliwości, jakiemu stawiają czoła uchodźcy i migranci.

(PERÍPTOSI FARMAKONÍSI Í DEXIÁ ÉXO APÓ TO NERÓ)

Spektakl w języku greckim z angielskimi
i polskimi napisami

Anestis Azas

Case Farmakonisi to sztuka stworzona w tradycji teatru dokumentalnego, wsparta trwającą parę miesięcy pracą badawczą. Twórcy biorą
na warsztat osobiste przeżycia ludzi związanych z tym wydarzeniem
i tworzą teatr, który jest czymś pomiędzy rekonstrukcją, a świadectwem
dawanym na scenie.

T E ATR NA RODOW Y AT E N Y
REŻY S E R I A

Anestis Azas
D OKUM E NTAC JA, DR AMATU RGI A

Martha Bouziouri

Anestis Azas, jeden z najważniejszych młodych reżyserów w Grecji,
ukazał desperację w szczery i radykalnie osobisty sposób. Ateny, czerwiec 2015 roku. Grupa młodych aktorów podejmuje próby do spektaklu
o tzw. sprawie „Farmakonisi”. Młody syryjski uchodźca został skazany
na 145 lat więzienia za spowodowanie śmierci jedenastu ludzi, których
przewoził na łodzi w 2014 roku. Wypadek został rzekomo spowodowany
przez greckie patrole graniczne. Aktorzy odtwarzają proces, przesłuchują
świadków i osoby, które wyszły z tragedii cało; równocześnie okazuje się,
że w ich życiu rysuje się niewesoła perspektywa. Zamykane są banki,
rozpada się państwo, narasta korupcja, a do wybrzeży przybija 50 tysięcy
uchodźców miesięcznie. Staczają ciężką walkę o sprawiedliwość, chociaż
nie mają nawet pieniędzy na paliwo. Case Farmakonisi to dowód na
istnienie nadziei wśród greckiego młodego pokolenia, które broni swojej
przyszłości i traktuje teatr jako przestrzeń politycznej wolności.

S CEN OG R AFI A , KO STI U MY

Eleni Strulia
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Kostas Babis
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A SY ST ENT R E Ż Y S E R A

Martha Bouziouri, Vasilis Kukhalani, Aris Laskos, Theano Metaxa,
Giorgos Moutafis, Ynus Mohammadi

WYSTĘ PU JĄ :

Z ANESTISEM AZASEM I MARTHĄ BOUZIOURI
ROZMAWIA MATINA KALTAKI
Anestis Azas oraz Martha Bouziouri realizują spektakl, który opowiadając o tragedii na wyspie Farmakonisi, demaskuje zarówno greckie,
jak i europejskie problemy instytucjonalne, stojące za wyświechtanymi
i wygodnymi hasłami o ksenofobicznym zabarwieniu, dominującymi
ostatnio w Grecji.
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Jedenaście osób - trzy kobiety i ośmioro dzieci – zginęło na morzu
w styczniu 2014 roku w okolicy Farmakonisi. Łódź, która ich przewoziła z Turcji wywróciła się do góry nogami w czasie, gdy statek greckiej
straży przybrzeżnej ją holował. Młody Syryjczyk, któremu szmuglerze
uchodźców zlecili pilotowanie łodzi przez greckie wody terytorialne,
został uznany za winnego i w tej chwili przebywa w więzieniu Avlona.

uznano to za okoliczność łagodzącą podczas zapadania wyroku. Anestisowi i Marthcie udało się do niego dotrzeć dopiero po trzech miesiącach, głównie z powodu biurokratycznych procedur.
Istnieją poza tym trzy bazowe wywiady z osobami, które miały coś
wspólnego z tym wypadkiem, ale każda z nich przyjmuje odrębne postawy. „Są one przedstawiane przez aktorów, ponieważ dotyczą danych
poufnych osób, z którymi rozmawiałyśmy prywatnie i które nie życzyły sobie być nagrywanymi, nie chciały zeznawać osobiście, ani też nie
chciały wziąć udziału w spektaklu. Pierwsza osoba ze względu na poufność sądową (pracownik sądowy w tej konkretnej sprawie). Kolejna
jest związana tajemnicą lekarską (wywiad z psychiatrą, który udzielał
wsparcia osobom doświadczającym psychicznej traumy skutkiem przeżytej katastrofy). I wreszcie trzecia osoba, którą obowiązuje poufność
dotycząca funkcjonowania greckiej straży przybrzeżnej (starszy oficer
służby przybrzeżnej informuje nas o tym, jak traktowani są uchodźcy
i imigranci docierający łodziami do wód terytorialnych Grecji)”.

Biorąc za punkt wyjścia tragedię na Farmakonisi, Anestis Azas podąża
śladami Rimini Protokoll (założony w 1982 teatr polityczny podejmujący
działania performatywne), chce tym samym zająć się palącymi kwestiami, dotyczącymi napływu uchodźców i imigrantów do Grecji. „Ten rodzaj teatru wymaga wielu badań i dlatego zaproponowałem współpracę Marthcie Bouziouri, antropolożce kulturowej i aktorce. Spektakl jest
czymś w rodzaju pamiętnika naszych badań, które przeprowadzaliśmy
używając retrospekcji. A te zawsze kończyły się konkretnym obrazem
zawartym w przedstawieniu. Istotny jest w tym wszystkim udział „specjalistów” (świadków, uczestników, przyp. red.), którzy oferują swoją
wiedzę na konkretne tematy i poszerzają ramy przedstawianego problemu. Staramy się, aby dramaturgia poruszała się w obu kierunkach, od
szczegółu do ogółu i na odwrót, tak aby nie zgubić się w temacie, który
jest bardzo skomplikowany, i żeby móc tym samym zwrócić uwagę na
jego istotne aspekty w najlepszy możliwy sposób” mówi reżyser.

W materiale pokazywanym podczas spektaklu wykorzystano także nagrania wywiadów: z prawniczką i działaczką polityczną, Ioanną Kourtovik
oraz z Marią Papaminą, także prawniczką z ngo, należącą do greckiej
Rady ds. Uchodźców, zajmującą się problemami łamania praw człowieka
w przypadku uchodźców i imigrantów.

Martha Bouziouri dodaje: „Ten konkretny przypadek na Farmakonisi zakończył się wyrokiem skazującym 19-letniego Syryjczyka, którego uznano
za „przemytnika” – zrobiono go kozłem ofiarnym. Dlatego w spektaklu
szukamy przesłanek, na podstawie których ten człowiek został skazany.
I wtedy pojawiają się tzw. „specjaliści”, rozwijają temat, pokazują, że
jest to zjawisko powszechne. Stawiamy wspólnie pytania o to: kim są
przemytnicy ludzi, jakie potrzeby zaspokajają, jak funkcjonuje prawo
i jakie nakładane są sankcje? Pokazujemy jak niesprawiedliwe są kary
dla osoby (zazwyczaj samej będącej uchodźcą lub imigrantem), której
zlecają kierowanie łodzią przedsiebiorcy-przemytnicy”.

„Dwie osoby pojawią się na scenie jako specjaliści i spodziewamy się,
że również trzecia się zgodzi – chodzi o niemieckiego działacza, który
mówi o konkretnym wymiarze globalnego problemu kryzysu uchodźczego (wywiad był przeprowadzany w trakcie pracy nad spektaklem, przyp.
red.). Jednym z nich jest fotograf Giorgos Moutafis, który śledzi kwestię uchodźców od ośmiu lat, a drugim Yonous Muhammadi, afgański
prezes Greckiego Forum Uchodźców, który sam ma doświadczenia jako
imigrant i miał bliski kontakt ze sprawą na Farmakonisi. Poprosiliśmy
ich o udział w spektaklu, aby wprowadzili nas w temat. Pokazują, jak
w konsekwencji tej sprawy doprowadzono do zmian w oficjalnej polityce
i wstrzymano stosowanie deportacji osób, którym groziłoby prześladowanie w ich ojczystych krajach. Poza tym sprawa została przekazana do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a ostateczny
werdykt jest w toku”, mówi 37-letni reżyser.

Dwóch z tych uchodźców, którzy zostali znalezieni w łodzi podczas tego
konkretnego przypadku, pojawia się w trakcie przedstawienia (wideo).
Dziś jeden z nich mieszka w Norwegii i składa swoje zeznanie na Skypie.
Drugi z nich jest młodym mężczyzną, który został skazany jako przemytnik ludzi, ponieważ przypadła mu rola nawigowania feralną łodzią.
Dziś znajduje się w poprawczaku w Avlonie, bo – zważywszy na fakt, że
w momencie katastrofy morskiej miał 19 lat, czyli był niemal nieletni –
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Pytam Marthę i Anestisa na ile uczciwe jest mówienie o fali rasizmu
i ksenofobii w Grecji, która w ostatnich latach – będąc pierwszym krajem
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wjazdowym - znalazła się w oku cyklonu olbrzymiego przemieszczania
się ludności. Skoro równocześnie w liście otwartym zawierającym rezygnację z członkostwa w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (spd),
Yascha Mounk, wykładowca nauk politycznych na Harvardzie, potępia
niemożliwe do zaakceptowania metody, jakimi posługują się Niemcy
w traktowaniu imigrantów i osób z prośbą o azyl: nielegalni imigranci
nie są akceptowani w niemieckich szpitalach, nawet jeśli są poważnie
chorzy. Mounk potępia też najnowsze przepisy, które nazywają imigrantów „przestępcami”.

wiarygodni, ponieważ mają interes by uzyskać prawo pobytu w Grecji.
W jaki sposób podstawowe prawa człowieka mogą być chronione, skoro
instytucje są tendencyjne od samego początku? Zrozumienie mechanizmu, który utrzymuje ten problem jest ważnym krokiem w kierunku
jego rozwiązania”.
Anestis Azas: „W dzisiejszych czasach artysta jest również badaczem.
Jeśli nasz świat, nasza teraźniejszość jest określana przez jakieś narracje,
zwykle powierzchowne i jednowymiarowe, to nasza forma narracji ma
na celu uzupełnić obraz ogólny, aby ukazać jego mało znane aspekty,
a nawet ten obraz unieważniać. To właśnie staramy się osiągnąć w tym
projekcie, który robimy od kilku lat z Prodromosem Tsinikorisem, aktorem i reżyserem. W tym konkretnym przypadku, pokazujemy, że sposób
w jaki społeczeństwo traktuje najbardziej bezbronnych ludzi wyznacza
poziom jego kultury. Chcemy rzucić światło na mroczne sprawy, bo chcemy żyć w lepszym świecie. Masz rację, kiedy mówisz, że publiczność,
która będzie uczestniczyć w spektaklu składa się głównie z osób, które
są oczytane, ciekawe, wrażliwe na tematy, którymi się zajmujemy. Jednakże przedstawienie, które wystawiamy jest częścią walki o utrzymanie i rozszerzenie demokratycznych praw. Jednym z nich jest możliwość
dyskusji o tych trudnych tematach w sferze publicznej. Teatr jest jej
częścią i to jest dokładnie to, z czego można zrobić użytek. Oprócz tego,
ta sztuka i tekst, który został napisany, ma także wartość dokumentu
historycznego. Gdy Brecht napisał na emigracji Strach i nędza III Rzeszy
o tym, co się dzieje w jego kraju, nie był w stanie powstrzymać nazizmu.
Jednak, aż do dziś, sztuka ta stanowi świadectwo tamtych czasów.

Martha Bouziouri odpowiada: „Jest to ogromny problem, który nie dotyczy oczywiście tylko Grecji. Jest on bardziej dojmujący w naszym kraju,
ponieważ mamy związane ręce umowami międzynarodowymi, takimi
jak konwencja dublińska, która określa zasady traktowania uchodźców/
imigrantów. Ponadto, istnieją kraje europejskie, które nie chcą dzielić
obciążeń związanych z uchodźcami, bo bardzo wygodne jest, kiedy kraje
wjazdowe ponoszą wydatki. Ta hipokryzja jest niewiarygodna. Nie zapominajmy, że w kwietniu ubiegłego roku został opublikowany unijny plan
dotyczący systematycznego wykrywania, konfiskaty i niszczenia łodzi
przed ich ponownym wykorzystaniem do przemytu ludzi. Wychodzi na
to, że Europa organizuje spotkania i ustala, że problem zostanie rozwiązany, jeżeli tylko łodzie będą zniszczone!”
Anestis Azas dodaje: „Można pójść jeszcze dalej. Istnieje ogromne lobby
przemysłu zbrojeniowego, który czerpie zyski w przypadku wojny toczonej na terenie danego kraju i uniemożliwia trwałe rozwiązanie problemu.
Kwestia „uchodźcy” oznacza „biznes”. Zobacz, na przykład, ile pieniędzy
przekazano na militaryzację i ochronę granic – jest to o wiele więcej niż
to, co wydano na rozwiązanie problemu uchodźców/imigrantów”.

MATINA KALTAKI, ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΎΤΟΝ ΤΟΝ ΞΈΝΟΝ. TEKST POCHODZI Z MATERIAŁÓW ATHENS
& EPIDAURUS FESTIVAL 2016

Pytam Marthę i Anestisa, jaki cel chcą osiągnąć tym przedstawieniem.
Martha Bouziouri: „Powiedzmy, że jeśli główna narracja łączy kwestię
imigrantów z powstaniem Partii Ludowej Złoty Świt i z narastaniem ksenofobii, to naszym celem jest wyróżnienie najważniejszych przyczyn,
ukazanie niesprawiedliwości, które są zakorzenione instytucjonalnie,
przez co represjonowane są najsłabsze grupy społeczne. Choć niepozbawione są praw do życia, mobilności, bezpieczeństwa, stają się automatycznie ofiarami różnych form przemocy i nie mają dostępu do
wymiaru sprawiedliwości. Wystarczy wziąć pod uwagę, że sądy terenowe wydają wyroki na podstawie jednego argumentu – uchodźcy nie są
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SZWAJCAR IA/NIEM CY
P REMIERA: 1 WR ZEŚNIA 2 0 1 6 ,

Czym jest schronienie? Czym jest dom? Jak będzie wyglądać oblicze nowej Europy? W wielkim finale i kulminacji Trylogii europejskiej, trzyletniej dyskusji o micie i rzeczywistości Europy, Empire przybliża biografie
ludzi, którzy przybyli do Europy jako uchodźcy oraz tych, którzy mają
swoje domy na jej obrzeżach.

Milo Rau, IIPM
(International Institute of Political Murder)

Z URYCH
C Z AS TR WANIA: 2 GODZ.
Spektakl w języku arabskim, greckim,
kurdyjskim i rumuńskim, z napisami w języku

I N TE RN AT I ON A L I N ST IT U T E O F P O L IT ICA L M U R D E R ,

angielskim i polskim

KOPRODU KCJA : ZÜ R C H E R T H E AT E R S P E KTA KE L , S C H AU B Ü H N E P R Z Y L E H N IN E R

Po zapoznaniu się z ideologiczną walką Europy Zachodniej w The Civil
Wars oraz kwestią wojny i wysiedleń w byłej Jugosławii, Rosji i Niemczech przedstawioną w The Dark Ages, w Empire aktorzy z Grecji, Syrii
i Rumunii opowiadają historie o autentycznej tragedii, torturach, ucieczce, smutku, śmierci i odrodzeniu. Co się dzieje z ludźmi, którzy stracili
swój dobytek lub swoje domy z powodu kryzysu i wojny?

PLAT Z W B E RLI N I E O R A Z ST E IR IS C H E R H E R B ST F E ST IVA L G R A Z

KON CEPC JA , TE K ST, R E Ż Y S E R I A

Milo Rau

T EKST, W Y KO NA NI E

Ramo Ali, Akillas Karazissis,
Rami Khalaf, Maia Morgenstern

Kameralny, a jednocześnie epicki w swoim wymiarze spektakl tworzy
portret kontynentu, którego przeszłość jest rozbita a przyszłość niepewna. W recenzji pierwszej części Trylogii europejskiej zamieszczonej
w „Die Deutsche Welle” napisano, że jest to „radykalny obraz społeczny,
żywy portret Europy”. Z kolei za sprawą The Dark Ages recenzent Spiegel.de opisywał, jak przeżył wieczór, który wznosi sie na wyżyny „ludzkiego uniwersalizmu” i „wykracza poza granice czasu”. Empire podejmuje
temat poprzednich dwóch części i kończy trzyletnią refleksję o korzeniach kulturowych, politycznej teraźniejszości i o przyszłości kontynentu
europejskiego: Europa zarówno jako mit, jak i imperium polityki realnej,
Europejczycy jako powiernicy dawnych tradycji, ale i wieczni migranci.
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Milo Rau – szwajcarski reżyser i dziennikarz. W 2007 roku założył International Institute of Political Murder (iipm). W swoich pracach często
odwołuje się do historycznych wydarzeń takich jak w Ostatnich dniach
Ceauşescu (2009) czy Radiu nienawiści (2012). Teatralne prace i filmy
Milo Rau’a są zapraszane na największe międzynarodowe festiwale,
w tym na Berliner Theatertreffen, Noorderzon Performing Arts Festival
w Groningen, Wiener Festwochen w Wiedniu, Kunstenfestival w Brukseli i Radikal Jung Festiwal. Oprócz pracy w teatrze i filmie, Milo Rau
wykłada na licznych uczelniach teorie kulturową, w tym zagadnienia
związane z pojęciem „rzeźby społecznej”. Jego produkcje były zapraszane na Festiwal Teatralny w Awinionie oraz nominowane do Prix de
Solura. Szwajcarska gazeta „Tages-Anzeiger” nazwała go jednym z „najbardziej rozchwytywanych reżyserów”, a niemiecki tygodnik „Der Freitag” nazwał go „najbardziej kontrowersyjnym reżyserem teatralnym
swojego pokolenia”.
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SPEKTAKL SPONSOROWANY PRZEZ BURMISTRZA BERLINA – KANCELARIĘ SENATU –
NIEMIECKIE MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, HAUPTSTADTKULTURFONDS W BERLINIE, PRO HELVETIA
I MIGROS-KULTURPROZENT. POWSTAŁ PRZY
WSPARCIU KULTURFÖRDERUNG KANTONU
ST.GALLEN I SCHAUSPIELHAUS W GRAZU.

ROZMOWA Z MILO RAU:
NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW PRZEDE MNĄ.

zawiera bardzo konkretne historie. Obaj syryjscy aktorzy są uchodźcami
– Kurd Ramo Ali po byciu przetrzymywanym w więzieniu tortur w Palmyrze, został paradoksalnie tymczasowo wyzwolony przez isis. A uciekając, po raz kolejny obaj mieli do czynienia z prawdą o europejskim
„imperium”: jego wyłączności, kontroli granicznej, systemu azylowego,
represyjnej tolerancji, a ostatecznie jego historycznej ślepoty. Z jednej
strony, po opowieściach o wojnach domowych (The Civil Wars) oraz wojnach prowadzonych na jej terenie (The Dark Ages), w Empire chciałem
odkryć Europę jako dużą kulturową przestrzeń patrząc z perspektywy
peryferyjnej: Bliskiego Wschodu, Rumunii i Grecji, a także w odniesieniu do jej własnej historii. Z drugiej strony, w Empire wciąż zadajemy
podstawowe pytania trylogii: czym jest wojna pomiędzy obywatelami,
wojna domowa? Czym – dokładnie – jest potęga, a czym jest bezsilność?
Dlaczego wierzymy? I jaki jest wpływ europejskiej historii przemocy na
nasze ciała, serca i jak kształtuje to obraz naszych czasów?

stefan bläske: Trylogia europejska rozpoczęła się w 2014 roku w Europie Zachodniej z aktorami z Belgii i Francji. Następnie przeniosła się
na wschód, z aktorami z Niemiec, Bośni, Serbii i Rosji; teraz wydaje
się przekraczać Europę w kierunku południowym: dwóch aktorów
przybyło do Europy z Syrii. Gdzie dokładnie przebiegają granice, gdzie
europejskie „imperium” się dla Ciebie kończy?
milo rau: To nie przypadek, że rozmawiamy w Erbil na północy Iraku.
Tutaj, w Kurdystanie, zachodniej - czyli syryjskiej - części, która kiedyś
była ojczyzną aktora Ramo Ali, historia destrukcyjnej roli Europy staje
się oczywista. Przykładowo, kurdyjski problem powstał przez tzw. porozumienie Sykes-Picot z 1916 roku, na podstawie którego Francja i Wielka
Brytania ustanowiły strefę swoich wpływów na terenach rozpadającego
się Imperium Osmańskiego: te sztuczne granice natychmiast sprawiły,
ze ludność kurdyjska stała sie mniejszością w trzech różnych krajach –
w Iraku, Syrii i Turcji. Granice administracyjne z porozumienia Sykes-Picot podzieliły również rodzinę innego naszego syryjskiego aktora, Rami
Khalafa. Ten imperialny aspekt Europy powtarza się w biografiach naszych starszych aktorów, Akillasa Karazissisa z Grecji i Mai Morgenstern
z Rumunii: rodzina Akillasa Karazissisa przybyła do Grecji po Rewolucji
Rosyjskiej i wydaleniu Greków z Azji Mniejszej po I wojnie światowej,
w pewnym sensie w wyniku rozbicia imperium osmańskiego przez europejski imperializm. Białoruscy Żydzi – rodzina Mai Morgenstern, została
wydalona i w dużym stopniu wymordowana zanim jeszcze powstała ue,
podczas ostatniego „wielkiego europejskiego imperialnego eksperymentu” przeprowadzonego przez nazistów.

stefan bläske: Dzięki Akillasowi Karazissisowi w zespole pojawia się
również perspektywa grecka. Starożytna Grecja jest uznawana za kolebkę demokracji, filozofii i teatru. Więc, nie tylko w sensie geograficznym, podążamy śladami Czechowa w pierwszej i Szekspira w drugiej
części Trylogii europejskiej. Naturalną kontynuacją jest teraz ta ostatnia część, czerpiąca ze starożytnych Greków, posiadająca klasyczne,
dramatyczne odniesienia. Dlaczego wybraliście Medeę?
milo rau: Studiowałem starożytną grekę przez sześć lat w szkole średniej, wtedy też zacząłem tłumaczyć Trojanki Eurypidesa na język niemiecki jako moje końcowe zaliczenie w szkole, byłem zaabsorbowany
kwestią poruszoną w tej tragedii, pytaniem o to, co jest tą mroczną
wiedzą, która nie rodzi nic nowego lecz w zamian rozpościera koszmar
minionych zbrodni? Dlaczego bogowie testują ludzkość? Zapoznałem się
również z Medeą – około 20 lat temu – poprzez filmową adaptację Piera
Paola Pasoliniego: w pewnym sensie niemal etnograficzną, a także –
oczywiście przede wszystkim za sprawą Callas grającą Medeę – operową
i ocierającą się o melodramat, wręcz śmieszną. Fantastyczna mieszanka!
Medea obraca się wokół niezgodności tradycyjnych społeczeństw i cywilizacji a dramaturgia jej była podkręcona przez Pasoliniego, wielkiego
barda osuwania się starej, można nawet powiedzieć starożytnej, Europy
w masową konsumpcję. Co odróżnia cykliczną, rytualną wiedzę tradycyjnych społeczności od historycznej, linearnej wiedzy nowoczesnych
cywilizacji? Jaka jest różnica między sentymentalizmem a cierpieniem,
rytuałem a ezoteryzmem, targowaniem się a konsumpcją? Jednocześnie Medea stawia pytanie o pochodzenie winy, a wraz z tym, pojawia

stefan bläske: Jest to bardziej historyczny aspekt imperializmu europejskiego. Ale co w kwestii niedawnej przeszłości, aktualnego wymiaru Empire?
milo rau : Trylogia europejska neguje czas zewnętrzny i koncentruje
się na wewnętrznym. Działa to zgodnie z zasadą Czechowa wyrytą jako
napis na pierścieniu będącym jego artystycznym credo: „Nic nie przemija”. Wiemy, że pamięć odnosi się do prawdy egzystencjalnej, kulturowej, a nie historycznej. To przeciwstawia się czasowi; przeszłość staje
się teraźniejszością. Nawet przyszłość – i to jest bez wątpienia tragiczny
wymiar estetyczny – to nic innego jak przeszłość w przekształconej formie. Ale oczywiście, oprócz tej podstawowej zasady dramaturgii, Empire
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się historia przemocy, i to pytanie już wielokrotnie zadawaliśmy sobie
podczas prób: w którym momencie dokładnie rozpoczęła się tragedia?
Najazdem Jasona na Kolchidę, zamordowaniem brata przez Medeę,
porzuceniem Medei przez Jasona czy też zazdrosną Medeą zabijającą
swoje dzieci? Co Eurypides dodał do mitu? Przypadek sprawił, że Akillas
Karazissis grał Jasona kilka razy i, do pewnego stopnia, identyfikuje się
z jego racjonalnością. Maia Morgenstern, z kolei, przedstawia Medeę
w klasycznym ujęciu. Dochodzą do tego inne tematy: straszna, niepewna sytuacja innych ludzi, imigrantów. I idea unicestwienia tragizmu
w światłej koncepcji mieszanej rodziny przez Jasona, który nie rozumie
permanentnego bólu Medei i jej ślepego pragnienia.

przymusowa emigracja? Co oznacza, kiedy tradycja jest prawdziwie
i w nieodwracalny sposób łamana? Czy „stara Europa” znika, podobnie
jak zniknęły starożytne cywilizacje? Jest taki bardzo późny tekst Pasoliniego, napisany na krótko przed śmiercią, w którym opłakuje śmierć
tragedii. Synowie i córki, pisze z myślą o pokoleniu 1968, nie chcą ponosić winy za swoich rodziców. Jednostka ostatecznie wyzwoliła się, wnikając w masową konsumpcję, w pokwitanie, w nieuzasadniony, głupawy
uśmiech idiotycznej „grupy odbiorców”. Dla mnie, jeśli mogę zaryzykować przeprowadzenie takiej analizy, salafizm jest podobnie skrajnym,
negatywnym wyzwoleniem: pozbyciem się jakiejkolwiek oznaki przeszłości poprzez powrót do pierwotnej formy religii przodków. Wyzwoleniem od „ja” społecznego, co Husserl nazywa transcendentalnym ego –
i przeniesieniem do radykalnego, ahistorycznego solipsyzmu, w którym
to drugi przestaje istnieć. Fundamentalny sceptycyzm.

stefan bläske: W pierwszej części trylogii The Civil Wars zacząłeś od
śledztwa w sprawie dżihadystów i pytania, dlaczego młodzi ludzie
z Belgii idą na wojnę na Bliskim Wschodzie. Zaczynając od tego, jeden
z aktorów ujawnił jak został pobity przez ojca. Jakie widzisz powiązania
między przemocą domową a wojnami na świecie?
milo rau : Trylogia została tak zaprojektowana, aby od początku być
wielką symfonią głosów. Z tego powodu, w swego rodzaju finale, wracamy do wielu kwestii poruszonych w The Civil Wars: pytań dotyczących obrazów przemocy, psychologicznego wymiaru historii i tego jak
może ona być opowiedziana. W Empire dochodzimy do wniosku, że
być może fundamentalnym metaforycznym wątkiem całej Trylogii jest
przemieszczanie się synów z The Civil Wars, z ich rodzinnych domów do
Syrii i północnego Iraku oraz równoległe przemieszczenie w wymiarze
estetycznym zawartym w trylogii, począwszy od obrazów duszy obywateli a’la Czechow, poprzez świat walki o władzę w sztukach Szekspira,
aż do olbrzymiego obrazu wygnania w dramacie klasycznym. Z jednej
strony, pracujemy nad spektaklem poprzez badania prowadzone w syryjsko-irackim regionie przygranicznym, rozmawiając z sympatykami isis,
jak i ich ofiarami. Z drugiej strony, podążając śladami „bitych” synów
i pytaniami o współczucie, ekstremizm, winę i ewentualne zbawienie
w ekstremalnych biografiach naszych syryjskich artystów, ale także
w filmografii Mai Morgenstern (grała Marię w Pasji Mela Gibsona) oraz
na bardzo realnym poziomie: jednym z celów naszej podróży do Iraku
i terenów kurdyjskich w Syrii jest rzeczywiście to, że Ramo Ali może
znów zobaczyć matkę i swój dom. W odniesieniu do bezpośredniego
związku między przemocą domową i wojną, o którą pytasz, jestem tym
mniej zainteresowany na poziomie społeczno-psychologicznym. To, co
mnie naprawdę interesuje, to kwestia podziemnych prądów historii,
które ludźmi kierują poza ich świadomością. Czym w rzeczywistości jest
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stefan bläske: Czy można powiedzieć, że skoro jednym z podstawowych tematów Trylogii jest obserwowanie cierpienia, to czy w Empire
ten sceptycyzm prowadzi do skrajności?
milo rau: Tak, bezpośrednia linia biegnie od zbrodniczych fantazji wyzwalanych przez koreańskie filmy przedstawiające sceny rzekomo prawdziwych gwałtów, tortur czy zabójstw w The Civil Wars, do Ramiego Khalafa,
który, poszukując swojego brata, patrzy na 12 000 zdjęć ludzi zamęczonych
na śmierć. Ale jest tu pewien postęp, bo w przeciwieństwie do dwóch
pierwszych części trylogii, w Empire znajdziemy udaną transcendencję:
mimo, że Ramiemu Khalafowi odmawia sie zbawienia, bo nie odnajduje
swojego brata w aktach torturowanych osób; w tym samym czasie pojawia się coś jakby ulga, pocieszenie, puszczane jest do nas oko – nawiasem
mówiąc stało się tak, kiedy Ramo Ali odwiedził grób ojca podczas naszej
podróży badawczej. To poczucie „powrotu do domu” istnieje również na
wielu poziomach w narracji Akillasa Karazissisa – w geście współczucia,
kiedy - mówiąc obrazowo - zakochuje się w ojcu, gdy ten leży na łożu
śmierci lub kiedy gra Ajaksa wraz z zespołem, pod względem technicznym,
przygnębiająco złych aktorów, i nagle doznaje olśnienia, doświadczając
tych greckich chłopo-artystów prawie jak objawienie. I w końcu z Maią
Morgenstern, która jako Maria w Pasji, musi znieść potworne tortury
i śmierć swojego syna, a w końcu całuje jego okaleczone ciało.
stefan bläske : Jaki związek widzisz między brutalnością a zbawieniem? Albo mówiąc szerzej: jaką rolę odgrywa wiara w Empire?
milo rau: Kiedy społeczeństwo staje się ateistyczne nie ma drogi powrotnej do wiary – jedynie w autystyczny, nieorganiczny sposób, taki
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jak salafizm. Empire po raz kolejny opisuje to przejście od „wierzących”
społeczeństw do społeczeństw głęboko konsumpcyjnych. Akillas Karazissis dorasta w konserwatywnej Grecji w okresie wojskowej junty i doświadcza, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Niemczech,
maniakalno-depresyjnej fazy wyzwolenia – tylko wtedy jego greckiej
tożsamości udaje się go „dogonić” i dojść ze sobą do ładu. Rumunka
Maia Morgenstern dystansuje się od swojego żydowskiego pochodzenia i ponownie staje twarzą w twarz ze swoją religią jedynie podczas
kręcenia filmu w Oświęcimiu, a następnie poprzez reakcje odbiorców
na Pasję. Najbardziej ekstremalnego przejścia, oczywiście doświadcza
Ramo Ali, który jest rzucony z tradycyjnego zachodniego Kurdystanu na
południową niemiecką scenę teatralną, gdzie ludzie czasowo przechodzą
na islam dla dobrej zabawy. Ale oprócz socjologicznego spojrzenia na
to, w Empire jest także i egzystencjalny punkt widzenia: wiara w sens
Nowego Testamentu jako źródła litości. I tu, spojrzenie Matki Boskiej
na cierpienie jej syna jest decydujące: kiedy jego matka patrzy na niego, Jezus uwalnia się ze swojej boskości i przyjmuje postać śmiertelnika.
Wraca do bycia dzieckiem, które cierpi. Rami Khalaf opowiada anegdotę
o kontrowersyjnym arabskim serialu, który przedstawiał pierwsze cztery
kalifaty: Prorok Mahomet jest ukazany jedynie jako feeria światła. Zabrania się na niego patrzeć, a tym bardziej go przedstawiać, nie mówiąc
już o tym, by móc go dotknąć. Pozostaje niewidoczny, nietykalny. Matka Boska spoglądająca na okaleczone ciało swego syna, który umierał
na krzyżu, została poddana widokowi najbardziej upokarzającej śmierci
w klasycznym świecie: oznacza to dla mnie triumf śmiertelnej miłości nad
wszystkimi transcendentalnymi, indywidualnymi przygodami jednostki,
która w Trylogii europejskiej – i w całej historii wiary – rozkwita w pełni.

w absurdalnym i tragicznym świecie bez boskiej pomocy. Ale jak uniknąć
bierności będąc przedmiotem historii, jak można poradzić sobie z tą całą
potworną rzeczywistością, od Holokaustu do syryjskiej wojny domowej,
nie stając się jednym z bezmyślnie uśmiechniętych konsumentów z tekstu Pasoliniego? Mimo, że reprezentuję raczej pesymistyczny pogląd na
ludzkość w Trylogii europejskiej, a więc i w Empire, mimo odkrywania
wielu pojęć dotyczących zbiorowości pochodzących od rodziny, objętej
plagą przemocy, perwersyjnymi lub idiotycznymi nieporozumieniami,
pojawia się światełko w tunelu, jest nim ktoś z drugiej strony, kto nas
słucha. To widzowie, którzy - używając pięknego obrazu Rolanda Barthesa w „Śmierci autora” – patrzą na aktora, walczącego ze swoją tragiczną
ślepotą i słuchają z zainteresowaniem, a może nawet ze współczuciem.
Jest to najlepsze zbawienie, na które można mieć nadzieję w życiu.
ROZMOWA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W LIPCU 2016 ROKU W ERBIL, W IRAKU, PODCZAS
PODRÓŻY DO QAMISHLI, RODZINNEGO MIASTA RAMO ALEGO W PÓŁNOCNEJ SYRII.

stefan bläske: Co prowadzi nas do zasadniczej kwestii Trylogii: kim
jest wykonawca na scenie, z jakiej perspektywy zwracają się aktorzy
kiedy mówią o „sobie”? Akillas Karazissis, na przykład, ma bardzo jasne poczucie roli aktora i niemożności bycia „kimś innym”. Kwestia
tożsamości jest postawiona w sposób egzystencjalny dla obu Syryjczyków: Rami Khalaf musi udawać Rumuna a Ramo Ali Palestyńczyka, by
móc ominąć wrota i „cerbera” europejskiego imperium. A także wtedy
kiedy Ramo Ali opisuje przesłuchania w więzieniach Assada, przyrównując je do psychoterapii, z prawie masochistyczną otoczką – lub kiedy
opowiada, jak w Niemczech oczekuje się od niego opowiedzenia własnej historii oczami uchodźcy.
milo rau : Teraz wracamy do „nie będziesz miał bogów cudzych
przede mną” z Biblii, ale także do dziwnych okoliczności istniejących
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C Z EC H Y
P REMIERA: 2 8 WR ZEŚNIA 2 0 1 3 ,

Europeana – historia Europy xx wieku opisana z dystansem, humorem
i uszczypliwą ironią. Ta oryginalna adaptacja jest miażdżącym komentarzem ostatniego stulecia, w którym ważną rolę odegrały wojna, wynalazek biustonosza i perforowanego papieru toaletowego. To świeże
spojrzenie na naszą przeszłość, gdzie banalne i kluczowe momenty są
prezentowane obok siebie na jednym oddechu.

Patrik Ouředník, Jan Mikulášek

P RAGA
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 4 0 M I N.,
Z P RZ E R WĄ

Na podstawie powieści Europeana Patrika Ouřednika

Spektakl w języku czeskim i angielskim

DI VA DLO NA ZÁ B R A D L Í

z polskimi napisami

Europeana, poprzez mieszankę mistyfikacji i precyzyjnie podanych faktów, jest dziwacznym świadectwem xx wieku. Książka Patrika Ouředníka
została uznana za najciekawszą książkę 2001 roku w sondażu przeprowadzonym przez dziennik Lidové noviny, i nominowana została do nagrody
Magnesia Litera 2001 w kategorii fikcja; została także przetłumaczona
na ponad dwadzieścia języków.

T EKST

Patrik Ouředník
REŻY S E R I A

Jan Mikulášek

Vlastimil Harl pisał o Europeanie: „Tekst Ouředníka, który staje okrakiem
między fikcją i esejem, jest prowokacyjną próbą połączenia elementów
modernistycznych i postmodernistycznych w jedną, ale wyraźnie niejednorodną formę. Innymi słowy, robi to, aby ukazać doświadczenie świata
bez Boga w cyklu fikcyjnych i dokumentalnych epizodów, danych historycznych, medytacji i parafraz. Albo, mówiąc jeszcze prościej, wyrazić
główne tematy nowoczesne, wykorzystując do tego środki ponowoczesne – i tak oto mamy xx wiek”.

A DA PTAC JA

Jan Mikulášek, Dora Viceníková
D R A M ATU R GI A

Dora Viceníková
S CEN OG R AFI A

Marek Cpin

W Y BÓR MU Z Y K I

© KIVA

Jan Mikulášek

Jiří Vyorálek, Honza Hájek, Jiří Kniha, Petr Jeništa, Magdaléna Sidonová,
Miloslav König, Anežka Kubátová, Dita Kaplanová

WYSTĘ PU JĄ :

Aktorzy i aktorki zachowują się jak swego rodzaju zmienna materia, która albo wystrzeliwuje nagle we wszystkich kierunkach w anonimowe
indywidualności, albo skupia się w jedną masę ciała, gniewnie skacząc
lub masturbując się. Byłoby błędem charakteryzować poszczególne występy, gdyż ich fascynująca siła polega na wspólnej, wzajemnej zmienności. A także wrażliwości, z jaką reżyser wraz z wykonawcami tworzy
emocjonalnie stopniowalne sceny. W moim odczuciu nieskończoność
powtarzanego upadku i spadania ciał na podłogę jest prawdopodobnie
najbardziej sugestywną metaforą beznadziejnego szaleństwa i ruiny,
w którą ludzkość wpadła na własne życzenie – i to nie tylko w czasach
wojny. Nikt nie rozumie xx wieku, ale ta produkcja przynajmniej sygnalizuje beznadziejność naszych prób zrozumienia siebie nawzajem.
RICHARD ERML, DIVADELNÍ NOVINY
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Na początku Mikulášek tworzy pasma dźwięku: w kolażu wykonanym
przez samych aktorów, dźwięki, które można usłyszeć to odgłosy stukotu
pociągów zmierzających do obozów zagłady, odgłosy eksplodujących
bomb, śpiewających żołnierzy idących na front, nucących „Marsyliankę” i „My młodzi, my młodzi, nam bimber nie zaszkodzi”. Inscenizacja Mikuláška śmiało dalej wykorzystuje muzykę, instrumentacja jest
stopniowo uzupełniana dźwiękami cielesności: odgłosy masturbacji
i kopulacji, skurcze, skoki, drgawki, wieszanie się. W najmocniejszych
miejscach inscenizacji obie partytury dźwięków schodzą się, podobnie
jak w przypadku banalnego motywu „Ody do radości”, „śpiewanej” rozpaczliwym szlochem przez aktorów turlających się po podłodze. Inny
obraz xx wieku wyłania się, gdy aktorzy po prostu skaczą do gwizdka,
a polityczna poprawność zostaje zastąpiona fragmentami piosenek Beatlesów. W jednej z najbardziej zabawnych scen mamy ekscentryczne
odniesienie do niedawnych siedemdziesiątych urodzin Boba Dylana:
jego prowokujący protest song „Masters of War”, bitewna pieśń pacyfistów lat 60., jest tu śpiewana przez jakiegoś socjalistycznego barda
noszącego okulary z grubymi oprawkami.

Jan Mikulášek urodził się w 1978 w Zlinie, jego rodzice byli aktorami
w miejscowym teatrze. Po studiach w Academy Grammar School w Brnie
podjął studia reżyserii dramatu w Janáček Academy of Arts. Spędził tam
trzy lata. Uczył sie najpierw u Petera Scherhaufera, a następnie u Zbynka Srby. Po udanej inscenizacji tekstu Bertolta Brechta Lot przez ocean
w 2001 roku został dyrektorem artystycznym teatru Polarka w Brnie.
Wraz z innymi młodymi artystami teatralnymi pozostawał w orbicie teatru alternatywnego, koncentrując się przede wszystkim na pracy autorskiej dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Objął również dyrekcję
artystyczną Teatru Petra Bezruča w Ostrawie. Chętnie komponuje muzykę teatralną. Od 2013 pracuje na stanowisku reżysera w Divadlo Na
zábradlí.
Reżyseria teatralna Mikuláška jest w szczególności inspirowana techniką filmową – oprócz scenicznych adaptacji wielu filmów, wykorzystuje
także elementy języka filmu na scenie, takie jak cięcie, szczegół, czy równoległy układ sceny. Mikulášek skłania się ku groteskowej stylizacji, dla
której znajduje miejsce nawet w najbardziej kanonicznych dramatach.

JAN NEMEC, RESPEKT

Reżyser Jan Mikulášek wystawia od kilku sezonów, jedno po drugim,
niezwykłe przedstawienia. Jego praca, w szczególności w brneńskiej Reducie, przyciąga uwagę zarówno publiczności, jak i ekspertów teatralnych. Jego najnowsze przedstawienie Europeana jest efektem wielkiej
teatralnej wyobraźni, która wraz z aktorami, z powodzeniem oddaje
tragikomiczną tematykę xx wieku.
DIVADELNÍ NOVINY
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GRANICE

P O LSKA
P REMIERA: 2 7 LUTEGO 2 0 1 6 ,

Julia Holewińska, Bartek Frąckowiak

BYDGOSZCZ
C Z AS TR WANIA: 2 GODZ.
Spektakl w języku polskim z tłumaczeniem

T E ATR POLSK I BYD G O S Z C Z

na język angielski

T EKST

Julia Holewińska
REŻY S E R I A

Bartek Frąckowiak
CHOREO GR AFI A , DR AMATU R GI A

Iza Szostak

S CEN OG R AFI A , KO STI U MY

Anna Maria Karczmarska
M UZY KA

Krzysztof Kaliski,
Łukasz Maciej Szymborski
Ś W IAT Ł A

Michał Głaszczka

Koncepcja spektaklu oparta jest na „czteropoziomowym modelu kontroli dostępu”, który stosuje unijna agencja Frontex w działaniach służących
ochronie granic Unii Europejskiej.

V ID EO

IN SP IC JE NTKA

Hanna Gruszczyńska

W spektaklu zawarto tekst
pt. List dziadka autorstwa
Izy Szostak.
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© MONIKA STOLARSKA

Hanna Maciąg

Opublikowany w jednej z wydanych przez nią broszur poglądowy obrazek, którego celem było możliwie proste przedstawienie składających
się na ten model działań, procedur, podmiotów, stał się inspiracją do
stworzenia swoistej teatralnej gry planszowej, w której postacie takie
jak Ciało Dziecka, Granica, Lex Frontex, Uciekinierka czy Artysta, podejmują wyzwania i realizują strategie ściśle powiązane z ochroną,
przekraczaniem czy upłynnianiem granic, polityką migracyjną, a przede
wszystkim – ekonomią. Materiały dokumentalne, teksty etnograficzne
i socjologiczne, atlasy uchodźcze, rozmaite dyskursy związane z migracją, mobilnością, uchodźcami, terytorium, suwerennością, kontrolą
i nadzorem oraz granicami, a także obrazy i fotografie stają się punktem
wyjścia dla teatralnych i performatywnych gier, dzięki którym w nieoczywisty sposób problematyzowany jest najważniejszy obecnie temat
debaty publicznej.

Mirosław Guzowski, Marta Malikowska, Jan Sobolewski, Iza Szostak,
Izabela Warykiewicz

WYSTĘ PU JĄ :
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bartek frąckowiak: Temat uchodźczy, przekraczania granic, stał się tematem centralnym dla polskiej debaty publicznej, wobec którego bardzo wiele osób poczuło się w obowiązku określić. Dla mnie dużą inspiracją dla myślenia o tej problematyce był Vassilis Tsianos, który zajmuje się
socjologią granic Unii Europejskiej. Mówi m.in. o tym, że pojęcie Europy
jako twierdzy, która tylko blokuje dostęp do swojego wnętrza jest fałszywe. Tsianos twierdzi, że metafora jest błędna z tego względu, że granice
tak naprawdę są przepuszczalne i porowate, kontrola graniczna, obozy
i cały ten system służący zarządzaniu przepływami granicznymi został
stworzony po to, żeby te przepływy ludzkie opóźniać, organizować, właściwie nimi zarządzać ze względu na kapitał. Mamy bowiem do czynienia
z masą ludzką, która jest tanią siłą roboczą. W związku z tym można
zwyczajnie intensyfikować jej wyzysk. Cały system graniczny służy temu,
żeby te przepływy odpowiednio opóźnić, żeby kapitał zdążył „załapać
się” na określoną grupę ludzi, i rzeczywiście, w określonych momentach
dochodzi do kontrolowanego przepuszczania pewnych ilości uchodźców.

Paulina Rubczak dziennikarka tvp Bydgoszcz po obejrzeniu premiery tak
skomentowała spektakl: „jest znakomity, namiesza i będzie długo żył”.

Anita Nowak (wortal Teatr dla Was) zwraca uwagę na wyjątkowe, robiące wrażenie techniczne rozwiązania tworzące sferę wizualną i dźwiękową „Fantastyczne wrażenie wywołują np. tory stworzone laserem,
światła pociągu czy ziarna rozsypane w pewnym momencie przez Uciekinierkę, przywiezione z jej rodzinnego kraju”.

Jarosław Reszka w „Expressie Bydgoskim” chwali spektakl Granice w reżyserii Bartka Frąckowiaka, m.in. za tempo spektaklu, choreografię i kreacje aktorów. Podkreśla talent choreografki Izy Szostak „(...) wielki talent
i nadzieja polskiego teatru”.
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HOLZWEGE

P O LSKA
P REMIERA: 1 5 STYCZNIA 2 0 1 6 ,

Wyobraź sobie, że budzisz się w ciemnym lesie, nie ogarniasz całego
lasu, tylko kawałek wokół ciebie, aby objąć wzrokiem więcej, możesz
wyciąć kilka drzew i powiększać przestrzeń, światło oświetla puste miejsce. Wycinając, wciąż i wciąż, poruszasz się i zostawiasz za sobą miejsca, które jednak zarastają, możesz korzystać z pamięci, doświadczeń,
wspomnień, ale czy jest możliwe zrozumienie istoty lasu jako całości?

Marta Sokołowska, Katarzyna Kalwat

WARSZAWA
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 3 0 M I N.,
Spektakl w języku polskim z angielskimi

T R WA RSZA WA

napisami

MARTIN HEIDEGGER

Holzwege (z niem. błądzenie) to tytuł utworu Tomasza Sikorskiego,
jednego z najciekawszych kompozytorów II połowy xx wieku.

REŻY S E R I A

Katarzyna Kalwat
T EKST, D R A MATU R GI A

Marta Sokołowska

Spektakl jest próbą zrozumienia twórczości Sikorskiego i jego życia, zakończonego przedwczesną tajemniczą śmiercią. Holzwege to połączenie spektaklu teatralnego i koncertu. Obok aktorów tr Warszawa: Jana
Dravnela, Sandry Korzeniak i Tomasza Tyndyka w przedstawieniu bierze
udział wybitny kompozytor i pianista Zygmunt Krauze, przyjaciel Sikorskiego. Aktorzy i muzyk przywołują postać awangardowego kompozytora za pomocą jego utworów, materiałów dokumentalnych i literackiej
fikcji. W przedstawieniu wykorzystano następujące utwory Tomasza Sikorskiego: Widok z okna oglądany w roztargnieniu, Hymnos i Samotność
dźwięków.

S CEN OG R AFI A

Anna Tomczyńska
REŻY S E R I A Ś WI ATŁ A

Paulina Góral
V ID EO

© ANNA TOMCZYŃSKA

Ewa Łuczak

WYSTĘ PU JĄ :

Tomasz Sikorski (1939-1988) zaliczany jest do nurtu sonoryzmu i minimalizmu. Warszawiak, cudowne dziecko, syn kompozytora Kazimierza
Sikorskiego, stypendysta rządu francuskiego i amerykańskiego, zmarł
w 1988 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego muzyka, przekraczająca gatunkowe klasyfikacje, nie została doceniona za życia kompozytora. Dopiero w ostatnich latach zaczęto odkrywać jej nowatorstwo,
radykalizm i prekursorską siłę.

Jan Dravnel, Sandra Korzeniak, Zygmunt Krauze, Tomasz Tyndyk

SPEKTAKL ZWYCIĘŻYŁ W 22. EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ.
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LATE NIGHT

GREC JA/F RANCJA
P REMIERA: L ISTOPAD 2 0 1 2 , AT E NY

Koniec świata po grecku: grupa teatralna Blitz w surrealistycznym tańcu
śmierci na ruinach Europy, pełnym prostej melancholii i poczucia humoru. Kiedy wszystko ulega dezintegracji, jedyne, co możesz zrobić, to
czekać na koniec i patrzeć jak upływa czas. Czemu więc nie robić tego
przy muzyce i tańcu?

Blitz Theatre Group

C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 3 0 M I N.
Spektakl po grecku z angielskimi i polskimi
napisami

B LI TZ TH E AT RE G RO UP, KO P R O D UKC JA : O N A S S IS C U LT UR A L C E N T E R ,
LA FI LAT U RE – SCÈ N E N AT IO N A L E D E M UL H O U S E

Apokaliptyczny świat z trzema kobietami i trzema mężczyznami w rolach
głównych. Ich wytarte, uroczyste stroje i wspomnienia to wszystko, co
im pozostało. Wspominają oderwane historie z przeszłości, z czasów europejskiej wojny, która jawi się tak samo surrealistycznie, jak uroczyście
iluminowana zaniedbana sala balowa, w której zbiera się sześć osób,
niebędących w ogóle w nastroju do zabawy.

REŻY S E R I A

Blitz Theatre Group
D R A M ATU R GI A

Blitz Theatre Group /
Angelos Skassilas

Przywołują wspomnienia lepszych czasów i zatracają się w zapierającym
dech w piersiach i depresyjnym równocześnie żegnaniu się z Europą.
Tańczą. Walc za walcem, zatracają się, tak jakby była to sprawa życia
i śmierci. Na co czekają, czego szukają?

Ś W IAT Ł A

Tasos Palaioroutas
CHOREO GR AFI A

Yannis Nikolaidis

Blitz Theatre Group to kolektyw twórczy założony w 2004 roku przez
trzech artystów: Yorgosa Valaisa, Angelikę Papoulię i Christosa Passalisa.

S CEN OG R AFI A

Efi Barba

KOST IU MY

A SY ST ENT R E Ż Y S E R A

Vasia Attarian

N A DZÓR P R OJE KTU

Judith Martin / Ligne Directe

© VASSILIS MAKRIS

Vassilia Rozana

Angeliki Papoulia, Christos Passalis, Yorgos Valais, Maria Filini,
Sofia Kokkali, Fidel Tabaloukas

WYSTĘ PU JĄ :

Oto podstawowe założenia grupy: teatr to przestrzeń, w której ludzie
spotykają się i wymieniają się pomysłami w sposób bezpośredni. Nie jest
natomiast miejscem dla wirtuozerii i ustalonych prawd. Grupa powstała
z potrzeby znalezienia odpowiedzi na to, czego społeczeństwo wymaga
dzisiaj od sztuki i na to, co reprezentują formy teatralne z początku xxi
wieku. Wszyscy członkowie są sobie równi, współodpowiedzialni za koncepcję, pisanie, reżyserię i proces dramaturgiczny. Wszystko może zostać
poddane w wątpliwość i niczego nie można uznawać za oczywiste, ani
w teatrze, ani w życiu.
W ich pracy ustawicznie powraca pytanie: jak można zobrazować świat,
który zmienia się nieprzerwanie i pozostawia ludzi pogrążonych w permanetnej konsternacji?
Late Night był pokazywany w wielu uznanych teatrach we Francji i na
prestiżowych festiwalach w Niemczech, we Włoszech i w Niderlandach,
m.in. podczas Utrecht’s Huis A/D Werf albo Hanovre Theaterformen’s.
Blitz obecnie pracuje nad następną produkcją, 6 �m. How to disappear
completely.
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Co nowego dzieje się w greckim teatrze i kinie?
Przede wszystkim w ciągu ostatnich lat 30-latki, a nawet młodsi ludzie,
zarówno kobiety, jak i mężczyźni chwycili za kamery lub założyli grupy
teatralne i zaczęli opowiadać własne historie. Wcześniej w Grecji prawie
nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Opowiadają nowe historie i zastanawiają się nad rzeczami, które nigdy nie były ważne albo kwestionowane przez poprzednie pokolenia. Rodzina, tożsamość, miłość, wojna,
przemoc – dla nowego pokolenia nic nie jest święte. Nie obchodzi ich
górnolotne aktorstwo, sztuka dobrze skrojona lecz opowiadanie historii
przy pomocy nowych form. Interesuje ich życie, witalność sztuki, a nie
jej estetyczne konotacje.

Spowiadają się do mikrofonu… tańczą walca, wymyślają absurdalne konkurencje: są delikatni, wnikliwi i zabawni.
LE MONDE - BRIGITTE SALINO

Świadkowie końca świata wspominają czasy świetności Paryża, Londynu
czy Zurychu, miast zniszczonych po wojnie światowej… zdeterminowani,
żeby nigdy nie przestać tańczyć… Niezapomniane przeżycie, uderzające.
LES INROCKUPTIBLES - PATRICK SOURD - 10.12.12

Jak narodziła się koncepcja tej sztuki i w jakim stopniu zainspirowała
ją historia Grecji?
Angelika czekała na metro w Nowym Jorku. Na pociągu widniał napis
„late nights”. Zadzwoniła do nas i powiedziała, że znalazła ciekawy
tytuł naszej kolejnej sztuki. Przyznaliśmy jej rację. Późna noc stała się
dla nas istotną porą, bo wtedy ludzie odrzucają codzienne zmartwienia, otwierają się na to, co nieprzewidziane, są bardziej wrażliwi na to,
o czym próbują pamiętać albo zapomnieć. Tańczą, piją, opowiadają historie. Co ludzie robią późną porą? Stwierdziliśmy, że te słowa dobrze
opisują też obecną sytuację w Grecji i w Europie. Nasze sztuki zawsze
są inspirowane naszym otoczeniem. Nie bezpośrednio, nie jesteśmy reporterami. Staramy się przedstawiać to, co dzieje się wokół nas w sferze uczuć i zmysłów. Late Night jest więc odzwierciedleniem obecnej
sytuacji w Europie.

WYWIAD Z CHRISTOSEM PASSALISEM PRZEPROWADZONY PRZEZ NINO MARINO DLA TEATRO
STABILE DELL’UMBRIA WE WRZEŚNIU 2013 ROKU.

Europa się wali, a trzy pary ze sobą tańczą; sztuka jest antidotum na
kryzys?
Jeśli chodzi o sztukę, nasze opinie są ambiwalentne. Często cynicznie
mówimy sobie, że sztuka nie jest w stanie niczego zmienić. Czasami
myślimy, że jest luksusem, na który nas nie stać. I nikogo nie obchodzi.
Kiedy znowu ulegamy naszemu romantycznemu usposobieniu – a ta
strona zwykle wygrywa – mówimy sobie, że nigdy nie możemy przestać
próbować, nawet jeżeli jest to przegrana sprawa.
Late Night to do tej pory nasza najbardziej sentymentalna sztuka. Została zrealizowana w czasie najbardziej gwałtownym dla współczesnej
Grecji. Kiedy ją pisaliśmy, wierzyliśmy – i nadal wierzymy – że w takich
dniach sztuka musi pocieszać, przypominać ludziom, o co naprawdę
chodzi w życiu, zawierać podstawowe pytania na temat egzystencji,
musi poruszać. A przede wszystkim musi przypominać ludziom, o tym,
jak piękne, ważne i pełne przygód są życie oraz miłość. (…)
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NAŠE NASILJE I VAŠE NASILJE

NI EMCY / CHORWACJA / SŁ OW E N I A /
AUSTR IA

Sztuka ma obecnie tendencję do definiowania samej siebie, jako wkładu
do ogólnego konsensusu. Czy nie powinna być raczej formą anty-konsensusu, anarchistycznym kontrprojektem przeciw obecnym systemom
politycznym i gospodarczym oraz partykularnym interesom?

Oliver Frljić

P REMIERA: 2 9 M AJA 2 0 1 6 ,W I E DE Ń
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 1 5 M I N.
Spektakl w języku chorwackim z angielskim

Na podstawie powieści Estetyki oporu Petera Weissa

i polskimi napisami

PRODU KCJA H AU H E B B E L A M UF E R , B E R L IN , KO P R O D U KC JA : W IE N E R

Dla widzów powyżej 16 roku życia

FE ST W OCH E N , SLOV E N S KO M L A D IN S KO G L E DA L IŠ Č E , L JUB L JA N A , KUN ST F E ST

Chorwacki reżyser Oliver Frljić w setną rocznicę urodzin Petera Weissa, ponownie odczytuje jego nowatorską powieść-esej Estetykę Oporu. Choć jest ona umiejscowiona pod koniec lat 30. ubiegłego wieku,
analogie do obecnej sytuacji są bardzo widoczne. Estetyka oporu jest
obszerną powieścią szczegółowo opisującą powiązania sztuki z władzą
polityczną. Sceniczna adaptacja Olivera Frljića bada obecny stan świata,
a w szczególności sytuację Europy zadając pytanie o to, jakiego rodzaju
współczesnej sztuki i teatru potrzebujemy w czasach, gdy Europa zmierza w stronę nowej formy faszyzmu? Znany ze swoich przedstawień,
które zadają niewygodne i politycznie prowokacyjne pytania, Oliver
Frljić był już gościem Festiwalu Prapremier w zeszłym roku z Aleksandrą
Zec (hkd Teatr / Theatre Festival Rijeka). Swój najnowszy projekt oparł
na wspólnej pracy zespołów chorwackiego Teatru Narodowego w Rijece
i słoweńskiego Teatru Mladinsko w Ljubljanie.

W E I M A R, ZÜ RCH E R T H E AT E R S P E KTA KE L I H R VAT S KO N A R O D N O KA Z A L IŠT E
I VA N A PL. ZA J CA , R IJE KA
REŻY S E R I A

Oliver Frljić
A DA PTAC JA TE K STU

Oliver Frljić, Marin Blažević
D R A M ATU R GI A

Marin Blažević
KOST IU MY

Sandra Dekanić
S CEN A

Ś W IAT Ł A

Dalibor Fugošić
OP IEKA A RTY STYC Z NA

Aenne Quiñones

A SY ST ENT R E Ż Y S E R A

Barbara Babačić

KIER OW NI CTWO P R O DU KC JI

Hannes Frey

© ALEXI PELEKANOS / WIENER FESTWOCHEN

Igor Pauška

Barbara Babačić, Dasa Doberšek, Uroš Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić,
Nika Miskovic, Dragica Potočnjak, Matej Recer, Blaž Sef

WYSTĘ PU JĄ :

Oliver Frljić urodził się w 1976 w Bośnii i Hercegowinie. Reżyser, autor, aktor i teoretyk teatru. Mieszka i pracuje w Chorwacji, gdzie studiował filozofię, religioznawstwo i reżyserię. W 1995 roku założył Teatr
Le Cheval, z którym zrealizował już ponad 40 projektów. Pracuje także
dla chorwackiego radia. Za swoje przedstawienia otrzymał liczne nagrody, był zapraszany na wiele międzynarodowych festiwali m.in. na
Stuckemarkt w Heidelbergu, na teatralnym biennale „Nowe Sztuki z Europy” w Wiesbaden oraz na festiwalu bitef w Belgradzie. Współpracuje
z Schauspielhaus w Grazu oraz z Schauspielhaus w Dusseldorfie, czy
z Hebbel am Ufer w Berlinie. Jest dyrektorem Chorwackiego Teatru Narodowego w Rijece.
Oliver Frljić jest ekspertem od śmiałych rewizji klasyki (m.in. Przebudzenie wiosny, Bachantki, Trzy siostry, Śmierć Dantona) i twórcą spektakularnych, autorskich projektów, w których zajmuje się miejscami dotkniętymi traumą, w obu jej wymiarach – zbiorowym i prywatnym. Frljić
działa jak bezwzględny socjoterapeuta, konfrontujący społeczeństwo
ze wszystkim tym, co trudne do przyswojenia, wypierane, fałszowane.
SFINANSOWANY PRZEZ NIEMIECKĄ FEDERALNĄ FUNDACJĘ KULTURY W RAMACH FESTIWALU
„ESTETYKA OPORU – PETER WEISS 100”, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ HAU HEBBEL AM UFER
W BERLINIE
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PORNOGRAFIA PÓŹNEJ
POLSKOŚCI

P O LSKA
P REMIERA: 1 8 GR UDNIA 2 0 1 5 ,
LUBLI N
C Z AS TR WANIA: 5 0 M IN.

Spektakl w reżyserii Weroniki Szczawińskiej to sceniczna wariacja na
temat książki Tomasza Kozaka „Akteon. Pornografia Poźnej Polskości”
(2012) w formie filozoficznego dialogu o przekleństwie „polskiej formy”
oraz istocie samej „polskości”. Trzy postaci: dwóch rzekomych Tomaszy
Kozaków (Krzysztof Kaliski i Szymon Czacki) i jedna Weronika Deruk (grana przez reżyserkę) podejmują karkołomną próbę odkrycia innej polskości – zawirusowanej, zainfekowanej obcością. Późna polskość to swoisty
„zmierzch” świadomości narodowej, który rozumieć można jako uwiąd
i demencję lub jako kulminacyjny punkt pewnej fazy rozwoju, czyli osiągnięcie dojrzałości i zdobycie autokrytycznej samowiedzy. Według Tomasza Kozaka „taka też bywa współczesna polskość ― późna, ponieważ
błądząca w zmierzchu i wahająca się między demencją a samowiedzą.
Wstydliwe, kompromitujące, zakazane lub niewyobrażalne momenty
takich wahań powinny być krytycznie wyeksponowane w obrębie teatralnie inscenizowanej pornografii”. Spektakl ten to, jak pisze Weronika Szczawińska, „próba przetestowania teorii w działaniu. To pytanie
o możliwość zmiany, a przynajmniej odkrycia innej polskości: zawirusowanej, zainfekowanej obcością. I zdecydowanie wyprowadzonej z powagi pełna salt podroż na wspak gatunkowych podziałów, wywracająca
tradycyjny porządek teatralnych ról - podroż poprzez powidoki i echa
idei oraz filmów, wiodąca z przeszłości w przyszłość.”

Tomasz Kozak, Weronika Szczawińska

Spektakl w języku polskim z angielskimi
napisami

Na podstawie Akteon. Pornografia Poźnej Polskości Tomasza Kozaka
G A LE RI A LA B I RYN T W LUB L IN IE

T EKST

Tomasz Kozak
REŻY S E R I A

Weronika Szczawińska
S CEN OG R AFI A

Natalia Mleczak
M UZY KA

Krzysztof Kaliski

© MACIEJ RUKASZ

To także próba połączenia sił artystów pracujących, na co dzień w dziedzinie sztuk wizualnych i w teatrze: spektakl tworzony jest przez reżyserkę Weronikę Szczawińską, artystę Tomasza Kozaka, kompozytora
Krzysztofa Kaliskiego, aktora Szymona Czackiego i scenografkę Natalię
Mleczak.
WYSTĘ PU JĄ :

114

Szymon Czacki, Krzysztof Kaliski, Weronika Szczawińska
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P Ó Ź N E J

P O L S K O Ś C I

TU WERSALU NIE BĘDZIE!

P O LSKA
P REMIERA: 1 8 CZER WCA 2 0 1 6 ,

Rabih Mroué przygotował w Teatrze Polskim w Bydgoszczy spektakl
o Andrzeju Lepperze – jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci
polskiej sceny politycznej ostatnich dwudziestu lat. Przewodniczący partii „Samoobrona” był politykiem wyjątkowo często obecnym w mediach
– budzącym bardzo silne emocje, poddawanym łatwym i nierzadko bardzo stereotypowym ocenom. Trochę tak, jakby rozmaite grupy społeczne projektowały na Leppera własne lęki, potrzeby i obsesje. Znakomity
libański artysta wspólnie z aktorami bydgoskiego teatru przygląda się
postaci Leppera, odsłaniając jednocześnie nieoczywiste perspektywy
polskiej transformacji. Przy pracy nad scenariuszem z Mroué współpracowali Marta Keil, która jest również kuratorką projektu oraz Piotr Grzymisławski. Jest to pierwsza polska produkcja teatralna Mroué.

Rabih Mroué

BYDGOSZCZ
C Z AS TR WANIA: 1 GODZ. 2 0 M I N.
Spektakl w języku polskim z angielskimi

T E ATR POLSK I BYD G O S Z C Z

napisami

KON CEPC JA I R E Ż Y S E R I A

Rabih Mroué

W SP ÓŁ PR ACA DR AMATU R GI C Z N A ,

rabih mrou�: Tu Wersalu nie będzie! to spektakl, który nie próbuje dowieść prawdy czy nieprawdy, nie docieka, kto jest winien a kto nie. Nie
stara się nikomu przypodobać ani nikogo obrazić. Przyglądamy się temu,
jak fakty, dane, dowody i świadectwa przeplatają się ze skandalami,
oskarżeniami, plotkami i fantazjami oraz w jaki sposób tworzą „opinię publiczną”. Materiał, na którym pracujemy, w całości składa się z artykułów
z gazet – na ich podstawie śledzimy historię śmierci Andrzeja Leppera. Pytamy, co stoi za każdym z kolejnych publikowanych tekstów, by zrozumieć,
jak funkcjonują media. To trochę jak surrealistyczna opowieść oparta na
prawdziwej historii, spleciona z nierozerwalnych więzi między prawdą
i fałszem; więzi, których przecinanie bywa śmiertelnie niebezpieczne.

KURATO R KA

Marta Keil

W SP ÓŁ PR ACA DR AMATU R GI C Z N A

Piotr Grzymisławski, Jan Sobolewski
T EKST

Marta Keil, Piotr Grzymisławski
oraz Rabih Mroué
W SP ÓŁ PR ACA S C E NO G R AFI C Z N A
M UZY KA

Łukasz Maciej Szymborski,
Piotr Wawer Jr
Ś W IAT Ł A

Robert Łosicki
IN SP IC JE NTKA

Hanna Gruszczyńska
P ROD U C E NTKA

Magda Igielska

© MONIKA STOLARSKA

Marta Kuliga

W pracy nad Tu Wersalu nie będzie! podstawowym punktem odniesienia
była dla nas nie tyle biografia Andrzeja Leppera, ile reakcje, jakie na
przestrzeni ponad dwudziestu lat budziło jego pojawienie się w polityce. Ich prześledzenie pozwala nie tylko przyjrzeć się historii polskiej
transformacji z dość nieoczekiwanej strony, ale przede wszystkim dostrzec zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne, które złożyły się
na obecną sytuację w Polsce. Komentarze publicystów, język reportaży, sposób prowadzenia wywiadów, metody konstruowania zarówno
tekstów analitycznych, jak i krótkich notek prasowych pokazują proces
narastania klasowych uprzedzeń, odsłaniają zarysowujące się wówczas
linie podziału, ujawniają społeczne lęki, obsesje, wyparcia. W pewien
sposób portretują kształtowanie się podziałów klasowych polskiego
społeczeństwa po 1989 roku (…)

Jan Sobolewski, Małgorzata Trofimiuk, Piotr Wawer Jr,
Łukasz Maciej Szymborski

WYSTĘ PU JĄ :

FRAGMENT TEKSTU POGARDA. OSWOJENIE LEPPERA MARTY KEIL, ZAMIESZCZONEGO
W PROGRAMIE SPEKTAKLU
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Rabih Mroué mieszka i pracuje w Bejrucie oraz w Berlinie. Zafascynowany przenikaniem się fikcji i realności, w swojej praktyce artystycznej,
wywodzącej się z teatru, swobodnie sięga do rozmaitych dyscyplin, pracując pomiędzy sceną, performansem i sztukami wizualnymi. Jest współzałożycielem Beirut Art Center, współwydawcą tdr: The Drama Review
(Nowy Jork) oraz stałym reżyserem w monachijskiej Kammerspiele. Jego
najnowsze spektakle to Ode to Joy (2015), Riding on a cloud (2013) oraz
33 rpm and a Few Seconds (2012), zrealizowane wspólnie z Liną Majdalanie, natomiast ostatnie wystawy miały miejsce m.in. w nowojorskiej
MoMie (2015), Mesnta Gallerija (Lublana, 2014), salt (Stambuł, 2014),
ca2m (Madryt, 2013) oraz documenta 13 (Kassel, 2012). W marcu 2016
roku Hebbel am Ufer w Berlinie zorganizowało poświęcony mu festiwal:
retrospektywę prac stworzonych wspólnie z Liną Majdalanie. Podczas
Festiwalu Prapremier w 2015 roku bydgoscy widzowie mieli okazję obejrzeć jeden z jego najgłośniejszych spektakli: Riding on a Cloud.

A jednak się udało. Sztuka zachwyciła i mnie, i współpracowników Leppera. Choć pewnie z zupełnie innych powodów. Puentą niech będą
słowa jednego z działaczy Samoobrony, u którego w oku dostrzegłem
łzę: – Przegraliśmy. Mieliśmy pięć minut i je roztrwoniliśmy. Jedynym
wygranym z Samoobrony jest przewodniczący. Nawet o Kaczyńskim nie
było jeszcze sztuki w teatrze.

Tym, co uderza w spektaklu najbardziej, jest wywrotowa koncepcja myślenia o Polsce poprzez pryzmat jednostki marginalizowanej, zepchniętej
na pobocza „nowej” rzeczywistości. Mimowolnie wpędzając w wypierane, a nieprzedawnione lęki, przypomina o mozolnym pokonywaniu
klaustrofobii, w której utknęliśmy politycznie i mentalnościowo, sparaliżowani galopującym kapitalizmem i kompleksami wobec Zachodu. Czy
już dostatecznie wprawiliśmy się w ekologicznej wrażliwości, pozbyliśmy
akcentu przywiezionego z małych miasteczek, a dawne podziały społeczne znikły?
WIKTORIA WOJTYRA, KULTURA LIBERALNA

Na premierę przybyła liczna reprezentacja Samoobrony w biało-czerwonych krawatach – tak, partia przeżyła założyciela. Po spektaklu działacze
wręczyli libańskiemu reżyserowi pasiasty krawat. W jednym z wywiadów
Rabih Mroué powiedział, że sztuka jest po to, by czynić w oglądzie widza świat bardziej skomplikowanym. Tu Wersalu nie będzie! to dobry
przykład.
WITOLD MROZEK, GAZETA WYBORCZA

MARCIN KOWALSKI, GAZETA WYBORCZA

Metoda teatralna libańskiego artysty Rabiha Mroué i jego dystans wobec poruszanych problemów, sprawiają, że zdarzenie sceniczne, które
zrodziło się w Bydgoszczy ma szansę, choć z różnych może powodów,
zainteresować każdego.
ANITA NOWAK, TEATR DLA WAS
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WSZYSTKO O MOJEJ MATCE

P O LSKA
P REMIERA: 2 2 KWIETNIA 2 0 1 6 ,

Tomasz Śpiewak, Michał Borczuch

K RAKÓW
C Z AS TR WANIA: 2 GODZ. 1 0 M I N.
Spektakl w języku polskim z angielskimi

T E ATR Ł A ŹNI A N OWA

napisami

T EKST

Tomasz Śpiewak
REŻY S E R I A

Michał Borczuch
A SY ST ENT R E Ż Y S E R A

Agata Klepacz
D R A M ATU R GI A

Tomasz Śpiewak
S CEN OG R AFI A

Dorota Nawrot
M UZY KA

REŻY S E R I A Ś WI ATŁ A

Jacqueline Sobiszewski
M ULT IM E DI A

Michał Dobrucki

© KLAUDYNA SCHUBERT

Bartosz Dziadosz

Wszystko o mojej matce tytułem nawiązuje do filmu Almodóvara, nie
jest jednak jego teatralną adaptacją. To osobisty projekt Michała Borczucha i Krzysztofa Zarzeckiego inspirowany postaciami ich matek, które
w roku 1986 i 1998 zmarły na raka. To przedstawienie dorosłych synów,
półsierot, którzy mają do dyspozycji jedynie strzępy pamięci dziecka
i nastolatka. Z pomocą zaproszonych do projektu aktorek i realizatorów
chcą opowiedzieć o niemożliwej (bo zdeformowanej przez pamięć) historii odchodzenia matki lub nawet fascynacji jej chorobą, odbiorem
choroby w kontekście przemian społeczno-politycznych w Polsce pod
koniec lat 80-tych i 90-tych.

Iwona Budner, Monika Niemczyk, Halina Rasiakówna, Ewelina Żak,
Krzysztof Zarzecki, Marta Ojrzyńska, Dominika Biernat;
głosu w spektaklu udzieliła Barbara Kinga Majewska

WYSTĘ PU JĄ :

Michał Borczuch znany jest jednym z najciekawszych polskich reżyserów
młodego pokolenia. Kilkukrotnie był nominowany do Paszportu Polityki,
a w ubiegłym roku zdobył statuetkę Boskiego Komedianta za najlepszy
spektakl festiwalu Boska Komedia – Apokalipsę.
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W Nowej Hucie powstał spektakl nieoczywisty i intrygujący. Minimalizm
środków podkreśla ogrom poprzemysłowej przestrzeni Łaźni i wciągająca, chropawa scenografia Doroty Nawrot. W tekście Tomasza Śpiewaka
nie ma łatwego sentymentalizmu. Nie ma też w zasadzie biografii – rozumianej jako próba uporządkowania historii czyjegoś życia. Zwyczajna
kobieta - powtarzają Borczuch i Zarzecki.
WITOLD MROZEK

Spektakl rozgrywa się niespiesznie, bo i nie ma tu puent, do których
należałoby się spieszyć. To wypowiedź osobista, prowadzona ze świadomością wszystkich ograniczeń i trudności, z jakimi trzeba się zmagać,
przekładając ją na teatr.
JOANNA TARGOŃ

Być może pod wiarą w cud ocalenia i zmartwychwstania, przeistoczenia, które obiecuje sztuka, znajduje się prosta potrzeba pocieszenia.
W każdym razie pytanie o rację pragnienia ekspresji i sens samego wystawiania mojej tylko traumy będzie do końca ożywiać ten spektakl,
a odpowiedź na nie przyjdzie z nieoczekiwanej strony: siła teatru ujawni
się w tym, co właściwie nieteatralne - w tym, co niespieszne i niegotowe, nieustannie odwlekane.

Wszystko o mojej matce, prawie wszystko o naszych matkach – czyli
o nas samych. Hołd dla Pedro Almodóvara, najlepszego reżysera kobiet wyrażony przez utalentowanego inscenizatora i aktora opowiadającego o wszystkich kobietach, i tej jednej, najważniejszej. O ich matce. Najnowszy spektakl Michała Borczucha w Łaźni Nowej, jak często
u Borczucha zbudowany jest z w dużym stopniu z intuicyjnych pasaży
skojarzeniowych: z kina, literatury, plastyki, z wrażliwości własnej. (...)
W spektaklu Borczucha nie ma ckliwych tonów, jest szczerość. Czasami
zabawna, często brutalna. „Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny / patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z „tamtego świata” pisał Tadeusz Różewicz. We „Wszystko o mojej matce” w Łaźni zobaczyły
miłość synów, których nie zdążyły dobrze poznać. I wzruszenie widzów.
Za ból serca nie odpowiadam.

ALDONA KOPKIEWICZ

ŁUKASZ MACIEJEWSKI
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Muzyczny rodzinny duet We Call It a Sound to mieszanka avant-popowych, tanecznych i folkowych brzmień. Ich kompozycje na dwa głosy,
elektronikę oraz dwa instrumenty dęte - puzon i trąbkę, mają charakter
pieśni, które nawiązują do klimatu współczesnej polskiej wsi. Lekka bitowa elektronika z transowymi motywami to propozycja od Wicked Giant.
Zespół powstał w 2014 roku, a obecnie pracuje nad pierwszym singlem.
Bezkompromisowy raperski duet Syny (wyt. Latarnia Records) przyciąga
nie tylko brudnymi, poszarpanymi tekstami i dźwiękami, ale energicznym i hipnotyzującym zarazem klimatem na koncertach. Będzie też przestrzeń rock’n’rollowych łobuzów z Dead Snow Monster, którzy doskonale wiedzą, na czym polega głośne garażowe granie. Papa Zura i Ojciec
Karol zaprezentują surową i niebanalną selekcję archiwalnych nagrań
z winyli w porządnym old school’owym miksie funkowych brzmień.
Funk, groove, soul to domena Burn’a Reynoldsa (wyt. Asfalt Records),
który swoimi setami dj’skimi rozgrzewa parkiet do czerwoności. Muzyczną klamrą Klubu Festiwalowego będą dwa elektroniczne miksy Michała
Margańskiego (Polskie Radio Program Trzeci). Dziennikarz radiowy i dj,
łączący ze sobą tak skrajne gatunki jak techno, disco, jazz czy house,
zagra na imprezie zatytułowanej Radio Domówka (24.09) oraz w klubie
Towarzyska Kafe (01.10). Jego sety i audycje poza szerokim doborem
brzmień mają wyraźny taneczny charakter. Utwory, które przedstawi
w Bydgoszczy to wybór kompozycji prezentowanych na antenie Trójki
w nocy z soboty na niedzielę w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia.

Kryzys to stan dobrze znany również w muzycznym świecie, a szczególnie w kręgu wielkich wytwórni fonograficznych. W pierwszych latach xxi wieku serwisy streamingowe i kanały internetowe z nieograniczonym dostępem do utworów muzycznych, zakłóciły dotychczasowy
monopol fonograficznych gigantów. Z drugiej strony ten przełomowy
moment na rynku muzycznym, idące za nim nowe narzędzia przekazu
i powszechny do nich dostęp, stały się szansą do rozwoju niezależnych
labeli muzycznych oraz nowych sposobów prezentowania i udostępniania muzyki. Małe i niezależne wytwórnie, zajmują dziś bardzo ważne
miejsce na rynku fonograficznym, natomiast wydawanie płyt metodą Do
It Yourself (diy) to powszechny sposób funkcjonowania wielu zespołów.
Wspominane działania to muzyczne próby generowania energii społecznej, która może być budowana na nowej wspólnocie słuchania oraz
w oparciu o kameralne wydarzenia i inicjatywy muzyczne.

KURATOREM KLUBU FESTIWALOWEGO JEST JAKUB DRZASTWA

Tegoroczny Klub Festiwalowy skupia się na prezentacji i spotkaniu z zespołami związanymi z kreatywnymi markami muzycznymi (Latarnia, Asfalt Records), bądź produkujących, wydających i promujących własnym
sumptem swoje płyty (We Call It a Sound, Dead Snow Monster).
W trakcie festiwalu, codziennie o godzinie 22.00 zapraszamy do Klubu
Festiwalowego, który w tym roku mieści się w Towarzyska Kafe (ul. Poznańska 12).
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BURN REYNOLDS

DEAD SNOW MONSTER

Wchodzi w skład kolektywu dj’skiego Soul Service. Członkowie kolektywu są pomysłodawcami serii wydawniczej Polish Funk (1-4), prezentującej mało znane utwory z archiwów polskiej fonografii. Płyty ukazały się
nakładem wytwórni Polskie Nagrania i zbierają pozytywne recenzje na
całym świecie. Dystrybucją płyt w Ameryce zajmuje się Dusty Groove,
chicagowski sklep oraz wydawnictwo, zajmujące się promowaniem muzyki jazz, funk, soul. Obecnie związany z Asfalt Records.

Muzykę wrocławskiego trio można scharakteryzować jako garażowy
rock’n’roll, choć nie brakuje im luźnego i oszczędnego brzmienia. Minimalistyczne kompozycje w połączeniu z energią muzyków tworzą prawdziwie wybuchowa mieszankę. Zespół ma już na swoim koncie dwie
ep-ki oraz wydany w 2012 r. album I Wanted to See a Monster. W tym samym roku w sklepach ukazała się płyta Offensywa 4 gdzie umieszczony
został utwór „Get Your Guns” wybrany specjalnie na potrzeby składanki
przez Piotra Stelmacha (Polskie Radio Program 3). Zespół występował
m.in. na Opener Festival w Gdyni oraz Muddy River Festival w Pradze.

Jego muzyczne sety otwierały wiele festiwali filmowych i teatralnych,
a wśród niech znalazły się dwie edycje Planet Doc Review, Warszawskie
Spotkania Teatralne, Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni.

Na najnowszej płycie Things (luty 2016) znajdzie się wiele brzmień spod
znaku garage rock’n’roll oraz diy rock’n’roll. Muzyka osadzona jest w klimatach i dźwiękowych stylizacjach lat sześćdziesiątych xx wieku.

Współtworzył muzykę do wielu spektakli teatralnych, m.in. Z niebywałej
wysokości Daniił Charms w ramach cyklu Liryka.Reaktywacja w Teatrze
Narodowym.
Jest organizatorem wielu koncertów z udziałem m.in. Tony Allen’a (legendarny perkusista Fela Kutiego), Mulatu Astatke & the Heliocentrics
(Strut/ Now Again), Hypnotic Brass Ensemble (Honest Jones), Baby
Charles (Record Kicks), Karl Hector & the Malcouns (Now Again), Soul
Jazz Sound System (Soul Jazz Records), Fryer (Jazzman Records), Andy
Votel (B-Music/ Fat City/Finders Keepers), Mr Thing (bbe).
Grywał w Rosji, Francji, Izraelu, Wiedniu, Londynie, Birmingham oraz
na Litwie.

126

K L U B

F E S T I W A L O W Y

127

MICHAŁ MARGAŃSKI

RADIO DOMÓWKA

dj i dziennikarz muzyczny Programu Trzeciego Polskiego Radia. W autorskiej audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia (sobota, godz. 00.00) prezentuje muzykę wyrastającą z jazzu i elektroniki. Od kilkunastu lat zajmuje
się także miksowaniem muzyki.

Projekt Radio Domówka odwołuje się do poszukiwań nowych praktyk
słuchania. W dobrze znanej formie domówki próbuje odnaleźć możliwość nowych sytuacji wynikających ze współczesnego doświadczenia
grupowego odbioru muzyki. Radio Domówka koresponduje z jednym
z założeń festiwalu związanym z inicjowaniem projektów w sferze społecznej poprzez praktyczne wypróbowywanie sytuacji kryzysowej i odnajdywania w niej nowego sposobu organizacji oraz jakości uczestnictwa.

W swoich mixtejpach łączy tak skrajne gatunki jak techno, disco, jazz czy
house. Przykłada wagę do „opowiadanej” historii, co skutkuje budowaniem napięcia i swoistej narracji.
Stary Prozak, Sfinks 700, Stereo, Literki, Huśtawka, Festiwal Transgresje
– to kilka z wielu miejsc gdzie prezentował swoje didżejskie umiejętności. Zapatrzony w rzemiosło dj`a Shadowa, 2 Many djs i Carla Craiga
przemyca bity tłoczone w większości polskich i światowych labeli zajmujących się muzyką elektroniczną. Jego sety i audycje mają bardzo
eklektyczny i taneczny charakter. Utwory, które przedstawi w Bydgoszczy
to wybór kompozycji prezentowanych na antenie Trójki w nocy z soboty
na niedzielę (1.10).
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Kultura wspólnego słuchania muzyki skupia się przeważnie wokół
wielkich festiwali i imprez muzycznych. Kilka scen, setki wykonawców
i namnożenie bodźców, wprowadzają uczestników w stan dźwiękowej
dezorientacji. To czego słuchamy i jak to robimy wpływa, nie tylko na
kształtowanie naszego słuchu i gustu muzycznego, ale jest integralnym
procesem uczestnictwa w kulturze i społeczeństwie. Wymaga świadomego udziału.
Proces ten jest łatwo dostrzegalny, kiedy przyjrzymy się małym wytwórniom fonograficznym, które zmieniają, a właściwie powracają do
starszych nośników. Bardzo często muzyka wydawana jest na płytach
winylowych, bądź kasetach magnetofonowych, a nie, jak w większości
przypadków, udostępniana w postaci niematerialnego pliku umieszczonego w sieci. Świat zaczynają podbijać małe i średnie festiwale, odbywające się często poza głównymi ośrodkami kulturalnymi, również
w małych miasteczkach lub na wsiach. Organizatorzy takich imprez
główny nacisk kładą na kameralność oraz popularyzację idei akustycznej
ekologii. Intymny charakter mają koncerty urządzane w mieszkaniach,
których inicjatorami są sprofesjonalizowane firmy zajmujące się organizacją tzw. house gigs. Koncerty w kawalerkach lub domach dla garstki
gości to z pewnością ciekawa alternatywa dla festiwalowych bywalców
zmęczonych słuchaniem trzech koncertów jednocześnie.
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PAPA ZURA I OJCIEC KAROL
(SOUL SERVICE)

Radio Domówka to wieloprzestrzenna domówka, na której zagra dj
i dziennikarz radiowy (pr 3), Michał Margański. Set dj’ski, który wykona
w jednym z bydgoskich mieszkań, będzie dostępny za pośrednictwem
streamingu oraz transmitowany na żywo, na antenie radiowej Trójki
w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. Będąc w ruchu lub z dala od
wydarzenia każdy może stać się uczestnikiem i włączyć się do wspólnej
zabawy. Wspólna przestrzeń może być paradoksalnie w wielu miejscach.
W domu, w mieszkaniu, w ogrodzie lub w parku. Wystarczy wejść na
stronę Festiwalu Prapremier lub włączyć Polskie Radio Program Trzeci.
W ten sposób w jednym czasie, w wielu różnych przestrzeniach będzie
mogła bawić się i tańczyć nieograniczona liczba osób do tej samej muzyki. Wszystkich uczestników połączy ten sam dźwięk i rytm, pochodzący
z jednego pokoju w mieszkaniu w Bydgoszczy.

papa zura od połowy lat 90. aktywny jako dj i promotor muzyczny. Jego
sety to zwykle surowa i niebanalna selekcja archiwalnych nagrań z winyli
w porządnym old school’owym miksie. Z torbami winylowych singli 7”
zwiedził kluby, festiwale i stacje radiowe w Polsce i wielu innych krajach. Od Londynu przez Moskwę, do Tokio, miksując zarówno w małych
pubach jak i na dużych imprezach muzycznych m.in. Festiwal Open’er
czy Męskie Granie. Ma na koncie kilka własnych produkcji, w tym winylowe single wydane przez label Funky Mamas & Papas. Należy do kolektywu Soul Service, z którym od 2005 roku promuje muzykę funk/soul/
jazz, psychodelię lat 60’, tropikalne rytmy a także płyty winylowe jako
nośnik. Soul Service są autorami znanej serii płytowej Polish Funk i kilku
innych albumów przedstawiających polską muzykę lat 60/70. Przez kilka
lat prowadzili cotygodniową audycję Soul Service w nieistniejącym już
Radiu roxy.

Impreza w bydgoskim mieszkaniu odbędzie się w formule silent disco,
a wstęp na imprezę jest darmowy po wcześniejszej rejestracji (na adres
radiodomowka@festiwalprapremier.pl). Rejestracja na imprezę trwa
1-22.09. Dokładny adres mieszkania zostanie podany uczestnikom wydarzenia drogą mailową 23.09 ok. godziny 15.

Transmisja on-line setu Michała Margańskiego pojawi się również
w Klubie Festiwalowym.
PLAN TRANSMISJI:
22.00 – 00.00 TRANSMISJA ON-LINE
00-00 – 02.00 TRANSMISJA NA ANTENIE TRÓJKI / ON-LINE
02.00 - 03.00 TRANSMISJA ON-LINE
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ojciec karol Współzałożyciel kolektywu Break Da Funk wspierającego
muzykę połamanych dźwięków. Wydał mikstape Akumulatura ukazujący
wpływ funku na współczesna muzykę taneczną, a także mix Sepukultura
z gościnnym udziałem znakomitych muzyków: mC glenskii - wokal, Kuba
Galiński – syntezator i organy, Suhi vel Sushkin – trąbka i wokal, dj Zaju –
scratch. Miks został wyemitowany na falach prowadzonej przez wytwórnie Ninja Tune audycji Solid Steel. W 2013 wstąpił w szeregi Soul Service,
gdzie wspólnie z Kapitanem Sparky, Miściakiem, Burnem Reynoldsem
i Papa Zurą przy pomocy gramofonów i zakurzonych nagrań dzielnie niosą funkową energię wszędzie tam gdzie jej potrzeba. Prowadził audycje
w Jazz Radiu, w Radiu Kampus oraz Radiu Roxy.
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WE CALL IT A SOUND

WICKED GIANT

Zespół We Call It a Sound powstał w 2007 roku w wielkopolskim Wolsztynie. Na przestrzeni 9-ciu lat działalności grupa nagrała trzy albumy:
Animated (2010), Homes & Houses (2012) oraz Trójpole (2014). Materiał
ten promowany był na licznych koncertach i festiwalach, m.in.: Open’er,
off Festiwal, Selector, Coke Live Music, Slot Art Festiwal, support nowojorskiej grupy Yeasayer. Styl grupy ewoluował stale i silnie - od avant-popowych, wyważonych początków przez flirt z muzyką taneczną, r’n’b
czy dubem, po fascynację polską muzyką tradycyjną, która trwa do dziś
i najsilniej wybrzmiewa w utworach zespołu. Jednak inspiracje te są zderzane z autorskimi pomysłami, co zawsze niejako stylistycznie zawieszało
grupę pomiędzy różnymi światami.

Zespół Wicked Giant powstał w 2014 roku. Ich muzyka zdążyła wyewoluować od ciężkiego gitarowego brzmienia, przez lżejszą bitową elektronikę, wyłaniając w ostatnim czasie twórczości transowe motywy. Wszystko za sprawą hipnotyzującego wokalu Ali Boratyn i syntezatorów Alka
Żurowskiego. Triphopowe brzmienie przełamuje gitara Kuby Buchnera
nadając całości rockowego sznytu.
Skład łączy takie gatunki jak grunge, pop i bristol sound. Do tej pory
koncertowali głównie w Warszawie. Na jesieni planują wypuścić w świat
swój pierwszy singiel. Koncert na Festiwalu Prapremier rozpoczyna ich
pierwszą, wspólną trasę koncertową.

Obecnie wcias to duet złożony z Filipa i Karola Majerowskich, którzy
mimo, że na co dzień żyją w Warszawie i Poznaniu, to identyfikują się
z rodzinną wsią Kębłowo. Bracia pracują właśnie nad nowym materiałem, który ma szansę ukazać się w formie czwartej płyty jeszcze w tym
roku. Estetyka utworów jest pewnego rodzaju klamrą, gdyż pozostając
pod wpływem muzycznej tradycji rodzimych stron, zespół wrócił do kameralnego brzmienia i minimalistycznej formy z początków działalności.
Kompozycje na dwa głosy, elektronikę oraz dwa instrumenty dęte – puzon i trąbkę mają charakter pieśni, dzięki którym grupa nawiązuje do
problematyki oraz obrazu współczesnej polskiej wsi.
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SYNY

Duet utworzony w 2014 roku przez producenta 1988 (m.in. Stella, Raw,
Etamski) oraz rapera, tekściarza i producenta Roberta Piernikowskiego
(Napszyklat). Ich debiutancki album Orient wydany został w 2015 roku
przez niezależną wytwórnię Latarnia. Orient jest płytą niejednoznaczną,
pełną strzępów zdań i słów, skojarzeń, błędów językowych i klisz tworzących złożone obrazy. Ta płyta to esencja wyciśnięta z tego, co w rapie
najciekawsze - płyta brudna, szczera i spontaniczna, ale tworzona niemal
z filmowym wyczuciem - na koncertach przybierająca energiczną, lecz
hipnotyzującą zarazem formę, która w połączeniu z „synowską” charyzmą wciąga od początku do końca.
Od momentu debiutu Syny zagrały dziesiątki koncertów w Polsce i zagranicą. Występując m.in. na festiwalach Nowa Muzyka, Unsound, Up To
Date, gdańskiej edycji Boiler Room. Duet aktualnie pracuje nad nowym
materiałem, a Orient doczekał się edycji winylowej (2016-07-15).
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MIĘDZY ANTROPOLOGIĄ
KRYZYSU A WYOBRAŻENIAMI
REALNYCH UTOPII

UC Z EST NICY

Ulrike Guérot
Kinga Stańczuk
PR O WADZ ENIE

Bartek Frąckowiak
Debata tłumaczona na język polski
i angielski

Zagęszczają się sytuacje kryzysowe w geopolityce, gospodarce, sferze
społecznej. Słyszymy i mówimy o kryzysach: finansowym, zadłużenia,
uchodźczym, klimatycznym, politycznym, a nawet demokratycznym.
Coraz wyraźniej widoczne – wbrew próbom ich politycznego maskowania – stają się ich wzajemne powiązania. Czujemy, że zachodzi poważna
zmiana w globalnym porządku politycznym, choć wciąż nie potrafimy
określić jej kierunku. Niestabilność i nieprzewidywalność wydarzeń na
świecie, potrafiących z dnia na dzień zmienić punkty odniesienia w rozumieniu zachodzących zjawisk, wpływa na naszą społeczną i polityczną
kondycję, wrzucając nas w nacjonalistyczne, bądź pozornie pozbawione
alternatywy neoliberalne rzeczywistości.
Znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób jesteśmy w stanie
przedstawić alternatywną drogę dla postpolitycznej jałowości, antydemokratycznych interesów sektora finansowego, ale też dla podgrzewanych do czerwoności nastrojów nacjonalistycznych, jest w tej chwili największym wyzwaniem, jakie stoi przed nami jako obywatelami Europy.
W rozmowie z udziałem Ulrike Guérot – myślicielki i filozofki politycznej,
oraz założycielki i dyrektorki European Democracy Lab (edl), think tanku
zajmującego się przyszłością europejskiej demokracji; oraz Kingi Stańczuk – historyczki idei, badaczki zajmującej się kwestią sprawiedliwości
okresu przejściowego, pełnomocniczki do spraw polityki zagranicznej
Partii Razem spróbujemy przedstawić analizę i przeprowadzić diagnozę
kryzysu. Zastanowimy się też nad jego doświadczaniem i wpływem, jaki
ma on na naszą polityczną, ekonomiczną i społeczną sytuację.
Nie chcemy jednak na tym poprzestawać. Nie wystarczy już stawianie
diagnoz. Powinniśmy podjąć rozmowę, która otworzy pole dla nowych
wyobrażeń, relacji, rozwiązań. Pojęcie kryzysu ma nam pomóc w wyartykułowaniu pytań, określeniu alternatywnych projektów politycznych,
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OBRAZY UCHODŹCZE:
ŚWIAT JAKO OBÓZ

ekonomicznych i społecznych. By wobec symptomów kryzysu neoliberalnej polityki kapitalistycznej – 1) naruszania przez kapitał równowagi ekonomicznej i politycznej, 2) finansjeryzacji życia ekonomicznego,
3) realizowania polityki wywłaszczeń z praw publicznych i obywatelskich, 4) nasilających się ataków terrorystycznych i konfliktów zbrojnych,
5) wybuchów niezadowolenia społecznego na całym świecie, a w efekcie
6) narastającego autorytaryzmu władz i 7) umacniania się prawicowego
populizmu – szukać drogi dla nowego porządku opartego na równości,
sprawiedliwości społecznej, empatii, a wreszcie na porządku ekonomicznym z ludzką (a zatem społeczną) twarzą.
PR O WADZ ENIE

Paweł Mościcki

Jeśli wierzyć współczesnym naukom humanistycznym, obóz staje się
dziś coraz częstszą formą zarządzania populacją ludzi wykluczonych,
wygnanych z własnych krajów, pariasów zmuszonych do migracji. Co
więcej, liczba ludzi o niejasnym statusie, pozbawionych praw obywatelskich i skazanych na troskliwość organizacji humanitarnych, rośnie
na całym świecie w sposób dramatyczny. Według niektórych, wiąże się
to nie tylko z konfliktami zbrojnymi czy zmianami klimatycznymi, wymuszającymi wędrówki ludów za chlebem, lecz wynika z samej natury
późnego kapitalizmu. Jeśli tak, być może kruchy status uchodźcy stanie
się niedługo udziałem każdego z nas. Od dawna takie przekonanie żywi
już kultura masowa, która karmi nas fantazjami o przyszłości planety
jako miejsca radykalnej segregacji, znaturalizowanej niesprawiedliwości
i humanitarnej katastrofy. W kolejnym wykładzie cyklu Obrazy uchodźcze zajmiemy się właśnie tymi obrazami przyszłości, zawartym w takich
filmach jak Igrzyska śmierci czy Pamięć absolutna. Postaramy się także
zobaczyć, co z tych futurologicznych fantazji można dostrzec już w dzisiejszym świecie.
Coraz trudniej jest ignorować fakt, że problem uchodźców jest jednym
z najpoważniejszych wyzwań – etycznych, politycznych, historycznych –
przed jakimi stoi dziś Europa. Obrazy imigrantów, doniesienia na ich temat, dyskusje wokół zjawiska stają się coraz silniej obecnym elementem
medialnej codzienności. Podobnie jak sami uchodźcy zaludniający systematycznie różne części kontynentu. W trakcie wykładów prowadzonych
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy uczestnicy mogli się skupiać nie tylko na
aktualnych problemach, ale także na ich historycznych i artystycznych
kontekstach.
Według Aby Warburga obrazy są nieustannie w ruchu, potrafią przemierzać zarówno przestrzeń, jak i czas. Dzięki ich migracji kultura pozostaje wciąż żywa, generując istotne napięcia, produkując mieszanki

139

SPOTKANIE
Z THEODOROSEM CHIOTISEM

i wywołując spory. Dlatego też skrupulatny badacz może rozpoznać te
same „formuły patosu” w obrazach włoskiego renesansu i rytuałach
Indian Hopi praktykowanych jeszcze na początku xx wieku. Czy współczesne obrazy uchodźców również posiadają odległe, historyczne odniesienia? Czy obecny w nich patos można uczynić punktem wyjścia do
rozmowy na temat kultury jako takiej, a kultury współczesnej w szczególności? Jak powiązać to antropologiczne spojrzenie z pilną potrzebą
uczestnictwa w aktualnych politycznych i etycznych sporach na temat
problemu migracji?
Do tej pory w ramach cyklu Obrazy uchodźcze odbyły się wykłady: „Gniew wykluczonych“, „Calais – tam gdzie kończy się Europa“, „Eksperymenty wygnańca“. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.teatrpolski.pl/seminarium-moscicki.html

PR O WADZ ENIE

Michał Tabaczyński
Spotkanie będzie tłumaczone
na język polski

Paweł Mościcki – filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Członek redakcji kwartalnika „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Redaktor tomu Maurice Blanchot.
Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard.
Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już
przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015).
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Przykład Grecji dla wszystkich, którzy ostatnio zwątpili w siłę poezji (czyli: dla zdecydowanej większości, jak się zdaje), powinien być krzepiący. Oto w sytuacji poważnego kryzysu, jaki ogarnął tak wiele sfer życia
publicznego Grecji, to właśnie poezja staje się skutecznym opisem tej
sytuacji. Ale też skutecznym językiem sprzeciwu. Dwie antologie współczesnej greckiej poezji wydane ostatnio po angielsku dają greckiej poezji
wielką siłę, rozpoznawalność i wysoką pozycję – jakby tylko ona, grecka
literatura, była jedynym beneficjentem tej tragicznej sytuacji. Theodoros
Chiotis, z którym się spotkamy, jest redaktorem jednej z tych książek –
Futures. Poetry of the Greek Crisis, poetą i tłumaczem, koordynatorem
projektów Archiwum Kawafisa w ateńskiej Fundacji Onassisa.

PAWEŁ WODZIŃSKI Dyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

ARTUR SZCZĘSNY Ukończył studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa

Reżyser teatralny. Ukończył Wydział Aktorski (1989) i Wydział Reżyserii Dramatu (1993)
PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Debiutował w Teatrze Dramatycznym
w Warszawie przedstawieniem Woyzeck Georga Büchnera w 1992 roku.
W 1998 roku założył a następnie był szefem Towarzystwa Teatralnego – stowarzyszenia
powołanego do promocji współczesnej dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru
społecznie zaangażowanego. W latach 2000 – 2003 Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Polskiego w Poznaniu. W roku 2010 dyrektor programowy 5 Międzynarodowego
Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT w Gdyni.
Ostatnio związany z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, gdzie wyreżyserował sztukę
Stanisława Wyspiańskiego Powrót Odysa (2007) oraz spektakle Krasiński. Nie-Boska
komedia. Instalacja teatralna.(2008), Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna
(2010), Mickiewicz. Dziady. Performance (2011) oraz Ślub Witolda Gombrowicza (2012).
W ostatnich dwóch sezonach zrealizował również spektakle: Ifigenię (2014), Thermidora
(2014), Samuela Zborowskiego (2015) czy Grona gniewu (2016). Jest także autorem
blisko 40 scenografii. Pisze teksty teoretyczne i felietony.

Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie kierownik działu
komunikacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy, wcześniej kierownik działu promocji
i PR w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Był rzecznikiem prasowym Regionalnego
Ośrodka Kultury w Katowicach. Współpracował z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie, m.in. przy organizacji Warszawskich Spotkań Teatralnych
i koordynacji projektu e-teatr.tv oraz z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Katowice – Miasto Ogrodów. W latach 2011-2013 był przedstawicielem Marszałka
Województwa Śląskiego w kapitule nagrody teatralnej Złota Maska. W 2009 roku założył
Stowarzyszenie Prokulturamedia w Katowicach. Działalność pozarządową kontynuuje
jako zastępca prezesa zarządu HOBO Art Foundation w Warszawie.

PIOTR GRZYMISŁAWSKI Teatrolog, dramaturg oraz krytyk teatralny. Wiceprezes

MAGDA IGIELSKA Producentka związana z Teatrem Polskim w Bydgoszczy od 2006

roku, specjalistka ds. promocji, managerka projektów teatralnych, współorganizatorka
cyklicznego Festiwalu Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, współkoordynatorka
międzynarodowych projektów w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura
2007-2013.
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Poznańskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Teatralnych. Członek Zarządu HOBO Art
Foundation. Jako dramaturg współpracował z Bartoszem Frąckowiakiem przy teatralnym
projekcie dokumentalnym Hans Paasche: Groβpolen Hero (2013), z Waldemarem
Raźniakiem przy Otellu Williama Shakespeare’a w Teatrze Miejskim w Gdyni (2015)
oraz z Rabihem Mroue przy spektaklu Tu Wersalu nie będzie! w Teatrze Polskim
w Bydgoszczy (2015). Współpracował również przy spektaklach Happy Project w reżyserii
Nigela Charnocka oraz Przesilenia letniego kolektywu artystycznego Wollny/Szwajgier/
Przybysz, zrealizowanych w ramach programu kuratorskiego „Stary Browar Nowy Taniec”
Art Stations Foundation. Redaktor publikacji o współczesnej polskiej dramaturgii
pt. „20/20” (2014) oraz współredaktor antologii najnowszego dramatu polskiego
pt. „Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy” (2015). Prowadził zajęcia ze studentami
w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM w latach 2009-2014. W sezonie 2011/12
członek komisji artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej. Publikował w pismach naukowych i teatralnych (m.in. „Przestrzenie teorii”,
„Teatr”). Obecnie pełni funkcję Dramaturga w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki
w Bydgoszczy.
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BARTOSZ FRĄCKOWIAK Zastępca dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima

Konieczki w Bydgoszczy. Reżyser teatralny, dramaturg, kurator-producent. Absolwent
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie
Warszawskim i międzyuczelnianych studiów w Akademii “Artes Liberales”. Doktorant
w Katedrze Teatru, Dramatu i Widowisk UAM. Jako reżyser debiutował w Teatrze Wybrzeże
w Gdańsku spektaklem Ksiądz H., czyli Anioły w Amsterdamie na podstawie tekstów
M. Pankowskiego w 2009 roku; jako dramaturg Tramwajem zwanym pożądaniem
w reż. Wiktora Rubina w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w 2006 roku.
Od 2010 r. pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora programowego HOBO Art
Foundation, fundacji działającej na rzecz rozwoju sztuk performatywnych i wizualnych,
realizującej koprodukcje teatralne i performatywne (m.in. Komornicką. Biografię pozorną
z TPB Bydgoszcz, Katastronautów w reż. I. Gańczarczyk z Nowym Teatrem w Warszawie,
Wykłady performatywne z Fundacją Bęc Zmiana) oraz projekty z obszaru edukacji
kulturalnej i artystycznej, promującej znoszenie granic między sztuką a nauką w imię
zasady łączenia kreacji z badaniem.
Reżyser przedstawień: m.in. Komornickiej. Biografii pozornej (2012); W pustyni
i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze
Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego Sztuka bycia postacią
(2012), Afryki Agnieszki Jakimiak (2014 r.), Granic (2016) – spektaklu pokazywanego
w ramach tegorocznej edycji FPP.
Kurator m.in. Wykładów performatywnych, wspólnego projektu HOBO Art Foundation
i Fundacji Bęc Zmiana (2012).
Dramaturg spektakli w reż. Igi Gańczarczyk, Agnieszki Olsten, Moniki Pęcikiewicz,
Wiktora Rubina i Weroniki Szczawińskiej.
Publikował w różnych pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych („Dialog“,
„Didaskalia“, „Krytyka Polityczna“, „Teatr”).

JAKUB DRZASTWA Animator kultury, pedagog teatru, koordynator projektów

kulturalnych i teatralnych, autor scenografii i muzyki. Absolwent Historii na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013 r.) oraz studiów
podyplomowych Zarządzanie Innowacjami – Design Management na School of Form
w Poznaniu (2015 r.)
W latach 2010-2015 pracował w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie, gdzie koordynował 5 edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie
Polskiej Sztuki Współczesnej, produkował festiwal Nówka Sztuka (w latach 2012-2014)
oraz współtworzył wiele innych projektów: Świąteczny Frymark Teatralny, Warszawskie
Spotkania Teatralne, Niech szyje teatr, Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera. W latach
2011-2012 roku był autorem programu Klubu Festiwalowego Warszawskich Spotkań
Teatralnych w Cafe Kulturalna.
Od 2012 członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym współtworzy (wraz ze
Stowarzyszeniem Sztuka Nowa) przestrzeń edukacji teatralnej LUB/LAB (ul. Lubelska
30/32) w Warszawie. W ramach działań Stowarzyszenia Pedagogów Teatru zrealizował
wiele projektów, m.in. Teatralne Spięcie, Forum pedagogów teatru, Konferencję
edukacji artystycznej EduAkcja, Teatranki. W ramach projektu organizowanego przez
Instytut Teatralny – Teatranki – Laboratorium Przestrzeni – przeprowadził cykl warsztatów
dotyczących twórczego budowania przestrzeni działań teatralnych.
Twórca scenografii i kostiumów do spektakli: Tu bi-szwat (Muzeum Historii Żydów
Polskich, Teatr 21, reż. Justyna Sobczyk), Ciało pedagogiczne (reż. Justyna Sobczyk),
Ojczyzna Krystyny Miłobędzkiej w Teatrze Polskim w Poznaniu (reż. Justyna Sobczyk).
Autor obiektu scenograficznego (Tęczowa kominiarka) w ramach Project Object na
13. Praskim Quadriennale.
Twórca marki To też robot, dla której projektuje i szyje torby. W roku 2015 współpracował
z Teatrem Powszechnym im. Zbigniewa Hubnera w Warszawie, gdzie prowadził warsztaty
twórczego szycia Torba powszechna. Podczas kilku edycji Warszawskich Spotkań
Teatralnych projektował i wykonywał torby z banerów, które były oficjalnym gadżetem
festiwalu.
Jako muzyk bierze udział w spektaklach: Ja jestem ja, reż. Justyna Sobczyk
(bębny afrykańskie) oraz Labirynt reż. Alicja Morawska-Rubczak (bębny, drum tank).
Jest twórcą instalacji przestrzenno-dźwiękowych w ramach Akcji Labirynt, organizowanej
przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich”.
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A talk by Theodoros Chiotis

Tickets

”WE DON’T HAVE AN IMMIGRATION PROBLEM, WE HAVE
A CAPITALISM PROBLEM.”
Paweł Wodziński

1.
This year’s edition of the Festival of New Dramaturgies is dedicated
to Europe and the various crises which have painfully affected many
a European country and society. Most performances and side events
which compose the eight days of the festival is closely linked with its
central theme, carefully analyzing and clearly stating the repercussions
of: (1) the financial and economic crisis, mainly affecting the countries of
southern Europe; (2) the destructive policy of austerity and “belt-tightening” imposed on the indebted countries by eu institutions; (3) the
lack of democratic practices in eu structures, causing aversion to the
European political project and creating distrust in representative democracy; (4) the crisis of the European migration policy, which results
in the sealing of borders; (5) the rise of right-winged populism as a response of European societies to refugees.
The theme of European crises is particularly visible in foreign performances. Milo Rau points out the historical and political factors conditioning the current tensions and conflicts in Empire, the third installment of his European trilogy (The Civil Wars; The Dark Ages), evoking
the experiences of those whose families were forced to migrate in the
past, as a consequence of political decisions and the redrawing of national boundaries. In Europeana Jan Mikulašek conceives a grotesque
vision of 20th century European history, constantly immersed in war
and conflict. Oliver Frljić in his play Naše nasilje, vaše nasilje recalls the
novel-essay by Peter Weiss The Aesthetics of Resistance set in 1930s
Germany on the rise of fascism, encountering a parallel between historical antisemitism and today’s islamophobia.
The theme of contemporary crises is exceptionally present in performances by artists from Greece, a country tormented by economic, political and migration problems on a massive scale, which is currently
159

Versailles Over Here! by Rabih Mroué, Piotr Grzymisławski Marta Keil,
Jan Sobolewski, directed by Rabih Mroué, a documentary performance
on the tragically-deceased union leader Andrzej Lepper (and through
him on the history of the radical, savage and barbaric economic transformation in Eastern Europe of the 1990s) which also draws attention to
the gradual loss of legitimacy of the current representative democracy,
which hinders the pursuit of economic interests of the politically-weaker
social groups.

experiencing the most severe crisis in its modern history. At the same
time, it witnesses the collapse of public finances, becomes the victim
of the policy or radical austerity and the first destination for refugees
from the Middle East and the north of Africa. Late Night, by Blitz Theatre Group, is a poem about the end of Europe, delivered in a run-down
dance hall; Bloods Vasistas Theatre Group, directed by Argyro Chioti and
based on Efthimis Filippou’s work, is a metaphorical story about a man,
whose neck would refuses to heal; Case Farmakonisi or the Right of
Water – a theatrical documentary in which Anestis Azas gives a detailed
account of the operation conducted by the Greek Coastguard resulting
in the death of several dozen Afghan refugees and for which a young
Syrian man was held responsible. They all go further than a mere record of the different aspects of the Greek and European crisis, creating
a comprehensive picture of the catastrophe which engulfs all aspects
of life.

The crisis was analyzed in performances produced by the Theater devoted mainly to destructive economic processes, such as: Detroit. The
Story of a Hand by Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin set in a city which –
from being a symbol of modernity – turned into one of the first victims
of production offshoring; or Kantor Downtown, a performance play
which – taking the figure of Tadeusz Kantor and his artistic visits to
New York as a starting point – moves onto the field of economics and
describes the social and economic changes in the us in the 1980s and
1990s; in the theater adaptation of Steinbeck’s The Grapes of Wrath
which introduced the theme of political economy into the Theater’s
program. Steinbeck’s novel helped reveal the connections between migration and capitalism, identify the reason for the occurrence of wave
migrations in – euphemistically speaking – special requirements of the
capitalist economy, which – through a policy of expropriations and evictions – ensures the necessary flow of cheap labor; low-paid, devoid of
rights or social welfare.

2.
This is not the first time that the theme of the different crises emerges
in the work of Teatr Polski in Bydgoszcz (tpb). During last year’s edition
of the Festival of New Dramaturgies, the series of events devoted to the
so-called migrant crisis – the problem of migration from the Middle East
and North Africa to Europe and the stance taken on it by European institutions and European citizens themselves – was a prominent element.
The performances Apocalypse by Michał Borczuch, Europe. An Investigation by Iza Szostak, Magda Jędra i Weronika Pelczyńska and Amir Nizar
Zouabi’s Oh My Sweet Land were dedicated to it, as was the debate
Globally Responsible Art, and Paweł Mościcki’s lecture inaugurating the
series of seminars Images of Refuge. This theme was complemented by
performances aiming to introduce the historical context of today’s geopolitical tensions related to the issue of European colonialism in Africa
– Black Bismarck by the German theater collective andcompany&co, as
well as a commentary on the historical and contemporary conflicts in
the Middle East in Weronika Szczawińska’s Wars I did not Live Through
and Riding on a Cloud by Rabih Mroué.

The various aspects of the crisis constituted the basis for many debates
and panel discussions. The destructive effect of capitalism on the democratic system became the subject of the debate Race, racism: patterns
of domination and violence which started our collaboration with the
Polish edition of the magazine „Le Monde diplomatique”.
The discussion ttip: Transatlantic Trap was dedicated to undemocratic
eu procedures, taking the example of the currently-negotiated agreement between the eu and the us. The debate Race, racism: patterns of
domination and violence analyzed racism as a political strategy. The panel discussion on islamophobia became its extension, aiming to describe
the causes of the exploitation of the cultural (religious) differences for
political ends, so widespread in Europe and the us nowadays; it also
presented many forms of current racist behavior against Muslims and
the accompanying visual pattern. The talks Precariat of All Nations and

The issue of crises has been permanently featured in the Theater’s
program over the last two seasons. Hence the existence of tpb-produced performances in this year’s edition of the festival; Borders by Julia
Holewińska directed by Bartek Frąckowiak, an ironic play-essay on the
European migration policy carried out by the eu agency Frontex, also
constituting an emotional appeal for sympathy for the refugees; and No
160
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Refugees on the Border were dedicated to uncovering the economic
factors determining current migrations.

(Europeana), Warsaw (No Versailles Over Here!), Beirut in Lebanon
(Riding on a Cloud), Kurdistan (Empire), all the way to refugee camps
in Turkey, Syria and Jordan (Borders; Oh My Sweet Land). Vertically, it
would stretch from Berlin (Black Bismarck), through Zagreb in Croatia
(Aleksandra Zec), Sarajevo in Bosnia (Wars I did not Live Through), the
island of Lampedusa (Apocalypse), the Farmakonisi island and Athens in
Greece (Bloods; Case Farmakonisi; Late Night), Malta, Libya and Eritrea
(Globally Responsible Art), Tanzania, Uganda, Accra in Ghana (Africa;
Black Bismarck), to as far as Bukavu in Congo and Maputo in Mozambique (Africa).

3.
The projects by Teatr Polski in Bydgoszcz in the 2014/15 and 2015/16
seasons and the program of the Festival of New Dramaturgies can be
viewed as a collection of the most important political debates of recent
years and also as a map of crisis processes and phenomena composed
by: (1) the war in the Middle East (Oh My Sweet Land; Wars I did not Live
Through; Riding on a Cloud); (2) the Western colonialism (Africa; Fanon;
Black Bismarck; Empire), (3) refugees (Borders; Case Farmakonisi or the
Right of Water; Images of Refuge; Europe. An Investigation; Refugees on
the Border; Empire), (4) the crisis of state and representative democracy
(No Versailles Over Here!; Cabinet of Political Wonders; ttip: Transatlatic
Trap), (5) the consequences of the neoliberal economic policy (Kantor
Downtown; The Grapes of Wrath; Detroit. The Story of a Hand; Precariat
of All Nations; No Versailles Over Here!), (6) the crisis of the European
project (Europeana; Late Night; ttip: Transatlatic Trap), (7) the explosion of nationalism and right-winged populism (Aleksandra Zec; Naše
nasilje vaše nasilje; Apokalypse; Islamophobia; Race-racism).

Using the tpb repertoire, a map of historic processes can be drawn,
which would reveal that the state of crisis is an intrinsic element of
the capitalist modernity. It would include (1) the French Revolution and
the birth of capitalism (Thermidor), (2) European colonialism (Africa;
Empire; Black Bismarck), (3) the economic crisis of the 1920s and 1930s
(The Grapes of Wrath; Naše nasilje, vaše nasilje), (4) decolonization in
the post-war period (Africa; Fanon; Black Bismarck), (5) neoliberal transformation after 1989 (No Versailles Over Here!; Kantor Downtown), (6)
the recent financial and ecnomic crisis (Late Night; Bloods).

Looking at tpb’s 2-year repertoire as a diagram, one can discover links
and connections between the topics touched on, overlapping lines,
points and intersecting sets. It connects the refugee issue (Borders;
Case Farmakonisi or the Right of Water; Images of Refuge; Europe. An
Investigation; Refugees on the Border; Empire) with the effects of the
implementation of neoliberal economy (Kantor Downtown; The Grapes
of Wrath; Detroit. The Story of a Hand; Precariat of All Nations; No Versailles Over Here!); the issue of the exploitation of southern countries
by the Western capitalist economy (Africa; Fanon; Black Bismarck; Empire) with factory closing and downsizing in other regions of the world
(Kantor Downtown; The Grapes of Wrath; Detroit. The Story of a Hand;
Precariat of All Nations; No Versailles Over Here!); the crisis of representative democracy (No Versailles Over Here!; Cabinet of Political
Wonders; ttip: Transatlatic Trap) with the crisis of the European political
project (Europeana; Late Night; ttip: Transatlatic Trap).

4.
The multitude and complexity of the economic, environmental and social problems, the scale of the phenomena which help draw multilevel
“crisis” maps of the entire contemporary world constitute a real treat
for the “theater of international affairs”. It is tempting to add more
performances, debates, educational projects dealing concerning further
dramatic social and political events. Without a doubt, there will be no
shortage of topics; by presenting the consequences of destabilization of
the Middle East, analyzing the underlying causes of terrorist attacks in
Western Europe, considering the consequences of Brexit or the chances
of implementing systemic changes resulting from pro-democratic protests in France, or witnessing the awakening of the imperialist policy,
seemingly irrevocably belonging to the past. By showing the effects of
hybrid warfare in Donbas and Luhansk and its consequences on eu policy. The places yet to be marked on the geographic map include Nice,
Paris, London, Baghdad, Mosul, Aleppo, Damascus, Moscow, Kiev, Istanbul, and many others.

A geographic map can also be crafted based of the activity of Teatr Polski, where the epicenters of the crises are marked. Horizontally, it would
range from Detroit (Detroit. The Story of a Hand) and New York (Kantor Downtown) in the us, Calais in France (Images of Refuge), Brussels
162

I D E A

Creating more maps, superimposing them and adding more places to an
already long list of issues will not be efficient enough; it can only cause
163

W E

D O N ’ T

H A V E

A N

I M M I G R A T I O N

P R O B L E M ( … )

us to think that the current crisis is unmanageable, that we have found
ourselves in a situation in which all methods and strategies have ceased
to work and solving one of the problems has little bearing on the overall
situation. Hence, it might be better to synthesize, even by producing
a somewhat simplistic picture, by naming the underlying problem which
has caused this unprecedented wave of crises, engulfing more and more
geographic, political, social and economic areas, as did the creators of
a social campaign against racist treatment of immigrants, by writing on
a billboard: “We don’t have an immigration problem, we have a capitalism problem”. By acknowledging that the current crisis is not merely
a collection of minor and bigger problems to solve, but rather that it
was caused by neoliberal capitalist actions, the financialization of the
economy, the disruption of the economic, political and social balance by
the capital, the consistent implementation of the policy of deprivation
of public and civil rights. And by admitting that terrorist attacks, armed
conflicts, migration, outbursts of social discontent all over the world,
the growing authoritarianism and the reinforcement of right-winged
populism are not the causes but the symptoms of the global crisis of
capitalism. Rather than on trying to find immediate and short-term solutions to a given social or political problem, our future depends on the
creation of new systemic rules and on coming up with an alternative
democratic, economic and social project.
Therefore, part of this year’s festival was devoted to debate on the feasibility of new political projects which could become a true alternative
to neoliberal capitalism. The program of Teatr Polski in Bydgoszcz will
also be subject to change. Instead of construction multi-leveled maps
documenting the symptoms of global crises, we will engage in presenting historic political projects which could be of use to us for different
reasons, and which could affect our perception of democratic politics.
We will also focus on contemporary systemic proposals which are still in
need of debate and reworking. This year’s edition of the Festival of New
Dramaturgies is the last instance of creating the crisis maps of the world
and the first attempt at facing a different future, presenting projects
for a change for the better; an outlook which might help overcome the
apathy engulfing our world.
TRANSLATED BY ARTUR KOCIAŁKOWSKI
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THEATRE OF FOREIGN AFFAIRS.
BETWEEN THE CRISIS
AND THE NEED FOR UTOPIA

examine its sensual character, pondering on crisis condition and the
experience of a crisis, its material manifestations, its aesthetics, as well
as its documentation.

Bartek Frąckowiak
1 |Janet Roitman, Anti-Crisis, Duke University Press, Durham and London
2014, p. 12.

EUROPE. DRAMATURGIES OF CRISIS
This year’s edition of the Festival of New Dramaturgies, in line with the
formula of the “theatre of foreign affairs” adopted last year, focuses on
new dramaturgies raising political topics from an international perspective. The main theme of this year’s festival is devoted to Europe and the
theatrical attempts at presenting both the crises that consume it and
alternative paths of its development. The featured performances propose alternatives to the current political, economic, social, ecological,
cultural, or – ultimately – existential projects. Recent years have been
a period of exceptional expansion of various crises, the symptoms of
which had been observable before: the financial crisis, the debt crisis,
the climate crisis, the refugee crisis, and finally the crisis of democracy
and the political crisis. They are all intertwined through a network of
complex causative relations. None of them appeared suddenly, though
for some they might have been unexpected. Diverse political and economic decisions taken in various periods of the 20th century and at the
beginning of the 21st century set the scene for the current various crises.
This is not the time and place to indentify their origins in detail; however, it is worth remembering that their roots run deeper in history that
the most visible consequences of these processes.

2 |Cf.: Carl Schmitt, Die Dictatur, Berlin
1921.

Janet Roitman in Anti-Crisis, an anthropological analysis of discourses
related to crisis, states that crisis bears specific forms of criticism which
impart a political character to interest groups 1. Roitman states that
the very notion of “crisis” is not neutral and often appears as part of
persuasive political discourses, making only a certain type of criticism
possible. It relates solely to a specific notion of the norm. This makes it
possible to raise certain problems and questions, while making others
impossible to articulate. Bearing that in mind, we are composing this
year’s programme of performances that – in various forms and genres – attempt to present the crisis, diagnose and analyse it, evoke and
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Most performances in the programme of this year’s fond are politically
conscious and openly admit to being political. It is not, however, “soft”
politicality, related solely to the deconstruction of ideology and critical
perspective, in which their own position is continuously problematized,
the form of representation is questioned thus revealing the relations of
power inscribed into it; all of which may eventually lead to the mere
neutralization of all forms of such relations. This kind of politicality has
become very popular as theatre took over the ideas of post-structuralism, with the development of post-dramatic theatre or various forms
of participatory theatre. In this current of theatre, everything was becoming political. Having gained speed this way, loops of self-reflection,
self-reference and self-suspicion made the field of potential political
strategies very limited. In a nutshell: where everything is political, nothing is political. The situation was paradoxical: on the one hand every
single message was political; on the other, due to the rushing machine
of deconstruction, it was becoming impossible to effectively implement
many political strategies in theatre. In recent years, however, a shift of
many European authors of performative arts towards “the aesthetics
of resistance” has become appreciable, which may bring consequences
also in “real” politics. Despite being aware of the ideological background
of their own position, they do not shy away from formulating positive
political messages, acting in the political field, which at the same time
is an aesthetic field. Dialectally-internalized critical strategies have become an obvious ground for more decisive political actions. It may be
said with high probability that the same shift is related to changes in
the European political field, whose postpolitical bureaucracy of clerks
and technocrats was “complemented” in recent years by formations
conducting politics in the spirit of Carl Schmitt’s dictatorship2. Significant
impact on these changes has also been exerted by the recent concentration of diverse crises in Europe (even though they are all related to
the global situation). European theatre authors understood that when
faced with such a situation and wishing to really act in the political field,
they have to change their modus operandi.
W O R L D. T H E C R I S I S L A N D S CA P E
As a context for many of the performances during fond, let us quote
the areas of crisis that the invited artists refer to; and which for them
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3 |Agnès Sinaï, Climate changes fuel conflicts. From the „Arab spring” to Nigeria,
„Le Monde diplomatique”, August 2015,
pp. 4-5.
4 | Marshall B. Burke, Edward Miguel,
Shanker Satyanah, John A. Dykema,
David B. Lobell, Warming increases the
risk of civil wars in Africa, PNAS, 8 December 2009. After: Agnès Sinaï, op.
cit., p. 5.
5 | Franck Düvell, Quo vadis Europa?
A toxic mix of a refugee crisis, rising
inequality and the rise of political extremism, Universal Hospitality. Search
for true Shape of Democracy, a brochure accompanying the conference
and exhibition during Wiener Festwochen 2016, pp. 12-13.

constitute an important background of their work. In recent years and
months we have been dealing with an extraordinary acceleration of crisis situations in the economy, geopolitics, the cultural and social sphere,
and their frequency on the historical axis of time has increased. Parallel
to that time-dependent tendency, a thickening in the spatial and geographical order took place. On the crises map of Europe and the world,
there are more and more points, axes of tensions and geopolitical conflicts (Russia - Ukraine, the engagement of Russia in Syria, Kurds fighting
against both the Islamic State and Erdogan’s Turkish forces, the offensive of the Taliban in Afghanistan, Boko Haram in Nigeria, the unstable
situation in Libya, to name just a few conflicts out of many impacting the
situation in Europe); more sites of terrorist attacks (Paris, Beirut, Marseille, Baghdad, Hua Hin); besieged cities (the most dramatic example
from recent months is Aleppo, yet it is only one of many besieged cities), where civilians die and hospitals and civilian facilities are becoming
targets of attacks. Among various reasons behind the intensification of
armed conflicts and civil wars, another type of crisis should perhaps be
mentioned, one whose intensification we will surely be dealing with in
the coming years – the climate crisis. The conflict in Syria was preceded by a decline in farming and migration of peoples from villages to
cities. This was a consequence of a great drought lasting from 2006 to
2011, which had no historical precedent 3. Apart from the ill-conceived
farming policy of Assad’s party (promoting the farming of very water-intensive plants such as cotton and wheat), it was also an aftermath of
the rising sea level of the Mediterranean in its eastern part coupled
with decreasing soil humidity. Similarly, droughts in the northern part
of Nigeria fuelled the growth of the fanatical group Boko Haram. If, as
is expected, by 2050 the average temperature on Earth grows by 2-4°C,
climate change will become a much more important and frequent factor
impacting armed conflicts. Marshall B. Burke hypothesises that armed
conflicts will grow by 54% by 2030. due to climate factors 4.

6 | In practice, the agreement is based
on Turkey’s consent to send back to its
territory all newly-coming refugees. It
is worth recalling that Turkey does not
grant refugee status to people of other
nationalities than Europeans, which
means that Syrians on its territory do
not have refugee status but are solely
under temporary protection.
7 |Frank Düvell, op. cit., p. 13. The quoted text contains incorrect dates of the
conferences in Évian and on the Bermudas. They were corrected in this text.

The intensification of armed conflicts, of the deteriorating security due
to actions of terrorist groups of a new kind (the so-called Islamic State,
Al Nusra), hardly bearable economic and political conditions, partly due
to climate change, led in 2015 to a surge in the number of refugees to 60
million worldwide, a level unmet since the times of the Second World
War (unhcr) data 5. Only a small part of that number reached Europe.
In 2015, approximately 1.3 million applications for refugee status were
submitted. The refugee crisis, despite shameful attempts to contain
it to the territory of Turkey following the logic of the “offshoring” of
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problems outside of eu borders6, within the framework of a dirty agreement with the Turkish dictator Recep Tayyip Erdogan, will last as long
as the Middle East experiences consequences of European imperialism,
colonialism and the neoliberal economic project. An a dditional aspect,
finally delegitimizing the eu migration policy, is the fact that our Turkish
“partner” is currently eradicating the opposition through mass arrests,
for which the failed coup d’état of 15th July 2016 was the pretext. Europe as an ethical project – based on unconditional respect for human
rights, but also on solidarity, humanitarianism, justice and empathy – is
now in real crisis. Bearing in mind that in the coming 35 years the population of Europe will decrease by 30 million, most likely resulting in a
crisis of a different kind - a demographical crisis, the fact that Europe,
one of the wealthiest places on Earth, claims that it is not able to cope
with a 0.2% growth in its population, sounds as if it was taken from a
gloomy farce. This is underscored by Frank Düvell from the Centre on
Migration, Policy and Society (compas) of the Oxford University, who
points out that in the same time the population of Turkey grew by 4%
(2.75 million of Syrian refugees came to turkey until April 2016), and of
Lebanon – by 25%, which in none of these places led to the collapse of
the country. Düvell draws an analogy of the present situation in Europe
to that of the 1930s and 1940s. When 700 000 refugees, mostly of
Jewish origin (the so-called Ost-Juden), were escaping Eastern Europe
for fear of pogroms, the result was an expression of previously-latent
antisemitism, very similar to the current islamophobia. During the conference in Évian in France in 1938, called by Franklin D. Roosevelt, and
subsequently in 1943 during the conference in the Bermuda7, the international community refused to save German and Balkan Jews from
persecution, just like the European Union did not ensure any safe ways
to reach its territory for the refugees from Syria, Iraq or Libya. Coupled
with growing racism and xenophobia in the European public sphere, decentralising tendencies in the European Union, nationalist governments
coming to power in Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia,
as well as the development of radical right in the form of pegida in
Germany, the National Front in France, fpö in Austria, the Hungarian
Jobbik or the Danish Volkeparti, analogies with that gloomy period in
the history of Europe are becoming worryingly clear.
The results of the referendum in the United Kingdom concerning the
so-called Brexit, which is Britain’s leaving the European community,
are a perfect inspiration and incentive for more countries to undertake actions aimed at exiting from the European Community. Growing
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nationalist tendencies overlap there with mistrust in the European institutions and eu democracy. In this manner, the political crisis of the
European Union will deepen. Many citizens of the eu, feeling no real
impact on the world that they live in – seeing that within the framework
of representative democracy the interests of capital, corporations and
financial elites are promoted and their interest is totally ignored – find
a (false) path out of the crisis in the return to sovereign nation states.
The reasons of such a situation may be found in other kinds of crises:
the 2008 financial crisis caused by toxic financial instruments based
on American high-risk mortgages, which infected practically the whole
world, leading to a global financial crisis, and in Europe the debt crisis in
the southern countries (e.g. Greece, Spain, Portugal). The arrogance and
ruthlessness with which the Troika (the International Monetary Fund,
the European Commission and the European Central Bank) humiliated
the new left-wing Greek government and disregarded the democratic
will of Greek citizens, pushing the country into a spiral of debt – forcing
it to take out loans to repay earlier loans, which was accompanied by
destructive austerity obligations – was for many societies a tangible
proof of a rift between real democracy and the technocratic European
institutions pursuing neoliberal policies. The policy of austerity led to
an even greater decay of the economy, prolonged the recession and
the increase of debt beyond the level of possible repayment. Instead of
a reduction of Greek debts, which would probably come at a lesser cost
to the whole of Europe, and stimulating public investments in order to
create internal demand, a bleak savings scenario was implemented that
put a question mark over the future of many people, pushing them into
the state of permanent fear and instability, stealing their future, dreams
and chance for fulfilment.

universalism, the symbolic sphere starts to be shaped by cultural policy
based on narrow national identities or exaggerated cultural differences,
which leads to new forms of islamophobia, fascism and totally spiteful
reactions towards refugees, devoid of any empathy and tainted with
violence.

8|Ibidem, s. 13.
9 | Wealth: Having It All and Wanting
More, Oxfam Issue Briefing, http://
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/wealth-having-it-all-and-wanting-more-338125, January 2015 (date
of publication).
10 |OECD Forum 2015: Income Inequality in Figures, http://www.oecd.org/
forum/issues/oecd-forum-2015-income-inequality-in-figures.htm,
16.08.2016 (date of publication).
11| Artur Patrzylas, Europa nie „konsumuje” równomiernie. Gdzie na jej tle
znajduje się Polska?, http://forsal.pl/
artykuly/878154,europa-nie-konsumuje-rownomiernie-gdzie-na-jej-tle-plasuj e - s i e - p o l s k a . h t m l , Fo r s a l . p l ,
23.06.2015 (date of publication).

A map presenting the scale and scope of socio-economic inequalities
should be plotted onto the map of crises. Uneven distribution of wealth,
both within social classes of a given country, and between countries and
regions of Europe, is favourable for right-wing politics of fear and threat.
The attention is diverted from the economic field, where inequalities
are created and reproduced, to the cultural field, where various moreor-less phantasmatic crises and conflicts are being cynically played out.
Instead of building super-national alliances based on economic interest,
the community of ideas, dreams or mental images, nationalism born
out of fear of phantasmatic threats posed by what is different generates
more forms of exclusion, dislike, hostility and violence. Instead of implementing a transnational cultural policy based on economic or ecological
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We should once again be looking for the roots of such a situation in the
economy. In the European Union, the wealthiest 10% of the population
owns almost 30% of the accumulated wealth, whereas the poorest –
only 2-4% 8. A 2014 report prepared by the British organization Oxfam
reveals that the richest 1% of world’s population owned 48% of global
assets in that year. Out of the 52% of the assets left for the 99% majority, only 5.5% of global wealth was enjoyed by 80% of the world’s
population 9. Income inequalities reached peak levels in 2015 in most
of oecd countries, significantly widening the so-called income gap. The
income of the wealthiest 10% of the population is 9.6 times higher than
the poorest 10% of the population, which is a growth from the 9-fold in
2000 and 7-fold in 1980 10. Inequalities are also observable geographically. In 2015, actual individual consumption (aic), measuring the wealth
of households of countries such as Poland (74% of eu average), Romania
(55%), Croatia (59%), Bulgaria (49%), Czech Republic (75%), Hungary
(62%) was lower by approximately 50% than that of the countries with
the highest aic, such as Germany (123%) or Austria (121%) 11. It does not
come as a surprise, therefore, that with such inequalities – both in the
European Union, as well as worldwide – social discontent is growing,
which is cleverly exploited by right-wing politicians to awake fear and
the feeling of being threatened by others, who are reportedly taking
jobs away from the “hard-working” citizens or claiming social benefits
coming from taxes paid in a given country. Additional role is played by
the feeling of uncertainty – closely linked to inequalities, and actually
constituting their necessary condition – caused by the instability and
unattainability of capital, its whimsicality and lack of transparency of
the rules governing it. Weakened by neoliberal policies of deregulation,
privatisation and destruction of public services and unable to find any
legal ways to restrain and regulate the financial sector, nation states
consolidate based on the superficial power of national identities. Instead of looking for transnational solutions and alliances, which are the
only ones able to effectively counteract such problems (hitting, all in all,
the welfare of national states hiding in a fortresses) as tax havens or
global warming, politicians conducting national policy project the threat
related to global capitalism – cynically using its indefiniteness – onto
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the bodies of refugees and all sorts of other people, poor and socially
excluded, thus awakening new forms of social racism.12

12| Zob.: Monika Bobako, Konieczność
walki z cieniem. Europejska nowoczesność i rasizm, http://www.teatrpolski.
pl/koniecznosc-walki-z-cieniem.-europejska-nowoczesnosc-i-rasizm1.html,
16.10.2015 (date of publication).
13| Benjamin Kunkel, Utopia or Bust.
A Guide to the Present Crisis, Verso,
London, New York 2014.

GREECE. TOWARDS ALTERNATIVE PROJECTS
On the 500th anniversary of the publication of Thomas More’s Utopia
it is becoming more and more necessary to formulate, test and envision
alternative political projects, new solutions in the political, economic,
ecological, social and cultural sphere, to create our own, new utopias. Let us recall the title of a book by the distinguished writer Benjamin Kunkel, who started writing political essays: Utopia or Bust13. A lot
points to the fact that we are actually facing such an alternative: either
we devise a new future, regain it by saying “no” to postpolitical blockade of imagination, making Europe truly democratic, equal and free, or
there will be none of it and a gloomy land made up of feudal structures
and nationalist dictatorships will be created. The artists invited to this
year’s fond seem to understand it. The performative cartography of
crisis often serves them to open a new field of possibilities for new
mental images, relations, solutions or institutions. Listening carefully
to the crisis, its rumble and murmur, examining its architecture, taking
it to the extreme and leading it to final decay stimulates imagination to
start the construction of a new order based on equality, social justice,
wise coexistence with nature; a different, humane economic order, on
the ruins of the old world, the ruins of old Europe, the ruins of capitalism. If you find these words to be an expression of political naivety, so
be it. Change is possible thanks to a combination of radicalism, naivety,
faith and empathy. And neoliberalism taught us to ridicule, discredit,
exclude and belittle each of these components. In our opinion, it is the
task of theatre and artists to work towards change in Europe, against
the inertia of its bureaucratic machinery, against nationalisms, fascism,
postpolitical total lack of alternatives, antidemocratic tendencies and
the interests of the financial sector.

dimensions, depicting the greediness of banks subsidised from public
money (according to the principle: “privatise the profits, make the cost
a social issue”). The crisis constitutes an important background for many
performances during the festival, and we still do not know much about
it. It was precisely described by Yanis Varoufakis, former finance minister in the Syriza government, in the book entitled The Global Minotaur.
Europe, America and the Future of the Global Economy (see below).
Invited to the festival performances of Greek artists speak of crisis in the
form of individual and collective stories, on the verge of documentary
and fiction, using documents, testimonies or images related to “real”
events, yet at the same time not afraid of specific metaphors, unobvious
symbols or fictitious narratives.

Suddenly, hedge funds and banks alike had an epiphany. Why not use some of the public
money they had been given to bet that, sooner or later, the strain on public finances
(caused by the recession on the one hand, which depressed the governments’ tax taken,
and the huge increase in public debt on the other, for which the banks were themselves
responsible) would cause one or more of the Eurozone’s states to default? The more they
though that through, the gladder they became. The fact that euro membership prevented
the most heavily-indebted countries (Greece et al.) from devaluing their currencies (meaning that they bore the brunt of the combination of debt and recession) led the bankers
to set their sights on those countries. So they decided to start betting, small amounts
initially, that the weakest link in that chain, Greece, would default. As London’s famous
bookmakers could not handle multi-billion-pound bets, the banks and hedge funds turned
to the trusted CDSs, insurance policies that pay out pre-specified amounts of money if
someone else defaults. Of course, as the volume of trade in this newest form of private
money increased, so the crisis worsened. There were two reasons for this. First, the rise
in the prices of CDs taken out against Greece or Ireland pushed up the interest rates that
Athens and Dublin had to pay to borrow, thus pushing them further into the red (and

In this crisis landscape, penetrated with nascent longing for utopia, continuing the idea of the “theatre of foreign affairs” initiated last year, we
decided to devote the bulk of this year’s edition of fond to Greece – as
a unique place, where different types of crises intersect – as well as
Greek authors and artists who refer to these crises in their performances, problematizing them not only as conditions for their own work and
activity, but also as key phenomena for the understanding of the current international political situation. Therefore, it is worth understanding better the mechanism of debt crisis in Greece in one of its many
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toward effective bankruptcy). Secondly, the more money that was spent on these CDSs,
the more capital was siphoned off both from corporations seeking loans to invest in productive activities and from states trying to refinance their burgeoning debt.”
Y. VAROUFAKIS, THE GLOBAL MINOTAUR. EUROPE, AMERICA AND THE FUTURE OF THE GLOBAL ECONOMY,
LONDON & NEW YORK 2015, PP. 204-5.

TRANSLATED BY ZUZANNA ŁOPACIŃSKA-PIĘDEL

THE DEFEAT OF EUROPE
Yanis Varoufakis

YANIS VAROUFAKIS is Greece’s former finance
minister and a member of the Greek parliament.
The defeat of Europe by Yanis Varoufakis published
in “Le Monde diplomatique” in August 2015.
Reprinted courtesy of the editorial board of “Le
Monde diplomatique – Polska”.

In 2010 the Greek state lost the capacity to service its debt. Put simply,
it became insolvent and thus lost access to capital markets. To prevent
a default on fragile French and German banks that had irresponsibly lent
billions to irresponsible Greek governments, Europe decided to grant
Greece the biggest loan in world history on condition of the largest ever
fiscal consolidation (better known as austerity) which, naturally, resulted in a world-record loss of national income — the greatest since the
Great Depression. And so began a vicious cycle of austerity-driven debt
deflation, spearheading a humanitarian crisis and a complete inability
to repay the nation’s debts.
For five years the troika of Greece’s official lenders (the International
Monetary Fund, European Central Bank and European Commission,
representing creditor member-states) were committed to this deadend strategy that financiers label “extend and pretend”: lending to an
insolvent debtor more and more money in order to avoid having to
write off a bad debt. The more the creditors insisted on this strategy,
the greater the damage to Greece’s social economy, the less reformable
Greece became, and the larger the creditors’ losses.
This is why our party, Syriza, won last January’s election. Had the electorate believed that Greece was on the mend, we would not have won.
Our mandate was straightforward: to stop the “extend and pretend”
loans and the associated austerity, which were driving Greece’s private
sector into the ground. And to lift the fog of doom in which it was impossible to carry the people with us along the road toward the crucial,
deep reforms that Greek society needed.
In my first Eurogroup meeting, on 11 February, I delivered a simple
message: “In our government you will find a trustworthy partner. We
shall strive for common ground with the Eurogroup on the basis of
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a three-plank policy to tackle Greece’s economic malaise: deep reforms
to enhance efficiency and defeat corruption, tax evasion, oligarchy and
rent-seeking; sound state finances based on a small but viable primary
budget surplus that does not impose too heavy a burden on the private
sector; and a sensible rationalisation, or re-profiling, of our debt structure so as to allow for the viable primary budget surpluses consistent
with the rates of growth necessary to maximise the true value of our
repayments to our creditors.”

11 days later, Dijsselbloem’s disregard for democracy’s most basic principle was confirmed, and enhanced, by Schäuble, who spoke immediately
after Michel Sapin, the French finance minister. Sapin had just argued in
favour of discovering common ground between the validity of the existing MoU and the right of the Greek people to mandate us to re-negotiate
crucial parts of the MoU. Schäuble lost no time in giving short shrift to
Sapin’s reasonable point: “Elections cannot be allowed to change anything,” he said, with a large majority of finance ministers nodding along.

A few days earlier, on 5 February, I paid my first visit to Dr Wolfgang
Schäuble, the German finance minister. I reassured him that he could
expect from us proposals aimed not at the interests of the average
Greek but at the interests of the average European — German, French,
Slovak, Finn, Spaniard, Italian, etc.

At the end of that same meeting, while negotiating the joint statement
to be released, I asked that the word “amended” be added in front of
“MoU” in a sentence that was meant to commit our government to the
latter. Schäuble vetoed my proposed phrase, saying that the existing
MoU was not to be negotiated just because the Greeks had elected
a new government. After a few hours of the resulting standoff, Dijsselbloem threatened me with an imminent “programme collapse” (which
translated into bank closures by 28 February) if I insisted on adding
“amended” in front of “MoU”. On instructions from my prime minister,
Alexis Tsipras, I left the meeting without a communiqué being agreed
to, ignoring Dijsselbloem’s threat. Although the threat proved empty,
it soon returned with a vengeance.

But none of our noble intentions were of any interest to Europe’s
powers-that-be. We were to find this out the hard way during the five
months of ensuing negotiations.
THREATS
On 30 January, a few days after I became finance minister, the president
of the Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, paid me a visit. Within minutes
he asked me what I was planning to do vis-à-vis the Memorandum of
Understanding (MoU) that the previous government had signed up to.
I explained to him that our government was elected to re-negotiate that
MoU; that is, we would be asking for an opportunity to re-visit the blueprint of fiscal and reform policies that had failed so spectacularly over
the past five years, having diminished national income by one third and
turned the whole of Greek society against the very notion of reform.

Time and again we would be threatened with bank closures when refusing to endorse a programme, the MoU, which had so demonstrably
failed in every possible way. The creditors and Eurogroup refused even
to engage with our economic arguments. They demanded that we capitulate. They even accused me of daring to “lecture” them on economics!
And so it was that Greece’s negotiations with its creditors were conducted — under a dark cloud of threat. That the threat was credible
we knew from the outset, even though we were not prepared to stand
down or to lose hope that Europe would change tack.

Dijsselbloem’s response was immediate and crystal clear: “That won’t
work. It is either the MoU or the programme crashes.” In other words,
either we would have to accept the failed policies that were imposed
on previous Greek governments, and which we were elected to challenge, or our banks would be shut down — for this is what a “crashed
programme” entails in the case of a member state that has no market
access: the European Central Bank removes financing of the banks,
whose doors and atms then shut down.

A month before we were elected, the previous Greek government, in
cahoots with the governor of the Bank of Greece (who had previously served as that same government’s finance minister), had already
sparked off a mild bank run. After our election, the ecb began to signal
that it would steadily switch off the flow of liquidity to Greece’s banking
system, reinforcing the deposit flight that, at a time of the Eurogroup’s
choosing, would “justify” the closing down of the banks — as Dijsselbloem had threatened.

This blatant attempt at blackmailing an incoming, democratically elected
government was no one-off. At the Eurogroup meeting that followed
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STONEWALLING, PROPAGANDA AND FRAGMENTATION
The negotiations, once they commenced at the “technocrat” level, confirmed our worst fears. The creditors publically proclaimed their concern for getting their money back and for reforming Greece. In truth,
however, they only cared about humiliating our government and forcing
us to choose between resignation and capitulation, even at the cost of
ensuring that creditor nations would never get their money back and
jeopardising a reform agenda that only our party could convince Greeks
to adopt as their own.

sympathetic to us on these social issues, but forbade any talk of a debt
restructuring. The ecb had its own agenda. In short, each of the institutions had different red lines, which meant that we were imprisoned
in a grid of red lines.

Time and again, we proposed that legislation should be passed on three
or four areas that we agreed with the institutions — measures to tackle
tax evasion, shield the tax authority from both political and corporate
influence, address corruption in procurement, reform the judiciary, etc.
Their reply was: “No way!” Nothing should be legislated before a “comprehensive review” was complete.

DEFEATED FRIENDS, DEFEATED EUROPE
Perhaps the most dispiriting experience was to be an eyewitness to the
humiliation of the Commission and of the few friendly, well-meaning
finance ministers. To be told by people holding high office in the Commission and in the French government that “the Commission must defer
to the Eurogroup’s president”, or that “France is not what it used to
be”, made me almost weep. To hear the German finance minister say,
on 8 June, in his office, that he had no advice for me on how to prevent
an accident that would be tremendously costly for Europe as a whole,
disappointed me.

Even worse, we had to deal with our creditors’ “vertical disintegration”,
as the bosses of the imf and Commission had a different agenda from
their minions, and the German and Austrian finance ministers had an
agenda totally at odds with that of their chancellors.

During the Brussels Group negotiations, we would be asked to present
our plans for vat reform. Before we could pin down an agreement on
vat , the troika representatives would shift to pension reforms. They
would immediately rubbish our proposals before moving on to, say,
labour relations. Once they rejected our proposals on that, they would
shift to privatisations. And so on, ensuring that the discussions moved
from one topic to another before anything was agreed, without any
serious negotiation on any topic, creating a process that resembled
a cat chasing its tail. For months the troika representatives stonewalled,
insisting that we should talk about everything, which is equivalent to
negotiating on nothing at all.

By the end of June, we had given ground on most of the troika’s demands — with one exception: we insisted on a mild debt restructuring
that would involve no haircuts, and smart debt swaps. On 25 June I attended my penultimate Eurogroup meeting where I was presented with
the troika’s “take it or leave it” offer. Having met the troika nine tenths
of the way, we were expecting them to move towards us a little, to allow
for something resembling an honourable agreement. Instead, they backtracked in relation to their own, previous position (on vat). Clearly they
were demanding that we capitulate in a manner that demonstrated our
humiliation to the whole world, offering us a deal that, if we had accepted it, would have destroyed what was left of Greece’s social economy.

Meanwhile, without having put forward any proposals of their own, and
while threatening us with a cessation of talks if we dared publish our
proposals, they would leak to the press that our proposals were “weak”,
“ill-thought-out” and “not credible”. In the hope that they would, at
some point, meet us halfway, we went along with this impossible process.

The following day, Prime Minister Tsipras announced that the troika’s
ultimatum would be put to the Greek people in a referendum. A day later, on Friday 27 June, I attended my last Eurogroup meeting, which put
in train the foretold closure of Greece’s banks — a form of punishment
for our audacity in consulting our people.

Perhaps the greatest impediment to a sensible negotiation was the
fragmentation of our interlocutors. The imf was close to us on the importance of debt restructuring but insisted that we should remove any
rights that organised labour retained while destroying the surviving protections of middle-class professionals. The Commission was far more
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In that meeting, Dijsselbloem announced that he was about to convene
a second meeting later that evening, without me: without Greece being
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represented. I protested that he could not, of his own accord, exclude
the finance minister of a eurozone member state, and I asked for legal
advice.
After a short break, the advice came from the Secretariat: “The Eurogroup does not exist in European law. It is an informal group and, therefore, there are no written rules to constrain its President.” In my mind,
that was the epitaph of the Europe that Adenauer, de Gaulle, Brandt,
Giscard d’Estaing, Schmidt, Kohl, Mitterrand, etc had worked towards.
Of the Europe that I had always thought of, ever since I was a teenager,
as my point of reference, my compass.
A week or so later, despite the closed banks and the scaremongering of
the corrupt Greek media, the people of Greece delivered a resounding
no in the referendum. On the following day the Euro Summit responded by imposing on our prime minister an agreement that can only be
described as our government’s terms of surrender. And the weapon of
choice? The illegal threat of severing Greece from the eurozone.
Whatever one thinks of our government, this episode will go down in
European history as the moment when official Europe, using institutions and methods that no treaty legitimised (the Eurogroup, the Euro
Summit, the threat of eviction from the eurozone), dealt a major blow
to the ideal of an ever-closer democratic union. Greece capitulated, but
it is Europe that was defeated.
ORIGINAL TEXT IN ENGLISH
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RHETORICS OF THE RADICAL

‘Every Debit must have its corresponding Credit,’ explained Christie.

ON THE POLITICAL ECONOMY OF LITERATURE (WITH CONTINUAL –
HOWEVER TACIT – REFERENCE TO CONTEMPORARY GREEK POETRY)

‘Perhaps every bad must have its corresponding good. An extension might
be called Moral Double-Entry. In eating these beef olives, which is very
good for us, we are at the same time preventing someone else from eating

Michał Tabaczyński

them; which is undoubtedly bad for them.’

To put the story in a nutshell, the world’s debt to Christie Malry continually grows, even faster when he comes down with a severe illness which
progresses more rapidly than the possibilities of exacting recompense.
Malry dies and before writing: account closed on the last page of his
book, he writes off most of the aggravations as bad debt. For the balance must be maintained.

Eu societies compassionately comment on the dramatic situation
of Greece’s economy
…thou art a bold and shameless beggar. Thou comest up /
to every man in turn, / and they give recklessly; for there is /
no restraint / or scruple in giving freely / of another’s goods, /
since each man has plenty beside him.

Apart from the moral and social critique of the world of developed capitalism which the book constitutes, it is also worth looking at as a metaphor of the relations between literature and economics, rhetoric and
currency, poetics and monetarism, perceived as a means to describe
the world. Malry is the accountant in this metaphor, who – through his
bizarre bookkeeping – attempts to make the essence of the currency
system invalid; as the system cannot accommodate the appraisal of
damage, feelings, insults, distress and so forth. Yes, Christy Malrie appraises them, but the inefficiency of this bookkeeping method is manifested both in his death as in the impossibility to collect the debt. The
reference system arising from the rules for the existence of literature
(language, rhetoric) is in complete contradiction to the one based on
the existence of currency. Thus, Malry is not so much a bookkeeper as
a moralist-writer. And his actions have little to do with arithmetic; the
entries for profit and loss are a sort of literature.

HOMER, THE ODYSSEY, TRANSL. BY A.T. MURRAY

1. RISK MATRIX
In one of the most ingenious manifestations of experimental literature,
the book Christie Malry’s Own Double-Entry by B.S. Johnson, there is
a brilliant debate on the interdependency of literature and economics.
Far from a socially-engaged novel, its level of complexity, literary artistry
and sophistication make it even more difficult to notice its social dimension. Or, better said, its moral dimension in the social sphere. And yet.
When we meet him, the title character is barely 18 years old and on
the point of beginning work in a bank; a prominent starting point in
a career. “Christy Malry was a simple person.” is how Johnson opens
the book and presents the main character. The sentence recurs several
times, as Johnson was fond of sayings and repetition. Malry, however,
quits the bank promptly to start the career of an accountant. It can confidently be said that accounting becomes the world to him; not because
he dedicates himself to his work, but rather as a result of beginning to
perceive the world and his existence in it as an all-encompassing book
balance. Malry starts keeping a sort of balance of his accounts with the
world with two entries; aggravations and recompenses. Given that the
world is not willing to compensate neither the real nor the imaginary
transgressions against Malry, he begins to exact revenge by himself
to settle the score (which also entails the birth of a terrorist; rather
amusing but at the same time quite a dangerous one). And here is why:
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High european commission officials give their kind attention
to Greece’s future
What god has brought this bane hither to trouble our feast?
Stand off yonder / in the midst, away from my table… Give way,
old man, from the doorway, / lest soon thou be even dragged out
by the foot. Dost thou not see / that all men are winking at me,
and bidding me drag thee?
HOMER, THE ODYSSEY, TRANSL. BY A.T. MURRAY

2. FLIGHT INTO THE REAL GOOD
Despite this lost battle between literature and currency, the economic
element cannot be efficiently removed from the former. Currency is
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too powerful a reference for it to be expelled from the structures of
mental speculation. This double reference of the word “speculation”
– the economic (purchasing and selling with excess profit) and the
philosophical one (inquiry, evaluation, analysis) – constitutes a very
meaningful argument. Marc Shell, one of the forerunners of the literary-critical movement of sociological reflection that has been dubbed
‚New Economic Criticism’ saw how inextricably economics is linked to
literature in the futile – historically speaking – gesture of Jesus expelling
the Merchants from the Temple and, more importantly, their currency; in Shell’s words: “[Jesus wanted] to keep the monetary agents of
homogenization and uniformity out of view of the ark”. Nevertheless,
other traditions – the Greek one, for example – were not as extreme
and they were the victors of this symbolic battle: “The literary and
political theorist, however, cannot ignore the economy of literature.
There is no retreat from, no safe lookout onto, no island in the midst
of, this intellectual battlefield.”

lettres are always surrounded by the suspicion of being functionally superfluous – “I am that spendthrift, poetry.” That which is superfluous lives on
excess and can therefore afford as others must renounce.
TRANSL. BY A. HORNING MARSHALL

Secondly, the existence of currency is conditioned upon clarity and precision of the references; thanks to it everything can be exchanged, even
though the mechanisms of these exchanges are far from transparent.
Conversely, the principle of poetry is to complicate the system of reference and – in this way – draw one’s attention to its problems.
Thirdly, literature as a medium – unlike currency and its historical union with religion – does not entail the possibility of fulfilling religious
utterances and assumptions. Currency, however blasphemous it may
sound, is analogous to the Host; coins and wafers not only look similar
but also create a similar correlation between meaning and existence,
abstraction and materiality.

Currency is impossible to remove from the field of literature and – at the
same time – it is completely contradictory to its artifacts and actors. This
contradiction does not consist in the conflict of interest [sic] but rather
in a structural clash of these two systems of representation, the two
mediums. Yet again, I describe currency as a medium and this assertion
is not tremendously controversial or original. Another classic of literary
economics, Jochen Hörisch, remarks that today those who want to discuss the media with the exclusion of the medium of money had better
be quiet. For money is a perfect medium and hence so powerful; it can
unite what is fundamentally different; it transcends history (is transhistorical) in the sense that it can unify different points in time (and space);
it is a complete and closed system, which leaves nothing undefined.

Finally, the above-mentioned abstractness (money is cold, a theoretician writes) of the financial medium and the passion and corporeality
of a poetic utterance (the singularity of the voice, the infringement on
the utterance rules) are clearly contradictory.
The above are not the only differences, but rather the mere beginning of
a long list. These two statements – the first referring to the inalienability
of the economic dimension of literature and the second affirming the
fundamental incompatibility of these two systems – are only seemingly
contradictory. Because literature and poetry in particular count the following among its virtues: it is the most efficient means to challenge the
medium of currency. In essence, it questions money by its very existence.
And in this sense, money (the medium of currency) allows the formation
of one of the possible definitions of poetry: poetry is such a symbolic system which most efficiently opposes currency as a medium of the world
and can best avoid traps set by it for all the other competing discourses.

All this and more makes currency a system which is in opposition to
literature. Why are those two systems to describe the world contradictory? Hörisch explains it clearly albeit somewhat poetically.
Firstly, literature is a system of superfluity and abundance and currency
is traditionally based on the idea of scarcity, due to which it can exist
and have value.

European central bank officials are concerned about the Greek
debt to financial institutions
But themselves throng our house day after day, slaying our oxen, /
and sheep / and fat goats, and keep revel and drink the flaming wine /
recklessly, / and havoc is made of all this wealth…

The discourse of modern age and of modern literature, though far removed
from economics, has believed itself capable of caring out the unrelenting,
literally careless study of money. The reasons for this are obvious. Belles
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THE REALITY IS MUCH MORE
COMPLEX

3. LIQUIDITY SURPLUS
Does everything outlined above (the experimental novel by B.S. Johnson
and the lofty observations of economic literary criticism, the detailed
deliberations on the relation of the medium of currency with other
mediums to describe the world, the theoretical constructs of reference
systems, and so forth) has anything to do with Greece and its contemporary poetry? Not just anything but rather almost everything. And not
only that; it has alarmingly a lot in common with the condition of our
civilization, which – clearly albeit indirectly – I intended to demonstrate
here.

THEODOROS CHIOTIS, AN EDITOR OF AN ANTHOLOGY FUTURES.
POETRY OF THE GREEK CRISIS, ON HOW TO UNDERSTAND
CONTEMPORARY GREEK POETRY

Interview by Michał Tabaczyński
What did the landscape of Greek poetry look like before the crisis
outburst? I am quite aware of the supposition that lies beneath such
a question: economic and financial crisis that was followed by its
political and social twins paradoxically contributed to the development
and revival of culture or – in that case – contemporary Greek poetry.
Could it be considered a reasonable thesis? Did the economical crisis
improve poetry and enhance its social status?
The answer to this question is not as quick and dried as it might originally seem. It is dangerous to posit that particular thesis but it is certainly
an appealing position to take. We like to think that political, social and
financial hardships reignite cultural innovation and there is certainly
ample evidence to support this. However, I am quite skeptical towards
such binaries and it is important that we resist these conceptual binaries. I have an inkling that the reality is much more complex than the
age-old adage that misery nourishes in a fashion the creative spirit,
hence the current flourishing of the contemporary Greek poetry scene.

TRANSLATED BY ARTUR KOCIAŁKOWSKI

Furthermore, it is near impossible to accurately describe and delineate
what the landscape of Greek poetry looked like before the crisis for
many reasons; firstly, we have to agree on the chronology of a before
and an after of the crisis. People might posit 2010 as the Year Zero of
the crisis but if one has been paying attention, then one must take into
account what was going on in Greece immediately after the end of the
Olympic Games. It is fair to say that the crisis started rearing its head
after 2005 (and became especially evident after 2008). Secondly, what
is this crisis that we are talking about? A crisis by definition refers to
a temporary, transitory phase. This seems not to be the case here: the
crisis is the next phase in our political, economic, social and cultural
history. This is not an inbetween state: this is the implementation of
the redistribution of wealth, a recalibration of class (and its attendant
ramifications) across cultures and nations. We need to pay attention to
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I would like to ask you whether literary criticism keeps up with this
poetry blooming. I am less concerned about literary studies and
criticism themselves, but I guess their growing interest in the newest
poetry could be a token of its importance and a first step toward
including it in a public debate. Is poetry present in political debates?
Literary criticism is attempting to keep up with what is going on. There
is a significant interest in contemporary cultural production and how
poets respond to the current situation. It is also quite interesting to note
the wealth of articles and editorial pieces written about this but also the
number of colloquia, conferences and fora set up both inside and outside Greece to discuss the poetic response to the Greek predicament.

the particularities of this recalibration as it occurs supranationally. Thus,
we also need to think about how this affects culture and society. But
I am barely scraping the surface here.
It is for this reason that we can talk about an “improvement of poetry”.
Perhaps, I am misunderstanding your question but the implication that
poetry can become better only at times of crisis misses the point that
poetry can instead document how society and culture are affected in
times of upheaval. Even more so, I feel we should be discussing about
the role of poetry in creating a heterogeneous, conflicting, vibrant commons. And that in itself is no small thing.
Are there any new names on the Greek poetic stage that made
their debut as “crisis poets”? And if they are, have they proposed
a profoundly new poetic language, an essentially new diction based on
the rhetoric of rage, pain, helplessness or anything else we can think of?
Are social and economical discourses popular in contemporary poetry?
There have been poets who have made their debut appearance during this time but again, some of these poets are not consciously “crisis
poets”. In fact, I am certain that most of the poets who have made
their debut over the past eight or nine years would emphatically reject
being pigeonholed as “crisis poets”. There have been poets who have
appeared as explicitly political poets but I feel that the walking along
the fine line between politics and aesthetics is an especially dangerous
one. And one needs to be especially vigilant when walking that particular line, if only because one ends up creating work that is misjudged or
misfires on both aesthetic and political terms.

Regarding the second part of your question, poetry is present in political
debates and it is used in all sorts of ways: it is used to embolden political
positions, to lift people’s spirits but also as a tool to warn against taking
certain decisions. Of course, sometimes that means that poetry might
also come to be decontextualised or used in ways that ran counter to
the poet’s original intention.
Does the new poetry use the new communication tools? We witnessed
how the new media became a tool for a radical social change in Iran
or later during the Arab spring in the Middle East and North Africa.
Or even closer and more precise analogy: poems that are written in
the trenches (literally!) of Ukrainian war and are instantly shared
and spread to grow popular in social media. Have you observed
anything similar in Greece? And I am thinking about both the digital
dissemination of poetic texts and new poetic techniques based on
new media.
It is interesting to note how social media platforms have been used to
disseminate works written during this time but it is also very interesting to note how hardcopy poetry publications, poetry journals, poetry
gatherings and readings have at the same time multiplied exponentially
over the last few years. There really has been a significant blossoming
of poetry publications even though the Greek publishing world has imploded. So, new communication tools now work in conjunction with
more traditional print-based media to amplify and extend the reach of
the contemporary Greek poetry scene. Examples are too numerous to
mention individually but it is really worth searching online for examples
of the burgeoning scene. The scene has made use of digital platforms to
spread itself far outside the Greek borders. And this is crucial to note:
the contemporary Greek poetry scene is making use of ready-made

Poetry might be political but first it must be intensely individual. And
here, we need to make a sharp distinction between the individual and
the personal: poetry even when intensely individual refers to the multitude from which it originates and the poet needs to be pay attention
to how she deploys and employs politics in her own practice. What I am
saying here is that the poet is often political without being explicitly
so. And more often than not, that is when the poetry refers back to
the multitude. And that is when, the new poetic paradigms seem to
emerge. They do not coagulate into a coherent poetic movement other
than the intimate involvement with the historical and poetic contemporary in a way that does not break with the past but incorporates,
absorbs and appropriates it in ways hitherto unseen. But no, as in real
life, there is no such thing as a clean break.
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THE INFLATIONARY THEORY
OF GREEK POEM: THE POETRY
OF CRISIS

platforms rather new media techniques to create media-specific poetic
works. Poets using new media in their work are significantly fewer in
number. But people are slowly becoming more exposed to the new
paradigm in poetics.
Theodoros Chiotis has studied Classics and Modern Greek at the universities of London and Oxford. His
work has appeared in Adventures in Form (Penned in the Margins), Catechism: Poems for Pussy Riot (English
Pen), Otoliths, Fit to Work: Poets Against ATOS, Tears in the Fence, [FRMK], Bad Robot Poetry, Ποιητική,
Εντευκτήριο, Παγιδευμένοι στο διαδίκτυο (Patakis), aglimpseof and Poeticanet. His work has been featured
at the Book Festival of Croatia (2012), at the Elit Festival (2013), in the Invisible Architecture installation
(2013) and in the Mercy/Liverpool Biennial podcast. He has published critical essays on poetry, modern

The poems presented here were originally published in Futures. Poetry
of the Greek Crisis (London 2015) edited by Theodors Chiotis for Penned
in the Margins Publishing House. Some poems were composed originally in English while others were translated from Greek (by Theodoros
Chiotis).

Greek literature, autobiography and new media. He has translated into Greek essays by Jacques Roubaud,
Gilles Deleuze, Lyn Hejinian, Christian Bok among others. He is a member of the editors board of FRMK
(pharmakon), a biannual journal on poetry, poetics and visual arts.
Michał Tabaczyński – essayist, critic, and translator (of English and Czech literature), holds a PhD in
humanities. He has published, among others, an anthology of contemporary American poetry Parada
równości [Pride Parade] (Kraków 2005) and selection of the poetry of Jan Skácel (Bydgoszcz 2015) as well
as the books of essays: Widoki na ciemność [Views on Darkness] (Wroclaw 2013) and Legendy ludu polskiego
[Polish Folk Tales] (Szczecin 2014 ). Co-author of translations of classic books in the field of New Media:
Writing Space by Jay David Bolter (Krakow 2014), Cybertext by Espen Aarseth (Krakow 2014) and The Art of
Failure by Jesper Juul (Krakow 2016). Recently he edited (together with Grzegorz Jankowicz) and in part
translated the book Socjologia literatury. Antologia [Sociology of literature. An Anthology] (Krakow 2015).

ABOUT ORGANIZED MEETING DURING THE FESTIVAL WITH THEODOROS CHIOTIS
CAN BE READ ON PAGE 287.

TRANSLATED BY ARTUR KOCIAŁKOWSKI
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Theodoros Rakopoulos
Short Film

Eleni Philippou
Simera

My homeland is a lowcost flight, it lives by sapping off shorelines like
goats grazing on salt in postcards. A bailout loan drags it along, all
sorts of hoists lifting its limbs, with snipers at the corners covering
the procession. Doing one-takes of it, I recognize it from its bondlike form. An investment with a time horizon, surely; I accredit it
androgynously, script-like. I wear vintage glasses so it can see its own
reflection and treat it to mastic liqueur I had stolen for it. It lights up
a fag and looks, once again through my glasses, my short film of a
homeland, laden in awards at festivals abroad.

Elafonisos —
transparent the sea,
smothered in mottled starfish and black urchins.
I sit in my plastic tent, door flapping madly.
A northern wind beats back from the German nudists
who occupy the beach, penises hanging,
shrivelled crimson things.
I stare.
Each chalky pebble, round as a deficit nought.

TRANSLATED BY THEODOROS CHIOTIS

Cheap cheap, sing the birds. The cicadas hum,
Not even your sea. Not even your sea.
*
In Attica,
from the hotel rooftop
I watch the erection of tents.
Patricia Kolaiti
Little Lead Soldier: Biographical Note

Your people carrying banners and rough signs.
They come in waves and wash the grey cement
with the paraffin grit of Molotovs.

Stone or petrified tree.
When she was a child, she and her sister had
a hospital for small animals.
For years, she served as an act at a touring show:
she performed the “Big Joke”.
In between military commands
she will go on hunger exercises
or tell you her story.

They break upon the shoreline
of police shields,
the tainted words drachmi and dollaria.
Evro.
*
As you enter the ward you pay your fakelaki —
pearl-white casing for an ashen owl face —
and the doctor listens to the watery murmur in your chest,
and it beats and it beats,
but only because you paid to make it beat.

TRANSLATED BY THEODOROS CHIOTIS
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Thanasis Triaridis
Strip

Theodoros Chiotis
Perfusion

Passing one night through the pedestrian area
he saw a beggar fallen in the corner
all covered with shabby clothes,
maybe he was asleep drunk,
maybe he had died.

1.
Yes —
perhaps in utero

He did not slow down his pace,
nor did he turn his face,
he glimpsed whatever he caught from the side of his eye —
the city dwellers are trained
in seeing sideways and on the move:
Inbetween the beard and the cap of the beggar
he might have seen a strip of face, maybe not.

I became this:
the result of a thousand
mechanised eyes.

but it was in another machine

2.
Laura Mars
furiously click-clicking
her way into endurance.

And the next moment,
as he was walking away
(or: while the beggar was s t i l l behind him),
he thought that with this image,
with the potential strip of a face,
he could put together a poem.

A riot scene like magnets colliding:
the result of high population densities expanding
and then imploding across minute distances.
3.
The perfect grip of a hand
that is no longer of any use
landscapes the present.

TRANSLATED BY THEODOROS CHIOTIS
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Adrianne Kalfopoulou
Those Days

as they sang lyrics from the poems
of Ritsos, from the songs Theodorakis once sang
to inspired followers and patriots, but today

Those days we woke up almost excited
though not with joy, wakeful like an animal
alert to a danger it can’t see, but can sense

we think of those days as long gone
as we hand over spare change to respectfully dressed men
who apologize for their begging and explain

in the tension of the air those days we walked
straighter than usual, aware of the
smallest movements around us, the drug addicts

they are desperate, with families. Today, we think
it will take a small miracle to save us
since we know it is no longer enough to do our duty,

leaning into each other as if their spines
had collapsed, scratching a scab,
the way we felt, but unlike them we kept walking,

pay our bills. “Those days” we will say, if we are lucky,
to grandchildren and young friends, “people died in Greece,
not because of war but because some did not see

ignoring our hurt, the garbage stench like a
rotting cat, trash piled up from the strikes
those days the refugees from Africa

the enemy, or recognize it in time.”

couldn’t always spread their wares,
as the pavements gathered the party youth
who hung their banners from statues and trees.
Even the statues those days wore stoic looks
as they bore their spray-painted mustaches, their added nipples,
weary citizens like the rest of us
shouldering a weight as outdated revolutionary
songs blared from megaphones set up by
the party youth who still cared for Communism and its hopes
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Kyriakos Syfiltzoglou
International Mail

Thomas Tsalapatis
The Box

Jasper, had you ever seen the flag of the volunteer unit of the Greek-Americans during the 1912-1913 wars? Had you seen rags
transforming in time into works of art? Did you imagine decay as
a slow stroke of the brush, gunpowder as a livid transitory shadow,
the distance of the visual as the range of a gun in a battlefield,
the torn threads as a reflection of the intensity of shattered nerves,
the lost pieces of fabric as the theory of the lost centre, whichever
holes you came across as black wells of the subconscious?

I have a small box in which someone is always being slaughtered.
It is a little larger than a shoebox. A little less elegant than a box with
cigars. I do not know who, I do not know whom, but someone is
being slaughtered in there. And you cannot hear a sound (except for
the times when you can). I place it on the library, on the table when
I want to spend my hours looking at it, away from the windows so
the sun won’t discolour it, underneath my bed when I want to feel
naughty. Inside it someone is being slaughtered, even when we have
a celebration in our house, even on Sunday, even when it’s raining.

Jasper halt! Who art thou? Were you a precursor without your
knowing it or will time and nature always surpass you? Time grabs
you by the hair, Jasper, and you do not have the time to comprehend
the exact moment you become an oil painting. Your bones, Jasper,
they could have been the pole of a flag. I wonder about your
experience of the American civil war. Were you with the South or
with the North? Were any of your ancestors killed? Does the phrase
“friendly fire” ripple through your work? What do you prefer, the
raising or the lowering of the flag? Does “half-mast” remind you
of something?

When I found the box — I am not going to say how, I am not going
to say where —, I brought it home satisfied. At that time, I thought
I heard the sound of the sea. However, in there massacres are taking
place.
I started to be sickened by the noise, the knowledge of the events,
the events inside the box. Its presence started making me sick. I had
to act, to liberate myself, to calm down, to take a bath. Decisions had
to be made.

Jasper, I might have worn you out, so stand at ease. You know, they
say that this is the Balkans, and this is why we tend to burn flags, we
do not come near rags, here place is time and time is place but we are
out of time and place. Yourself, where are you? Are you mainly your
image or are you your source material as well? Do you play, and if you
do, do you take it to the extremes? Your signifieds, do they reach the
bottom or are they floating on stagnant waters? Is there a back door
to your avantgarde? For real, Jasper, do you see flags in your sleep or
are you mocking us? In any case, to finish with this, perhaps our skin
might be our only flag.

So, I mailed it to a friend; a friend whom I keep only to give gifts to.
I wrapped the box in an innocent-looking colourful cardboard with an
innocent-looking colourful ribbon. Inside the mailbox there is a box
and inside that box someone is being massacred. Placed inside the
mailbox, it is waiting to arrive in the hands of a friend. A friendship
I maintain solely for gift-giving.
TRANSLATED BY THEODOROS CHIOTIS
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George Ttoouli
Mutilated Images

While other images take you into the dark
between two huts and rape you
and rape you again

In Lefkosia I watched a cockroach
walk beneath the barricade.
My battle scars unhealed
and the wounds started
oozing.
A red dawn
on the milky sands —
Why so sour? What do
you warn me of?
What are you trying to say?

and some images raise many questions
while some questions don’t have any answers
and other images cannot be answered back to
and some images return to me mutilated
and some images return to me mutilated
and some images return to me mutilated
In Lefkosia I saw a cockroach
reaching for a Molotov.

I write to try and close them:
There was a man from Cyprus
whose wounds were oozing pus.
He lost his faith
in nationhood.
Is there something we need to discuss?

No, that’s not right.
In Lefkosia I socked a rock
and swung it at a soldier.
In Lefkosia the crawl of progress
crashes into barricades.

In Lefkosia I watched a cockroach crawl
beneath the barricade

In Lefkosia I cocked a gun
and breached the bloody barricade.

Some images arrest you,
take you out of the house
hours before dawn
into the street with a rifle to your head
so you can mark the make
on the barred: made in us

In Lefkosia the hotrod preachers
speak of flaming hurricanes.
In Lefkosia the twilight sky
wakes up to stark incendiaries.

some images set fire to your homes
and wait by the well s for the men

In Lefkosia electric pylons
fade into statistics.

Some image line the village
women in the street
lift their skits up with bayonets
and stab them in their stomachs
when the women slap their faces
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Yiannis Doukas
Epitaph

In Lefkosia there’s nothing holding
insects to the barriers.

... because the statues are no longer debris,
we are.

In Lefkosia they open fire
on politician’s motorcades.

GEORGE SEFERIS

In Lefkosia I threw my passport
on the burning placards

We turned off the lights after all of this,
you gently leaned on me and said:
“We shall live stitching with a thread
the holes of history; whatever was before this

What? What am I trying to say?
In Lefkosia I watched a cockroach
crawl beneath the barricades.

can never be restored”.
At least, that “before”,
as events negate it forevermore,
we should reject that too. What is to be stored
on this earth, in the present
out of all this rumination
whose remaining breath leads us to our obliteration
at the same time we turn our backs to what is everpresent?
We lay wreathes and weep,
but we are what we burn, we are what we bury deep.
TRANSLATED BY THEODOROS CHIOTIS
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Universal Jenny
Poem To Be Recited At Protest Rallies When Riot Police
Is Twenty Metres Away

Adrianne Kalfopoulou
The History Of Too Much
There is too much here, the sapphire, the thistle,
the oregano blooms in June, everything extravagant —
the rich peat of what decays, the ruins that don’t decay,
these especially are too much, the temples and statues
in their stark marble glow, that simplicity which is not simple at all.
This sheen of time, the wear of wars, the famine years
of Occupation, lucent as the columns standing stoic, Doric —
their weight has whittled the people: the weight of that antiquity,
of those stones, the grandeur and pride — too much
in this moment, this present crushed by the violence,
the result of living with beheaded gods, and maimed, still
beautiful torsos, the muscled limbs in chipped robes.
They plague our dreams, what was once achieved is now
incomplete, these pieces of the golden age aging
in the midst of traffic, too much, the yelling and honking,
the protests in the middle of everything — people are impatient —
how can anyone be patient, overwhelmed as they are.
Even the oregano’s thick perfume, the sapphire sea,
remind people of extravagant loves and sacrifice, while here,
now, ghosts live on as gods and their impossibility.

I am ready to think
I am ready to clash
tell me which language you speak
tell which abyss you can bear
I know why I am here
I am because I hate you
I am not being contentious
I am not saying this on purpose
I am not challenging
you that is not my intention
you will hit me
you will hit me
you will hit me
I do not hate you for that
I hate you because
you are simultaneously master and slave-girl
you are full of the teeth I am missing
you believe in the right of the fittest
and when that does not exist you make it up
Come forward come on
Shut my mouth
Smash my face without remorse
Bend me shatter me make me
You can do it you can do it you can do it
TRANSLATED BY THEODOROS CHIOTIS
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UTOPIA

and the latter, who by their constant industry serve the public more
than themselves, sincere and modest men.

(excerpts)

Thomas More

Sir Thomas More (7 February 1478 – 6 July 1535),
Venerated By Catholics As Saint Thomas More,
Was An English Lawyer, Social Philosopher, Author,
Statesman And Noted Renaissance Humanist. He
Was Also A Councillor To Henry Viii, And Lord High
Chancellor Of England From October 1529 To 16
May 1532. More’s Best Known And Most Controversial Work, Utopia Is A Novel Written In Latin.
More Completed And Erasmus Published The Book

From whence I am persuaded that till property is taken away, there
can be no equitable or just distribution of things, nor can the world be
happily governed; for as long as that is maintained, the greatest and
the far best part of mankind, will be still oppressed with a load of cares
and anxieties.
I confess, without taking it quite away, those pressures that lie on
a great part of mankind may be made lighter, but they can never be
quite removed; for if laws were made to determine at how great an
extent in soil, and at how much money, every man must stop – to limit
the prince, that he might not grow too great; and to restrain the people, that they might not become too insolent – and that none might
factiously aspire to public employments, which ought neither to be sold
nor made burdensome by a great expense, since otherwise those that
serve in them would be tempted to reimburse themselves by cheats and
violence, and it would become necessary to find out rich men for undergoing those employments, which ought rather to be trusted to the wise.

Though, to speak plainly my real sentiments, I must freely own that as
long as there is any property, and while money is the standard of all
other things, I cannot think that a nation can be governed either justly
or happily: not justly, because the best things will fall to the share of
the worst men; nor happily, because all things will be divided among
a few (and even these are not in all respects happy), the rest being left
to be absolutely miserable.

In Leuven In 1516, But It Was Only Translated Into
English And Published In His Native Land In 1551
(16 Years After His Execution). Utopia (Libellus Aureus Nec Minus Salutaris Quam Festivus De Optimo Reipublicae Statu De Que Nova Insula) Utopia
Contrasts The Contentious Social Life Of European
States With The Perfectly Orderly, Reasonable Social Arrangements Of Utopia And Its Environs (Tallstoria, Nolandia, And Aircastle). Utopia Gave Rise
To A Literary Genre, Utopian And Dystopian Fiction,
Which Features Ideal Societies Or Perfect Cities, Or
Their Opposite.

Therefore, when I reflect on the wise and good constitution of the Utopians, among whom all things are so well governed and with so few
laws, where virtue hath its due reward, and yet there is such an equality
that every man lives in plenty-- when I compare with them so many
other nations that are still making new laws, and yet can never bring
their constitution to a right regulation; where, notwithstanding every
one has his property, yet all the laws that they can invent have not the
power either to obtain or preserve it, or even to enable men certainly
to distinguish what is their own from what is another’s, of which the
many lawsuits that every day break out, and are eternally depending,
give too plain a demonstration

These laws, I say, might have such effect as good diet and care might
have on a sick man whose recovery is desperate; they might allay and
mitigate the disease, but it could never be quite healed, nor the body
politic be brought again to a good habit as long as property remains;
and it will fall out, as in a complication of diseases, that by applying
a remedy to one sore you will provoke another, and that which removes
the one ill symptom produces others, while the strengthening one part
of the body weakens the rest.

When, I say, I balance all these things in my thoughts, I grow more
favourable to Plato, and do not wonder that he resolved not to make
any laws for such as would not submit to a community of all things; for
so wise a man could not but foresee that the setting all upon a level
was the only way to make a nation happy; which cannot be obtained
so long as there is property, for when every man draws to himself all
that he can compass, by one title or another, it must needs follow that,
how plentiful soever a nation may be, yet a few dividing the health of it
among themselves, the rest must fall into indigence. So that there will
be two sorts of people among them, who deserve that their fortunes
should be interchanged – the former useless, but wicked and ravenous;
208

– On the contrary – I answered to Raphael – it seems to me that men
cannot live conveniently where all things are common. How can there
be any plenty where every man will excuse himself from labour? For
as the hope of gain doth not excite him, so the confidence that he has
in other men’s industry may make him slothful. If people come to be
pinched with want, and yet cannot dispose of anything as their own,
what can follow upon this but perpetual sedition and bloodshed, especially when the reverence and authority due to magistrates falls to the
ground? For I cannot imagine how that can be kept up among those that
are in all things equal to one another?
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– I do not Wonder – said he – that it appears so to you, since you have
no notion, or at least no right one, of such a constitution; but if you had
been in Utopia with me, and had seen their laws and rules, as I did, for
the space of five years, in which I lived among them, and during which
time I was so delighted with them that indeed I should never have left
them if it had not been to make the discovery of that new world to the
Europeans, you would then confess that you had never seen a people
so well constituted as they.

that I was ever there; for though they, from one such accident, made
themselves masters of all the good inventions that were among us, yet
I believe it would be long before we should learn or put in practice any
of the good institutions that are among them. And this is the true cause
of their being better governed and living happier than we, though we
come not short of them in point of understanding or outward advantages.
Upon this – I said to him – I earnestly beg you would describe that island
very particularly to us; be not too short, but set out in order all things
relating to their soil, their rivers, their towns, their people, their manners, constitution, laws, and, in a word, all that you imagine we desire
to know; and you may well imagine that we desire to know everything
concerning them of which we are hitherto ignorant.

– You will not easily persuade me – said Peter Egidius – that any nation
in that new world is better governed than those among us; for as our understandings are not worse than theirs, so our government (if I mistake
not) being more ancient, a long practice has helped us to find out many
conveniences of life, and some happy chances have discovered other
things to us which no man’s understanding could ever have invented.

– I will do it very willingly – said He – for I have digested the whole
matter carefully, but it will take up some time.

– As for the antiquity either of their government or of ours – said Raphael – you cannot pass a true judgment of it unless you had read their
histories; for, if they are to be believed, they had towns among them
before these parts were so much as inhabited; and as for those discoveries that have been either hit on by chance or made by ingenious
men, these might have happened there as well as here. I do not deny
but we are more ingenious than they are, but they exceed us much in
industry and application.

– Let us go, then – said I – first and dine, and then we shall have leisure
enough. He consented; we went in and dined, and after dinner came back
and sat down in the same place. I ordered my servants to take care that
none might come and interrupt us, and both Peter and I desired Raphael
to be as good as his word. When he saw that we were very intent upon
it he paused a little to recollect himself, and began n this manner.

They knew little concerning us before our arrival among them. They call
us all by a general name of ‚The nations that lie beyond the equinoctial
line’ for their chronicle mentions a shipwreck that was made on their
coast twelve hundred years ago, and that some Romans and Egyptians
that were in the ship, getting safe ashore, spent the rest of their days
amongst them; and such was their ingenuity that from this single opportunity they drew the advantage of learning from those unlooked-for
guests, and acquired all the useful arts that were then among the Romans, and which were known to these shipwrecked men; and by the
hints that they gave them they themselves found out even some of
those arts which they could not fully explain, so happily did they improve that accident of having some of our people cast upon their shore.
But if such an accident has at any time brought any from thence into
Europe, we have been so far from improving it that we do not so much
as remember it, as, in aftertimes perhaps, it will be forgot by our people
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unpredictable. And it is not clear either that the mass of the working
class in the us which has over this last generation consistendy voted
against its own material interests for reasons of cultural nationalism,
religion and opposition to multiple social movements, will forever stay
locked into such a politics by the machinations of Republicans and Democrats alike. Given the volatility, there is no reason to rule out the resurgence of worker-based politics with a strongly anti-neoliberal agenda
in future years.

David Harvey

David Harvey - British Social theorist, geographer,
professor of anthropology and geography at the
City University of New York (CUNY) . It is one
of the greatest and most cited authors in the
humanities and geography. Author of numerous
books. In Poland, they appeared A Brief History of
Neoliberalism (Neoliberalizm. Historia katastrofy,
2008) and Rebel Cities: From the Right to the City to
the Urban Revolution (Bunt Miast, 2012).

1 |B. Gills (ed.) Globalization andthe Politics of Resistance (New York: Palgrave,
2001); T. Mertes (ed.) A Movement of
Movements (London: Verso, 2004); W.
Bello, Deglobalization: Ideas for a New
World Economy (London: Zed Books,
2002); P. Wignaraja (ed.) New Social
Movements in The South: Empowering
the People (London: Zed Books, 1993);
J. Brecher, T. Costello and B. Smith,
Globalization from Below: The Power
of Solidarity (Cambridge, Mass.: South
End Press, 2000).
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Our task is both to understand the world and, as Marx long ago argued,
to change it. But if no social order can achieve changes that are not already latent within its existing conditio and if we cannot hope to make
our history and our geography except under historical and geographical
conditions handed down to us, then the task of critical engagement with
the historical geography of neo-liberalism and the subseqeunt turn to
neo-conservatism is to search within the present for alternative futures.

2 |Harvey, The New Imperialism op. cit.,
chapter 4.

There are two major paths to such an end. We may examine the plethora of oppositional movements to neo-liberalism and seek to distill from
them the essence of a broad-based oppositional program. Or we can
resort to theoretical and practical analysis of our existing condition (of
the sort I have engaged in here) to define alternatives. To take the latter path in no way presumes that existing oppositional movements are
wrong or somehow defective in their understandings. By the same token, oppositional movements cannot presume tha: analytic findings are
irrelevant to their cause. The task is to initiate dialogue between those
taking both paths and thereby to deepen collective understandings of
possibilities and feasible alternatives.

But struggles against accumulation by dispossession are fomenting
quite different lines of social and political struggle2. Partly because
of the distinctive conditions that give rise to such movements, their
political orientation and modes of organization depart markedly from
those typical of social democratic politics. The Zapatista rebellion, for
example, did not seek to take over state power or accomplish a political revolution. It sought instead a more inclusionary politics to work
through the whole of civil society in a more open and fluid search for
alternatives that would look to the specific needs of the different social
groups and allow them to improve their lot. Organizationally, it tended
to avoid avant-gardism and refused to take on the form of a political
party. It preferred instead to remain a social movement within the state,
attempting to form a political power bloc in which indigenous cultures
would be central rather than peripheral. It sought thereby to accomplish something akin to a passive revolution within the territorial logic
of state power.
The effect of all these movements has been to shift the terrain of political organization away from traditional political parties and labor organizing into a less focused political dynamic of social action across the whole
spectrum of civil society. But what it lost in focus it gained in terms of
relevance. It drew its strengths from embeddedness in the nitty-gritty
of daily life and struggle, but in so doing often found it hard to extract
itself from the local and the particular to understand the macro-politics
of what neo-liberal accumulation by dispossession was and is all about.
The variety of such struggles was and is simply stunning. It is hard to
even imagine connections between them. They were and are all part of
a volatile mix of protest movements that swept the world and increasingly grabbed the headlines during and after the 1980s. These movements and revolts were sometimes crushed with ferocious violence,
for the most part by state powers acting in the name of „order and
stability.” Elsewhere they produced inter-ethnic violence and civil wars

Neo-liberalism has spawned a swath of oppositional movements both
within and outside of its compass. Many of these movements are radically different from the worker-based movements that dominated before 1980.1 I say „many” but not „all.” Traditional worker-based movements are by no means dead even in the advanced capitalist countries
where they have been much weakened by the neo-liberal onslaught
upon their power. In South Korea and South Africa vigorous labor movements arose during the 1980s. and in much of Latin America working
class parties are flourishing if not in power. In Indonesia a putative labor movement of great potential importance is struggling to be heard.
The potentiality for labor unrest in China is immense though quite
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as accumulation by dispossession produced intense social and political
rivalries in a world dominated by divide and rule tactics on the part of
capitalist forces. Client states, supported militarily or in some instances
with special forces trained by the major military apparatuses (led by
the U.S. with Britain and France playing a minor role) took the lead
in a system of repressions and liquidations to ruthlessly check activist
movements challenging accumulation by dispossession.

when those institutions from which class struggle had hitherto been
waged on behalf of the working classes were under fierce assault. The
first lesson we must learn, therefore, is that if it looks like class struggle
and acts like class struggle then we have to name it for what it is. The
mass of the population has either to resign itself to the historical and
geographical trajectory defined by this overwhelming class power or
respond to it in class terms.

The movements themselves have produced a plethora of ideas regarding alternatives. Some seek to de-link wholly or partially from the
overwhelming powers of neo-liberalism and neo-conservatism. Others
seek global social and environmental justice by reform or dissolution
of powerful institutions such as the imf, the wto and the World Bank.
Still others emphasize the theme of „reclaiming the commons” thereby
signaling deep continuities with struggles of long ago as well as with
struggles waged throughout the bitter history of colonialism and imperialism. Some envisage a multitude in motion, or a movement within
global civil society, to confront the dispersed and decentered powers
of the neo-liberal order, while others more modesdy look to local experiments with new production and consumption systems animated by
completely different kinds of social relations and ecological practices.
There are also those who put their faith in more conventional political
party structures with the aim of gaining state power as one step towards
global reform of the economic order. Many of these diverse currents
now come together at the World Social Forum in an attempt to define
their commonalities and to build an organizational power capable of
confronting the many variants of neo-liberalism and of neo-conservatism. There is much here to admire and to inspire.

To put it this way is not to wax nostalgic for some lost golden age when
the proletariat was in motion. Nor does it necessarily mean (if it ever
should have) that there is some simple conception of the proletariat to
which we can appeal as the primary (let alone exclusive) agent of historical transformation. There is no proletarian field of Utopian Marxian
fantasy to which we can retire. To point to the necessity and inevitability
of class struggle is not to say that the way class is constituted is determined or even determinable in advance. Class movements make themselves though not under conditions of their own choosing. And analysis
shows that those conditions are currently bi-furcated into movements
around expanded reproduction in which the exploitation of wage labor
and conditions defining the social wage are the central issues and movements around accumulation by dispossession in which everything from
classic forms of primitive accumulation through practices destructive of
cultures, histories and environments to the depreciations wrought by
the contemporary forms of finance capital are the focus of resistance.
Finding the organic link between these different class movements is an
urgens theoretical and practical task. But analysis also shows that this
has to occur in an historical-geographical trajectory of capital accumulation that is based in increasing connectivity across space and time but
marked by deepening uneven geographical developments. This unevenness must be understood as something actively produced and sustained
by processes of capital accumulation, no matter how important the
signs may be of residuals of past configurations set up in the cultural
landscape and the social world.

But what sorts of conclusions can be derived from an analysis of the sort
here constructed? To begin with the whole history of the social democratic compromise and the subsequent turn to neo-liberalism indicates
the crucial role played by class struggle in either checking or restoring
class power. Though it has been effectively disguised, we have lived
through a whole generation of sophisticated class struggle on the part
of the upper strata in society to restore or, as in China and Russia, to
construct an overwhelming class power. The further turn to neo-conservatism is illustrative of the lengths to which that class will go and the
strategies it is prepared to deploy in order to preserve and enhance its
powers. And all of this occurred in decades when many progressives
were theoretically persuaded that class was a meaningless category and
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But analysis also points up exploitable contradictions within the neo-liberal and neo-conservative agendas. The gap between rhetoric (for the
benefit of all) and realization (the benefit of a small ruling class) increases over space and time and the social movements have done much
to focus on that gap. The idea that the market is about competition
and fairness is increasingly negated by the facts of extraordinary monopolization, centralization and internationalization of corporate and
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financial power. The startling increase in class and regional inequalities
both within states (such as China, Russia, India and Southern Africa)
as well as internationally poses a serious political problem that can no
longer be swept under the rug as something „transitional” on the way
to a perfected neo-liberal world. The more neo-liberalism is recognized
as a failed Utopian project masking a successful project for the restoration of class power, the more it lays the basis for a resurgence of mass
movements voicing egalitarian political demands and seeking economic
justice, fair trade and greater economic security.
3 |D. Harvey, Spaces of Hope (Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2000),
chapter 12.

The rise of rights discourses under neo-liberalism also presents opportunities as well as problems. Even appeal to the conventional liberal
notions of rights can form a powerful „sword of resistance” from which
to critique neo-conservative authoritarianism, particularly given the way
in which „the war on terror” has everywhere (from the us to China and
Chechnya) been deployed as an excuse to diminish civil and political
liberties. The rising call to acknowledge Iraqi rights to self-determination
and sovereignty is a powerful weapon with which to check us imperial
designs. But alternative bundles of rights can also be defined. I argued
elsewhere for a bundle of rights to include the right to life chances, to
political association and „good” governance, for control over production
by the direct producers, to the inviolability and integrity of the human
body, to engage in critique without fear of retaliation, to a decent and
healthy living environment, to collective control of common property
resources, of generations, to the production of space, to difference and
rights inherent in our status as species beings3 The critique of endless
capital accumulation as the dominant process that shapes our lives entails critique of those specific rights — to individual private property and
the profit rate - which inhere in that process and vice versa. To propose
a different bundle of rights carries with it, therefore, the obligation to
specify a dominant social process within which such rights can be inherentny embedded.

4 |Task Force on Inequality and American
Democracy (American Democracy op.
cit.), paints a devastating picture

But it is the profoundly anti-democratic nature of neo-liberalism backed
by the authoritarianism of the neo-conservatives that should surely be
the main focus of political struggle. The democratic deficit in nominally
„democratic” countries such as the us is now enormous4. Political representation is there compromised and corrupted by money power. Basic
institutional arrangements are seriously biased. Senators from twenty
seven states with less than twenty percent of the population have more
than half the votes to determine legislative agendas while the blatant
gerrymandering of congressional districts to advantage whoever is in
power is deemed constitutional by a judicial system increasingly packed
with political appointees with a neo-conservative bias. Institutions with
enormous power, like the Federal Reserve, are outside of any democratic control whatsoever. Internationally the situation is even worse since
there is no accountability let alone democratic control over institutions
such as the imf , the wto and the World Bank, while ngo ’s can also
operate without democratic input or oversight no matter how well-intentioned their actions.

A similar argument can be made with respect to the neo-conservative
search for a moral highground for its authority and legitimacy. Ideals of
moral community and of a moral economy are not foreign to the left
historically and many of the movements against accumulation by dispossession are actively articulating the construction of alternative social
relations in moral economy terms. Morality is not a field to be defined
solely by a reactionary religious right mobilized under the hegemony
of a media and articulated through a political process dominated by
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corporate money power. The restoration or ruling class power under
a welter of confusing moral arguments has to be confronted. The socalled „culture wars” — however misguided some of them may have
been – cannot be sloughed off as some unwelcome distraction (as some
on the traditional left argue) from class politics. Indeed, the rise of moral
argument among the neo-conservatives attests not only to the fear of
social dissolution under an individualizing neo-liberalism but also to
the broad swaths of moral repugnance already in motion against the
alienations, anomie, exclusions, marginalizations and environmental
degradations produced in a neo-liberal world. The transformation of
that moral repugnance into cultural and then political resistance is one
of the signs of our times that need to be read correcdy rather than
shunted aside. The organic link between such cultural struggles and the
struggle to roll back the overwhelming consolidation of class power calls
for theoretical and practical exploration.

To bring back the demands for democratic governance and for economic, political and cultural equality and justice is not to suggest some
return to a golden past since the meanings in each instance have to
be re-invented to deal with contemporary conditions and potentialities. The meaning of democracy in ancient Athens has little to do with
the meanings we must invest it with today in circumstances as diverse
as Sao Paulo, Johannesburg, Shanghai, Manila, San Francisco, Leeds,
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Stockholm and Lagos. But the stunning point here is that right across
the globe, from China, Brazil, Argentina, Taiwan, Korea as well as South
Africa, Iran, India, Egypt, the struggling nations of Eastern Europe as well
as in the heartlands of contemporary capitalism, there are groups and
social movements in motion that are rallying to reforms expressive of
some version of democratic values5.

5 |This is, for example an argument to
which Wang Hui (China’s New Order
op. cit.) frequendy returns in the case
of China.

us leaders have, with considerable public support, projected upon the
world in general the idea that American neo-liberal values are universal and supreme and that such values matter since they are the heart
of what civilization is about. The world is in a position to reject that
imperialist gesture and refract back into the heartland of neo-liberal
capitalism and neo-conservatism a completely different set of values:
those of an open democracy dedicated to the achievement of social
equality coupled with economic, political and cultural justice.

EXCERPT FROM DAVID HARVEY’S SPACES OF NEOLIBERALIZATION: TOWARDS A THEORY
OF UNEVEN GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT, STUTTGART, STEINER 2005, PUBLISHED IN POLAND
BY THE BOOK AND PRESS PUBLISHING INSTITUTE IN THE SERIES “LE MONDE DIPLOMATIQUE”
“THE LIBRARY OF ECONOMIC ALTERNATIVES”, WARSAW, 2016. REPRINTED COURTESY OF THE EDITORIAL
BOARD OF “LE MONDE DIPLOMATIQUE – POLSKA”.
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24.09. SAT
6 pm

OPENING OF THE FESTIVAL

25.09 SUN
3 pm

TPB KLUBOKAWIARNIA

7 pm

ALL ABOUT MY MOTHER

direction Michał Borczuch | Teatr Łaźnia Nowa
(Poland)
RADIO HOUSE PARTY

_1

EVENT/CONCERT/SILENT DISCO

PRIVATE FLAT IN BYDGOSZCZ

6 pm

6 pm

NO VERSAILLES OVER HERE!

direction Rabih Mroué | Teatr Polski Bydgoszcz
(Polska/Liban)
TPB SMALL STAGE

8 pm

_3
OPERA NOVA

10 pm

WICKED GIANT CONCERT

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE
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NO VERSAILLES OVER HERE!

direction Rabih Mroué | Teatr Polski Bydgoszcz
(Poland/Lebanon)

TPB BIG STAGE

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE

10 pm

AND EXHIBITION CENTRE

direction Oliver Frljić | Hebbel am Ufer Berlin
co-production Wiener Festwochen, Slovensko
mladinsko gledališče, Ljubljana, Kunstfest
Weimar, Zürcher Theaterspektakel, Hrvatsko
narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka
(Deutchland/Croatia/Slovenia/Austria)

8 pm

WE CALL IT A SOUND CONCERT

direction Milo Rau | International Institute
of Political Murder, co-production Zürcher
Theater Spektakel, Schaubühne
at the Lehniner Platz Berlin,
and the Steirischer Herbst Festival Graz
(Deutschland/Switzerland)

6 pm

EMPIRE

direction Milo Rau | International Institute
of Political Murder
M U N I C I PA L C E N T E R O F C U LT U R E

8 pm

BLOODS

direction Argyro Chioti, Vasistas Theatre Group
Onassis Cultural Centre (Greece)

_6

TPB SMALL STAGE

10 pm

PAPA ZURA AND OJCIEC KAROL (SOUL SERVICE)
CONCERT

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE

DEAD SNOW MONSTER CONCERT

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE

30.09. FRI

LATE NIGHT

3 pm

Blitz Theatre Group (Greece/France)

IMAGES OF REFUGE: THE WORLD AS A CAMP

1.10. SAT
5 pm

presenter Paweł Mościcki

EUROPEANA

UTOPIAS DEBATE

participants Ulrike Guérot and Kinga Stańczuk
chair Bartek Frąckowiak

TPB UPPER FOYER

direction Jan Mikulášek
Divadlo Na zábradlí (Czech Republic)

6 pm

BORDERS

direction Bartek Frąckowiak
Teatr Polski Bydgoszcz (Poland)

_7

_4
SYNY CONCERT

TPB SMALL STAGE

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE

8 pm

CASE FARMAKONISI OR THE RIGHT OF WATER

direction Anestis Azas
National Theatre of Greece (Greece)
OPERA NOVA

10 pm

BURN REYNOLDS CONCERT

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE
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THE ANTHROPOLOGY OF CRISIS

AND THE DEPICTIONS OF TANGIBLE

LECTURE

TPB SMALL STAGE

10 pm

EMPIRE

29.09. THU

M U N I C I PA L C E N T E R O F C U LT U R E

TPB BIG STAGE

8 pm

concept/choreography/execution Iza Szostak
| the Centre for the Documentation
of the Art of Tadeusz Kantor CRICOTEKA
in Cracow co-production Ciało/Umysł, Burdąg
Foundation (Poland)

_5

OUR VIOLENCE AND YOUR VIOLENCE

27.09 TUE
6 pm

EXCAVATOR BALLET

T H E BY D G O S Z C Z T R A D E FA I R

_2

8 pm

THE PORNOGRAPHY OF LATE POLISHNESS

direction Weronika Szczawińska
Galeria Labirynt in Lublin (Poland)

presenter Michał Tabaczyński

TPB SMALL STAGE

10 pm

26.09. MON

6 pm

TPB UPPER FOYER

TPB BIG STAGE

10 pm

28.09. WED

A TALK BY THEODOROS CHIOTIS

TPB UPPER FOYER

_8
8 pm

HOLZWEGE

direction Katarzyna Kalwat
TR Warszawa (Poland)
TPB BIG STAGE

10 pm

MICHAŁ MARGAŃSKI CONCERT

FESTIVAL CLUB: TOWARZYSKA KAFE

EXCAVATOR BALLET

P O LAND
P REMIERE: 8 TH NOVEM B E R 2 0 1 5 ,

The starting point for writing Excavator Ballet was the work of Oskar
Schlemmer – Bauhaus professor, painter, esthetician and dance reformer. Fascinated with the automatism of ballet dancers’ moves, Schlemmer
saw their bodies as solids and figures inscribed in a geometrized space.
He paid great attention to costumes, composition and the dynamics
of lines and colors and the trajectory of moves. Iza Szostak translates
Schlemmer’s Das Triadische Ballet into the language of construction machines. Referring to particular parts of the original choreography from
1923, she creates interdisciplinary action shared by two bodies and two
machines; a dance combined with visual arts and sound performance.

Iza Szostak

C RACOW
D URATION: 1 H
Performance in Polish with English subtitles

T H E CE N TRE FOR T H E D O C UM E N TAT IO N O F T H E A RT O F TA D E US Z KA N TO R
CRI COTE KA I N CRACO W, CO - P R O D U CT IO N : C IA Ł O / UM Y S Ł , B UR DĄG F O UN DAT IO N

CON C EPT / C H O R E O G R AP H Y / E X E CU TI ON

Iza Szostak

The key element of working on the performance was an excavator operator course, during which Szostak and Sakowicz were learning how to
professionally operate an excavator and were getting to know its motor
possibilities little by little. That process allowed the performers to get
real tools to explore the subject of the man’s power over the machine
and the machine’s power over man.

COOP ER ATI O N / E XE C U TI O N

Paweł Sakowicz
D R A M ATU R GY

Anka Herbut
S ET

Łukasz Kwietniewski

Dancers’ bodies are both research subjects and a source of inspiration in
Excavator Ballet, for which excavators become costumes: three-dimensional and rescaled, growing out of the bodies, with their own quality
and motor functions, making characteristic sounds. Costumes impose
aparticular behavior and a way of moving, and on the other hand – they
change their shapes depending on the performers’ actions. In a reality designed in such way, man’s movement, which becomes a hybrid
while interacting with machines, is subjected to revision. The division
between the body and the object disappears.

M USIC

Kuba Słomkowski
LIG HT

Michał Głaszczka
CURATO R

Anna Królica
P ROD U C E R

Dominik Skrzypkowski

© ZBIGNIEW ŻUPA

Iza Szostak, dancer, choreographer, graduate of the Ballet School in
Warsaw and Codarts/Rotterdam Dance Academy in the Netherlands.
She is currently a student of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of The University of Warsaw. She interned in Belgium in Jan
Fabre’s Trobleyn. Author of spectacles such as Ciało. Dziecko. Obiekt.,
Wizytatorki, Europa. Śledztwo, Excavator Ballet. She collaborated with
Bartek Frąckowiak on Borders in Teatr Polski in Bydgoszcz. In her choreography practice she invokes authentic movement, choreologies and
improvisation. She’s interested in self-agency of bodies and objects,
anthropology, visual arts, movies, working with memory, senses, imagination and biographies. She views choreography as a tool to create
anew order and a new reality considering various factors that compose
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it. In her works she tests various strategies of embodying, inspired by,
among others, a child’s motor function, the mechanical character of
construction machines or the texture of objects and tools in a joinery
workshop. She hosts regular dance classes for seniors in Wawer in Warsaw. She contributes to running Centrum w Ruchu. During the Festival
of New Dramaturgies 2015 the audience in Bydgoszcz could see Europa.
Śledztwo.

Meanwhile, “Excavator Ballet” seduces with its visual beauty of moves,
composition and unconventional motor activity, making the whole audience’s jaws drop like buckets, although the excavators are humanized
only for a moment and – for that matter – by humans themselves.
GRZEGORZ STĘPNIAK, DWUTYGODNIK.COM

With such strong emphasis on visuals of the performance, questions
about the post-humanist aspect of human-machine relations become
tangential. It’s not a disadvantage of the performance, though. Its authors explore the corporeality from Schlemmer’s perspective of organicism and mechanics, proving that the dancer (Tänzermensch) reports
to both body rights (mental, sensual, organic) and space – moves are
conditioned consciously and mechanically and taking into consideration
the existing spatial relations.
KATARZYNA LEMAŃSKA, TANIECPOLSKA.PL

After finding the producer you signed up for an excavator operating
course. What turned out to be the biggest problem in the clash with
the materiality of these machines?
I think the most interesting thing was getting to know the possibilities
and limitations of excavators – their turning abilities, joystick operation,
using all the buttons, the brake and gas pedals. We learned practically
everything in two days. What was most difficult was to coordinate myself with the machine. It’s not that easy. It took us a dozen or so days to
be able to get into the excavator and do what we wanted to do with it.
We would give each other different assignments, such us retightening
the bucket, placing it on the ground and raising the cabin (using tracks),
or assignments connected with precision, like grabbing a spare tire with
the bucket. To do that, you need to keep your distance and catch it at
a proper angle. We knew excavators turn around their own axis and it’s
a repetitive action that can last. So we tried to drive straight while turning around and operating the bucket. Total multitasking. Noticing new
elements – wipers, horns, ventilation – was like a huge discovery for us.
And what happens if we open the window? What if we open the door
and the window? All of a sudden you start deconstructing your vision
of the machine and you find completely impractical ways of using it.

Do people dance using machines, or do machines dance using people?
We’re watching two operators, so we can read human emotions translated into the moves of machines. Sometimes it seems that machines
move by themselves, as if they were alive.
JOANNA TARGOŃ, GAZETA WYBORCZA – KRAKÓW

PARTNER: BERG ERAT MO NNOY EU R
W ORK I N PROGRESS D IS P LAY: O CTO BER 1ST 2015, CIA ŁO / U MY S Ł FESTIVAL,
TEATR P O W S ZECH NY, WA RS A W
TH E P ERFO RMA NCE WA S P RO D U CED A S PA RT A NNA KRÓ LICA’ S CU RATO RIAL
P ROJECT “ CH O REO G RAP H IC MACH INE”.

AN EXCERPT FROM AN INTERVIEW WITH IZA SZOSTAK CARRIED OUT BY MATEUSZ SZYMANÓWKA
AS PART OF THINK THANK CHOREOGRAFICZNY, 2016
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BLOODS (AÍMATA)

GREECE
P REMIERE: 8 TH OCTOBER 2 0 1 4 ,

Screenwriter Efthimis Filippou, after his awarded collaboration with
Yorgos Lanthimos in the films Dogtooth, Alps and The Lobster, recently
awarded at Cannes 2015 Film Festival, is bringing his unique fictional
world for the first time on stage, with a theatrical play written especially
for Vasistas Theatre Group.

Efthimis Filippou, Argyro Chioti, Vasistas Theatre Group

ATHEN S
D URATION: 1 H 1 5 ’
Performance with Polish and English subtitles

VA SI STA S T H E ATRE G R O U P, O N A S S IS C U LT U R A L C E N T R E – AT H E N S

Dimitris Kalafatis, aged 40 or so, accidentally rips open his throat in July
1989. He can only watch on as his wound fails to heal, festers and leaves
its bloody traces on his shirt, his pillow, and the bodies of his wife and
children. He writes to his dearest friend about it.

T EX T

Efthimis Filippou

Bloods, takes the form of the correspondence between two friends.
The play, laced with the bizarre and the humorous, with politician’s
paranoid speeches and the daydreams of ordinary folk, is transformed
by Argyro Chiotis’ direction into a punk oratorio awash with surrealism
and quick-witted comedy. On stage, a poetic atmosphere and a vibrant
theatricality delineate anew the concept of the theatrical chorus, ancient and contemporary. The themes of community and the relationship
between public and private space, collective and individual memory and
responsibility run through the play, treated in purely musical terms, like
an informal, absurd concert.

D IR ECT I O N

Argyro Chioti
M USIC

Jan van de Engel
STAG E S E T

Eva Manidaki
COST UM E S

Pavlos Thanopoulos
LIG HT DE S I G N

Tasos Palaioroutas
D RA M ATU R GI CAL CO NS U LTA N T

D IR ECT I O N AS S I STANT

Daphne Koutra, Matina Pergioudaki
A RT IST I C A S S O C I ATE

Ariane Labed
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The stage is turned into a ring within which Argyro Chioti orchestrates
an oratorio of bodies and emotions, outlandish fantasies and revelatory
admissions. The corresponding characters are brought to life and invite
us to bear witness to their reality. The play becomes an extended-play
love song to our personal and collective traumas and, ultimately, to the
bizarre feeling of living in a world haunted by open wounds and vital
lies. Open wounds function symbolically allowing us to observe how
these people cope with everyday life, its decay and reality.

© VASILIS MAKRIS

Christiana Galanopoulou

WI TH / TH E R OL E S: Dimitris Kalafatis: Efthimis Theou, Giorgos Simopoulos:
Konstantinos Koytsolelos, Maria Kalafati: Eleni Vergeti, Anna Papadimitriou:
EviSaoulidou, Christina Simopoulou: Georgina Chriskioti
CH OR U S: Evdoxia Androulidaki, Antonis Antonopoulos, Evi Saoulidou, Georgina Chriskioti,
“The pears” band: Eleni Vergeti, Evi Saoulidou, Georgina Chriskioti, Evdoxia Androulidaki

P E R F O R M A N C E S

The correspondence sketches the relation with oneself, with the other,
the friend, the political framework, the relation with the mother, desire,
pain, weakness, fear, love. Lie and truth, dream and reality are twisted
and left to be decoded, as does our own personal worldview in relation
to the social reality that surrounds us.
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The Vasistas Theatre Group is based in Athens, creates theatrical performances that encounter contemporary life and aims to research and
experiment on stage’s action. Searching for dramaturgies that are not
defined by a logic based on text or in a linear story telling, and with
little use of technical means, the group orchestrate “moving images” in
detail, creating a rhythm for an experience, like a music choreography
in present time.
The team of Vasistas is now composed by Argyro Chioti (co-founder
of the collective and artistic/stage director), Ariane Labed and Naima
Carbajal (co-founders of the collective), Efthimis Theou, Eleni Vergeti,
Antonis Antonopoulos, Georgina Chriskioti, Evdoxia Androulidaki.

Efthimis Filippou - writer has co-written the screenplays of the feature
films Dogtooth (2009), Alps (2010), L (2011) and The Lobster (2014). He
has collaborated with weekly and monthly magazines as a freelance
writer. He has written the books Someone is talking by himself while
holding a glass of milk (2007 mnp Publications) and Scenes (2011 mnp
Publications).

Vasistas Theatre Group received for Spectacle the honors distinction
of National Association of Critics of theatre and music, (for innovating
theatre play) (December 2011). Argyro Chioti received the prestigious
Greek theatre Prize “Eleftheria Sapoutzi” for her artistic work (September 2013).
Wonderful writing performed by a finely-tuned, highly physical company
which certainly doesn’t lack for energy. Bloods is a cynical, underground
but closely-observed portrayal on the fringes of the nineteen nineties.
Essentially social, profoundly political, it is an allegory as surreal as the
behaviours the era fed and fed into, and yet it is supremely effective
for the conscience of the Crisis-era audience (...) Within this temporal
framework, the playwright pretends to dip his fingertips—but actually
plunges his arms in up to the elbows—in blood; into the wound that
opened up then and has been dripping blood ever since; into the wound
that was and is incurable. Efthimis Filippou’s symbolisms are neither
obvious nor extreme. He uses the correspondence between the two
men in their prime—two typical, happy, middle-class family men—to
chart the landscape of an era. The best thing about Chiotis’ direction
is the way she delves into the surreal even though she is ultimately
dealing with a reality. She focuses between the lines, because that’s
where the magic lies that will make this a classic text that withstands
the passage of time.

Dogtooth was awarded the “Un Certain Regard” prize at the 2009
Cannes film festival and was nominated for Best Foreign Language Film
at the 83rd Academy Awards. The screenplay for Alps was awarded the
“Osella” prize for Best Screenplay at the 68th Venice International Film
Festival and the screenplay for The Lobster was awarded, before the
completion of the movie, with the “arte International Award” as Best
CineMart Project for 2013 at the 42nd Rotterdam International Film
Festival. The Lobster was awarded at Cannes 2015 Film Festival, with
the “Prix du Jury”.

P RO D U CTIO N AND TO U RING S U P P O RT AT TH E FESTIVAL O F NEW D RA MATU RG IES 2016:
O NAS S IS CU LTU RA L CENTRE–ATH ENS

STELLA HARAMI, 10/10/2014, HTTP://TOSPIRTO.NET/THEATER/IVE_SEEN/19654 [AUGUST 2015]
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CASE FARMAKONISI
OR THE RIGHT OF WATER

GREECE
P REMIERE: 1 4 TH NOVEMB E R 2 0 1 5 ,
ATHEN S
D URATION: 1 H 3 0 '

Taking the drowning of 11 people in January 2014 near Farmakonisi as his
starting point, Anestis Azas and his cast and crew have created a production about the attitude of the justice system towards the major issue of
refugees and migrants faced with a Europe of closed borders.

(PERÍPTOSI FARMAKONÍSI Í DEXIÁ ÉXO APÓ TO NERÓ)

Performance in Greek with English
and Polish surtitles

Following the tradition of documentary theatre, backed by many
months of research, the play utilises the personal accounts of people
associated with the event and lies somewhere between a reconstruction and on-stage testimony.

Anestis Azas
NAT I ON A L T H E ATRE O F G R E E C E , AT H E N S

D IR ECT I O N

Anestis Azas
RESEA R C H & DR AMATU R GY

Martha Bouziouri

Anestis Azas, one of the most important young directors in Greece, has
staged an act of desperation. Unflinchingly honestly. And radically personally. – Athens, July 2015. A group of young actors is rehearsing a play
about the “Farmakonisi” case. A young Syrian refugee was sentenced
to 145 years in prison for the death of eleven people on a refugee boat
that sank in 2014; although allegedly the accident was caused by Greek
border patrol guards. The actors restage the trial, hear witnesses and
survivors; at the same time their own lives have long had few prospects:
banks closing, the state crumbling, corruption and 50,000 refugees
a month. They fight a tough battle for justice, even though they don’t
even have the money for petrol. Case Farmakonisi is a testimony to the
hope of Greece’s younger generation, who are defending their future
and occupying the theatre as a space for political freedom.

S ET S A ND CO STU ME S

Eleni Strulia
V ID EO

Kostas Babis
S OUN D DE S I GN

Panayotis Manouilidis
LIG HT ING

Cecilia Tselepidi
Paraskevi Lypimenou
A SSISTA NT DE S I G NE R

Zaira Falirea

© KAROL JAREK

A SSISTA NT DI R E CTO R

Martha Bouziouri, Vasilis Kukhalani, Aris Laskos, Theano Metaxa,
Giorgos Moutafis, Ynus Mohammadi

WI TH :

ANESTIS AZAS, MARTHA BOUZIOURI INTERVIEW
BY MATINA KALTAKI:
Anestis Azas along with the social anthropologist and actress Martha
Bouziouri are working on a performance that, starting from last year’s
case in Farmakonisi, exposes the institutional- Greek and Europeanproblem behind the easy aphorisms for racism and xenophobia in our
country.
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Eleven people – three women and eight children – were lost in sea in
January 2014 in Farmakonisi, when the boat that was transferring them
from Turkey to Greece turned upside down while a Hellenic Coast Guard
vessel was towing the boat. The young man from Syria, to whom the
human smugglers had assigned the navigation of the boat through our
territorial waters, has been found guilty and in this moment he is in the
prison of Avlona where he serves a long prison sentence.
Having as a starting point the tragedy in Farmakonisi, Anestis Azas,
following the way of the Rimini Protokoll, I wanted to address the hot
issue- especially in recent years- of the influx of refugees and immigrants in our country. “This genre of performance requires a great
deal of research and that is why I proposed to Martha Bouziouri, since
she is a social anthropologist and actress that is working on this issue
for years, to cooperate with me. The performance is something like
a diary of the research we did using flashbacks on the course of our
work that are always ending up in a scene of representation. What
is very important is the participation of “specialists” that offer their
knowledge upon specific aspects of the problem opening the frame
from the very specific to something more general. We are trying the
dramaturgy to be moving from a tree to the forest, and afterwards
right back, from the forest to a tree, so as not to get lost in a topic that
is very complicated, but to highlight as deeper as we can its different
aspects” says the director.
Martha Bouziouri adds: “The particular case in Farmakonisi was closed
with the conviction of the 19-year-old Syrian boy that was considered
to be the »smuggler« – the scapegoat has been found. Therefore, in
the performance we expose the rationale based on which this man has
been convicted. And afterwards the “specialists” come and expand the
topic in the general phenomenon: who the human smugglers are, what
needs they cover, what the relevant legislation is and which penalties
are imposed, how unfair those penalties, which assimilate the person
(someone from the refugees/ immigrants) the businessman- smuggler
puts in charge of the boat, are”.
Two of the refugees that were found in the boat of the particular case
talk during the performance (video). Today one of them lives in Norway and he gives his testimony via Skype. The second one is the young
man that was convicted as human smuggler because he was assigned
the task to guide the fatal boat. Today he is found in the Juvenile Hall
of Avlona given that when the shipwreck took place he was 19 years
old, which means he was in the age limit, and that is why the mitigating circumstance of adolescence was taken into consideration for his
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sentence. Anestis and Martha managed to visit him after a quarter of
the year due to bureaucratic procedures.
There are three more basic interviews from people that were involved
with this case holding different positions. “They are performed by actors since they concern confidential data that were given to us privately in conversations with people that did not wish to give testimonies
themselves- to record them or have them participate in the performance. The first one is concerned with the judicial confidentiality ( the
judicial treatment of the specific case), the second one is concerned
with the medical confidentiality (interview with a psychiatrist that has
undertaken the psychological support of people that have suffered
the psychic trauma of such an experience) and the third one is concerned with the Hellenic Coast Guard confidentiality (a senior officer
in the Hellenic Coast Guard informs us about how the cases with boats
reaching the territorial sea of Greece full of refugees or immigrants
are treated)”.
In the material of the performance there are also included video recorded interviews with the lawyer and political activist, Ioanna Kourtovik,
and with Maria Papamina, also a lawyer in the ngo Greek Council for
Refugees, regarding the problem of the violation of human rights of
refugees and immigrants.
“Two people will appear as specialists on stage and we are expecting
a third one to agree, a German activist that will talk specifically about
the global dimension of the problem. One of them is the photographer
Giorgos Moutafis that keeps track of the “refugee issue” in the last eight
years and the other one is Yonous Muhammadi, the Afghan President
of the Greek Forum of Refugees that has personal experience as an immigrant himself, and has attended the case in Farmakonisi closely. We
asked for their participation in the performance in order to introduce
the topic, since the impact created from this case led to a change in the
official politics and stopped the practice of refoulement. Besides the
case was referred to the European Court of Human Rights in Strasbourg
and a final verdict is pending” says the 37-year-old director.
I ask Martha and Anestis if it is fair and how fair it is to talk about racism
and xenophobia in Greece that in those recent years has been foundas a basic country of entry- in the eye of the storm of an immense
displacement of populations, when the other day, in an open letter of
resignation from the Social Democratic Party of Germany (spd), Yascha
Mounk, Lecturer of Political Sciences in Harvard, denounced the unacceptable treatment of Germany towards immigrants and those asking
for asylum- that illegal immigrants are not accepted in German hospitals
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even if they are seriously ill- that there is a recent legislation that characterizes immigrants as “criminals”.
Martha answers: “There is a huge problem that is obviously not only
Greek. It is expanded in our country because we are bound hand and
foot by international treaties, like the Treaty of Dublin, that has specified terms for the management of the refugee/immigrant problem. In
addition, there are European countries that refuse to share the refugee
burden- it is very convenient, you see, mainly the countries of entry
to bear the expenses. This hypocrisy is unbelievable. Let’s not forget
that last April a plan from eu Governments was published regarding the
systematic detection, confiscation and destruction of boats before their
use by human smugglers- in other words we are talking about the absolute hypocrisy. Europe holds meetings and decides that the problem
will be solved if the boats are destroyed!”
Anestis adds: “If you want to go even further there is the huge lobby of
the arms industry that profits from a state of war within the country or
between countries and prevents sustainable solutions. The »refugee«
issue is »business«. Look, for instance, how much money has been given
for the militarization and protection of borders- it is way more than that
given for the management of the refugee/immigrant problem”.
I ask them which the aim of a performance like this one is.
Martha: “Let’s say that if the main narration connects the immigrant
issue with the rise of the Popular Association Golden Dawn and with the
feeling of xenophobia, we aim at highlighting the deepest reasons, the
injustice that is institutionally rooted and victimizes vulnerable social
groups that have no right in life, in mobility, in safety- that become victims of different kinds of violence automatically and they have no access
to justice. Just consider that the Assize Court takes decisions having as
a basic argument that the refugees are unreliable because they have an
interest to stay in Greece. How can the fundamental human rights be
protected when the institutions are biased right from the beginning?
The understanding of the mechanism that retains the problem is an
important step towards its solution”.
Anestis: “Nowadays the artist is also a researcher. If our world, our present is defined by some narrations, usually superficial and one-dimensional, here comes our own art of narration to add to the mainstream
picture, to show its unknown aspects, even to cancel it. That is what
we attempt to do in the performances we are doing with Prodromos
Tsinikoris those last years. In the present case, the way the society treats
the most vulnerable human shows the level of its culture. We want to
shed light to the dark corners because we want to live in a better world.
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You are right when you say that the audience that will attend the performance is mainly consisted from people that are well-read, puzzled,
sensitive to the topics we address. However, the performance we do is
part of a constant struggle for the sustainment and expansion of democratic rights. One of them is to be able to discuss about those difficult
topics in the public sphere. Theater is part of the public sphere and
that is exactly what it needs to take advantage of. Moreover, the play,
the text that has emerged has also the value of a historic document.
When Brecht wrote in exile about what was happening in his country
in Fear and Misery of the Third Reich, he was not able to stop Nazism.
However, up until today this play constitutes an evidence for the History
of that time”.
MATINA KALTAKI, ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΎΤΟΝ ΤΟΝ ΞΈΝΟΝ. THE TEXT COMES FROM THE MATERIALS ATHENS
& EPIDAURUS FESTIVAL 2016.
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SW I TZERL AND / GER M ANY
P REMIERE: 1 ST SEPTEM B E R 2 0 1 6 ,

What is refuge? What is home? What will the face of the new Europe
look like? As the grand finale and climax of the Europe trilogy, a threeyear long debate with myth and reality of Europe, Empire presents biographical close-ups of humans, who came as refugees to Europe or who
have theirs homes on its fringes.

Milo Rau / IIPM
(International Institute of Political Murder)

Z URI C H
D URATION: 2 H
Performance in Arabic, Greek, Kurdish,
Romanian, with English and Polish surtitles

I N TE RN AT I ON A L I N ST IT U T E O F P O L IT ICA L M U R D E R ,

After looking at the ideological struggle of Western Europe in The Civil Wars and on wars and expulsions in former Yugoslavia, Russia and
Germany in The Dark Ages, in Empire actors from Greece, Syria and Romania are telling stories of artistic and true tragedy, of torture, escape,
sorrow, death and rebirth. What happens to people who have lost their
belongings or their home by crises and war?

CO-PRODU CT I ON : Z Ü R C H E R T H E AT E R S P E KTA KE L , S C H AUB Ü H N E
AT T H E LE H N I NE R P L AT Z B E R L IN A N D ST E IR IS C H E R H E R B ST F E ST IVA L G R A Z

CON C EPT, TE XT AND DI R E CTI ON

Milo Rau

T EX T A ND P E R FO R MA NC E

Ramo Ali, Akillas Karazissis, Rami Khalaf,
Maia Morgenstern

Intimate and yet in epic size it creates a portrait of a continent whose
past is shattered and whose future is uncertain. The review of „Die
Deutsche Welle” on the first part of the Europe trilogy was: „A radical
social portrait, a tableau of Europe.” With The Dark Ages experienced
spiegel.de an evening that juts out into the „universally human” and
„time transcending”. Empire will continue and complete the three-year
reflection on the cultural roots, the political present and future of the
European continent: Europe as a mythical as well as a realpolitik empire,
the Europeans as bearers of ancient traditions as well as the eternal
homo migrans.

D R A M ATU R GY AND R E S E A R C H

Stefan Bläske, Mirjam Knapp
STAG E DE S I G N AND CO STU M E S

Anton Lukas
V ID EO

Marc Stephan
S OUN D DE S I GN

Jens Baudisch
T ECHN I C S

Aymrik Pech
A SSISTA NT DI R E CTO R

Anna Königshofer

A SSISTA NT STAGE A ND CO STUM E S

Sarah Hoemske
Laura Locher

D R A M ATU R GY I NTE R N

Marie Roth, Riccardo Raschi
S URT IT L E S

Mirjam Knapp (operator),
IIPM (translation)

© MARC STEPHAN

D IR ECT I NG I NTE R N

WI TH :

Ramo Ali, Akillas Karazissis, Rami Khalaf, Maia Morgenstern

P ROD U CTI O N MANAGE R

Mascha Euchner-Martinez,
Eva-Karen Tittmann
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Milo Rau- a Swiss director and journalist. In 2007, he founded the International Institute of Political Murder (iipm). In his works he often refers
to historical events, as in The last days of Ceausescu (2009) or Hate
Radio (2012). The heatre and films production works of Milo Rau are
invited to major international festivals, including the Berliner Theatertreffen, Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Wiener Festwochen, Kunstenfestival in Brussels and Radikal Jung festival. In addition
to working in the theater and film, Milo Rau teaches cultural theory at
numerous universities, including issues related to the concept of „social
sculpture”. His productions have been invited to the Festival d’Avignon
and nominated for the Prix de Soleure. The Swiss newspaper „Tages-Anzeiger” called him one of „the most sought-after directors” and the
German weekly „Der Freitag” called him „the most controversial theatre
director of his generation.”
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SPONSORED BY: THE GOVERNING MAYOR OF
BERLIN – SENATE CHANCELLERY – CULTURAL
AFFAIRS, HAUPTSTADTKULTURFONDS BERLIN,
PRO HELVETIA AND MIGROS-KULTURPROZENT.
KINDLY SUPPORTED BY KULTURFÖRDERUNG
KANTON ST.GALLEN AND SCHAUSPIELHAUS
GRAZ.

A CONVERSATION WITH MILO RAU:
THOU SHALT NOT MAKE ANY GRAVEN IMAGE

which paradoxically was temporarily liberated by is. And in fleeing, both
were once again confronted with the truth of the European empire:
its exclusivity, border controls, asylum system, its repressive tolerance
and, ultimately, its historical blindness. On the one hand, following the
stories of internal (The Civil Wars) and inner-European wars (The Dark
Ages), in Empire I wanted to explore Europe as a large strategic and
cultural space, to research the continent from its peripheries in the Middle-East, Romania and Greece, as well as with regards to its own origin
stories. On the other hand, in Empire we’re continuing to pursue the
fundamental questions of the trilogy: what is a war between citizens,
a civil war? What – precisely – is power, and what is powerlessness?
Why do we believe? And what is the impact of the European history of
violence on our bodies, hearts and the images of our time?

Stefan Bläske: The European Trilogy began in 2014 in Western Europe
with actors from Belgium and France; it then moved eastwards with
actors from Germany, Bosnia, Serbia and Russia; now it appears to be
crossing Europe’s borders in a southerly direction: two actors have
come to Europe from Syria. Where exactly are the borders, where does
the European Empire end for you?
Milo Rau: It’s no coincidence that we’re having this conversation in Erbil
in northern Iraq. Here of course in Kurdistan, the western – meaning
Syrian – part of which used to be actor Ramo Ali’s home, the destructive
historical reality of Europe becomes apparent. For example, the Kurdish problem was Orly created by the so-called Sykes-Picot Agreement
of 1916, in which France and Great Britain established their spheres
of influence within the disintegrating Ottoman Empire: these artificial
borders at once made the Kurds minorities in three different countries
– in Iraq, Syria and Turkey. The Sykes-Picot Line also divided the family
of our other Syrian actor, Rami Khalaf. This imperial aspect of Europe is
repeated in the biographies of our older actors, the Greek Akillas Karazissis and Romanian Maia Morgenstern: Akillas Karazissis’ family came
to Greece after the Russian Revolution and the expulsion of Greeks from
Asia Minor following World War I, in a way as a result of the reaction
of the shattered Ottoman Empire to European imperialism. And, as Belarusian Jews, Maia Morgenstern’s family were expelled and to a large
extent murdered during the last great European imperial experiment
before the eu – that carried out by the Nazis.

Stefan Bläske: With Akillas Karazissis you also have a Greek actor in
the team. Ancient Greece is recognised as the cradle of democracy,
philosophy and theatre. So it’s not just geographically that – following
Chekhov in the first and Shakespeare in the second part of the
European Trilogy – it makes sense now for this final section to draw
on the ancient Greeks for its dramatic references. Why did you choose
Medea?
Milo Rau: I studied ancient Greek for six years at secondary school and,
ever since I translated Euripides’ The Trojan Women into German for my
final assignment, I have been preoccupied by the question of tragedy:
what is this dark knowledge that doesn’t give birth to anything new but
instead unfurls the nightmare of past crimes? Why do the gods test humankind? I was brought to Medea – also around 20 years ago – by Pasolini’s film adaptation: in some ways an almost ethnographic and also – of
course especially with Callas playing Medea – operatic and borderline
melodramatic, even risible film. A fantastic mixture! Medea revolves
around – and this dramaturgy was emphasised by Pasolini, the great
bard of the decline of old, even ancient Europe into mass consumption –
the incompatibility of traditional communities and civilisation. What differentiates the circular, ritualistic knowledge of traditional communities
from the historical, linear knowledge of modern civilisations? What is
the difference between sentimentality and suffering, ritual and esotericism, bartering and consumption? At the same time, Medea poses the
question of the origins of guilt and, with it, the history of violence and
that’s a question we have repeatedly asked ourselves during rehearsal:
where precisely does the tragedy begin? With Jason’s raid on Colchis,
with Medea’s murdering of her brother, with Jason’s abandoning of

Stefan Bläske: That’s the historical dimension of European empires.
But what about the more recent past, the topicality of Empire?
Milo Rau: The European Trilogy negates external time and focuses on
the internal. It works in accordance with the principle Chekhov suggested as an inscription on a ring as his artistic credo: Nothing passes away.
We know that memory refers to an existential, cultural truth rather than
to a historical one. It defies time; in memory, the past Romains present.
Even the future – and this is without doubt the tragic dimension of the
aesthetic – is nothing else but the past in a transformed guise. But of
course, aside from this fundamental principle of dramaturgy, Empire
contains very tangible stories. The two Syrian actors are both refugees
– the Kurd Ramo Ali after being detained in the Palmyra torture prison
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Medea or with the jealous Medea killing her children, which Euripides
added to the myth? As coincidence would have it, Akillas Karazissis has
played Jason several times and, to a certain extent, identifies with his
rationality. Maia Morgenstern, on the other hand, has portrayed Medea
in a production that’s become a classic. Added to this are the other
topics: the terrible, insecure situation of the others, the immigrants.
And the essential obliteration of the tragic in the enlightened idea of
a blended family by Jason, who has no sense of Medea’s fundamental
pain and the blindness of her desire.

antiquity disappeared? There is a very late text from Pasolini, written
shortly before he died, in which he mourns the death of the tragic. The
sons and daughters, he writes with an eye on the 1968 generation, refuse to bear the guilt of their parents. The individual has finally liberated
itself, actually into mass consumption, puberty, the baseless grin of a
brainless target group. For me, if I may venture to make an analysis,
Salafism is a similarly negative liberation: a shedding of any kind of past
by conversion. A liberation from the social »I« into what Husserl called
the transcendental ego – a transference into a radical, ahistorical solipsism in which the other has ceased to exist. A fundamental negativity.

Stefan Bläske: In the first part of the Trilogy, The Civil Wars, you began
with an investigation into Jihadis and the question of why young
people from Belgium go to war in the Middle-East. Starting from this,
one of the actors revealed how he was beaten by his father. What
connections do you see between domestic violence and the wars of
this world?
Milo Rau: The Trilogy was designed from the start to be a great symphony of voices. For this reason we are now, as a kind of finale, returning to
many of the questions raised in The Civil Wars: questions regarding the
images of violence, the psychological dimension of history and how it
can be narrated. In Empire we’re bringing to a conclusion the perhaps
fundamental metaphorical thread of the entire trilogy – the movement
of the sons in The Civil Wars from their domestic living rooms to Syria
and northern Iraq and the parallel aesthetic movement of the trilogy
from portraits of citizens’ souls ŕ la Chekhov via the world of power
struggles in Shakespeare’s play to the giant tableaux of exile in Classical drama. On the one hand, we’re doing this by researching locally in
the Syrian-Iraqi border region, speaking with is-sympathisers as well as
their victims. On the other, by following up on the topic of the beaten
sons and on the questions of compassion, extremism, guilt and possible
salvation in the extreme biographies of the Syrian performers, but also
in Maia Morgenstern’s filmography (she played Mary in Mel Gibson’s
The Passion of the Christ) and on a very real level: one objective of our
journey to the Iraqi and Syrian Kurdish areas is actually that Ramo Ali
can see his mother and home again. With regards to the direct link between domestic violence and war you’re asking about, I’m rather less
interested in the socio-psychological level of it. What really interests me
is the question about the underground currents of history which people
navigate beyond their conscious minds. What, in fact, does exile mean?
What does it mean when a tradition is truly and irrevocably broken?
When the “old Europe” disappears, just as the ancient civilisations of
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Stefan Bläske: Could it be said that, since one of the defining topics of
the Trilogy is the observation of suffering, in Empire this negativity is
carried to an extreme?
Milo Rau: Yes, a direct line runs from the murder fantasies triggered
by Korean snuff movies in The Civil Wars to Rami Khalaf who looks at
12.000 photos of people tortured to death in search of his brother. But
there is an evolution here because, unlike the first two parts of the trilogy, Empire contains a level of successful transcendence: although Rami
Khalaf is denied salvation because he does not find his brother in the
torture files, at the same time something like a release, a consolation
is hinted at – incidentally this also happened when Ramo Ali visited his
father’s grave during our research trip. This sense of homecoming also
exists, on several levels, in Akillas Karazissis’ narrative – in the gesture
of compassion when, figuratively speaking, he falls in love with his father as the latter lies on his deathbed or when he plays Ajax with an
ensemble of, in technical terms, depressingly bad actors and suddenly
experiences the dedication of these Greek peasant performers almost
like a revelation. And finally with Maia Morgenstern who, as Mary in
The Passion of the Christ, must bear the hideous torture and crucifixion
of her son and in the end kisses his mutilated body.
Stefan Bläske: What connection do you see between brutality and
salvation? Or to put it more broadly: what role does faith play in
»Empire«?
Milo Rau: Once a society has become atheist there is no way back to
faith – or only in autistic, inorganic ways like Salafism. Empire once again
describes this transition from »faithful« societies to consumer societies
in depth. Akillas Karazissis grows up in the conservative Greece of the
military Junta and experiences the 1970s in Germany as a manic-depressive phase of liberation – only to then have his Greek identity catch up
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European Trilogy and hence in Empire, and despite having described all
collective terms from the family onwards as violenceinfested, perverse
or idiotic misunderstandings, there is a kind of light at the end of the
tunnel and it is the other, who is listening to us. It is the audience who
– to use Roland Barthes’ beautiful image in Death of the Author – looks
upon the actor struggling in their tragic blindness before them and listens with interest and perhaps even filled with sympathy. This is the
best salvation you can hope for in life.

with him and to make his peace with it. The Romanian Maia Morgenstern distances herself from her Jewish background and is only confronted again with her religion whilst filming in Auschwitz and then by the
reactions to The Passion of the Christ. The most extreme transition, of
course, is experienced by Ramo Ali who is thrown from traditional western Kurdis tan into the southern German theatre scene where people
temporarily convert to Islam for a laugh. But alongside this sociological
perspective in Empire there is also an existential one: faith in the sense
of the New Testament, that is, as the source of pity. And here, the gaze
of the Mother Mary on her suffering son is decisive: when his mother
looks at him, Jesus is released from his divinity into a mortal existence.
He returns to being the child that suffers. Rami Khalaf tells an anecdote
about a controversial Saudi tv series which featured the first four caliphates: the Prophet Mohammed is only ever shown as a blaze of light.
It is forbidden to look at him, even more so to portray him, let alone
touch him. He remains invisible, untouchable. Mother Mary gazing upon
the mutilated body of her son who, in dying upon the cross, has been
subjected to the Classical world’s most humiliating form of death: for
me, this signifies the triumph of mortal love over all the transcendental,
solitary adventures of the ego with which the European Trilogy – and
the history of faith overall – is so full.

THIS CONVERSATION TOOK PLACE IN JULY 2016 IN ERBIL, IRAQ, DURING A JOURNEY TO RAMO
ALI’S HOMETOWN OF QAMISHLI IN NORTHERN SYRIA.

Stefan Bläske: Which brings us to the central question of the Trilogy:
who is the performer on the stage, from which perspective are they
speaking when they talk about themselves? Akillas Karazissis, for
example, has a very clear understanding of the role of the actor and
the impossibility of being someone else. The question of identity
is posed in an existential way for both Syrians: Rami Khalaf has to
pretend to be a Romanian and Ramo Ali a Palestinian in order to
circumvent the doorkeepers and Cerberuses of the European empire.
When Ramo Ali describes the interrogations in Assad’s jails as a kind
of psychotherapy, an almost masochistic layer is added – or when he
relates how in Germany he’s predominantly cast as a refugee who is
expected to deliver his story.
Milo Rau: Now we’re back to thou shalt not make any graven image
from the Bible, but also to the strange circumstance of existing in an
absurd and tragic world without any divine assistance. But how do you
dodge the passivity of being an object of history, how can you cope with
this entire atrocious reality from the Holocaust to the Syrian civil war
without becoming one of the inanely grinning consumers of Pasolini’s
text? Although I represent a rather pessimistic view of humanity in the
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EUROPEANA

C Z EC H REPUBL IC
P REMIERE: 2 8 TH SEPTEM B E R 2 0 1 3 ,

Europeana – The history of Europe in the 20th century described with
perspective, humour and caustic irony. This original dramatisation is
a devastating commentary on the last century, in which an important
role was played by war, the invention of the bra and perforated toilet
paper. Banalities and key moments are here given the same space, and
the result is a new view of our past.

Patrik Ouředník, Jan Mikulášek

P RAGUE
D URATION: 1 H 4 0 ' WITH I N TE RVA L
Performance in Czech with English and Polish

Text based on the novel Europeana by Patrik Ouřednik.

surtitles

DI VA DLO NA ZÁ B R A D L Í

Through mystification and precise facts, it creates a bizarre testimony to
the world of the twentieth century. Patrik Ouřednik’s book was declared
the most interesting book of 2001 in a survey by the newspaper Lidove
noviny, was nominated for the 2001 Magnesia Litera award for fiction
and has been translated into more than twenty languages.

T EX T

Patrik Ouředník
D IR ECTO R

Jan Mikulášek

Vlastimil Harl has written about Europeana: “Ouřednik’s text, which
straddles the boundary between fiction and essays, is a provocative attempt at combining elements of the modern and postmodern in a monolithic but distinctly heterogeneous form. In other words, to create an
experience of a world without God in an assembly of fictional episodes,
documentary elements, historical data, meditations and paraphrases.
Or, to put it differently and even more simply, to express the central
themes of the modern using postmodern means – and here we have
the 20th century.”

A DA PTATI O N

Jan Mikulášek and Dora Viceníková
D R A M ATU R GI ST

Dora Viceníková
D ES IG N E R

Marek Cpin
M USIC S E L E CTI O N

© KIVA

Jan Mikulášek

Jiří Vyorálek, Honza Hájek, Jiří Kniha, Petr Jeništa, Magdaléna Sidonová,
Miloslav König, Anežka Kubátová, Dita Kaplanová

WI TH :

The actors and actresses behave like a peculiar type of mercurial matter
which either shoots in all directions into anonymous individuality, or suddenly forms itself into a single mass of bodies, angrily jumping or masturbating. It would be wrong to characterise individual performances,
since their fascinating strength consists of this common mutability. And
also of some sort of sensibility, with which they and the director create
emotionally-gradated scenes. For me personally, the endlessly-repeated
falling and collapsing of bodies on to the floor is possibly the most evocative metaphor of the hopeless madness and ruin into which humanity
has willingly fallen – and not only at times of war. No one has made
sense of the twentieth century, but this production has at least indicated
the hopelessness of our attempts to understand each other.
RICHARD ERML, DIVADELNI NOVINY
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At the start Mikulášek creates bands of sound: in a collage created by
the actors themselves, the sounds can be heard of sleepers rattling under the trains going to the death camps, bombs exploding, soldiers singing as they go to the front, with hints of the Marsellaise and Roll Out The
Barrel. Mikulášek’s production continues with the bold use of music, but
the sound score is gradually complemented by the physical score: hints
of masturbation and copulation, cramps, jumping, fits, starts and hangings. At the most powerful points of the production both scores come
together, as with the trite motif of the Ode to Joy, “sung” in desperate
sobs by actors rolling around on the floor. Another feature of the 20th
century is shown in the moments when the actors simply jump to the
whistle, while political insouciance is captured by a snatch of Beatles
pop, for example. In one of the most entertaining scenes there is an
eccentric reference to Bob Dylan’s recent seventieth birthday: here, his
incendiary song Masters of War, the battle song of 60s pacifism, is sung
by some sort of socialist bard with thick spectacle frames.

Jan Mikulášek (born 1978) – Born in Zlín, where both his parents were
actors in the local theatre. After studying at the Academy Grammar
School in Brno he gained a place at the Janáček Academy of Arts to
study drama direction. He spent three years there, being taught first by
Peter Scherhaufer and then Zbyněk Srba. After a successful production
of Bertolt Brecht’s The Flight Across the Ocean he became the artistic
head of the Brno theatre Polárka in 2001. Together with other young
theatre artists he helped make Polárka a closely followed alternative
theatre, focusing mostly on auteur work for as wide an audience spectrum as possible. He has also held the position of artistic head of the
Petr Bezruč Theatre in Ostrava. In addition to directing, he actively devotes himself to composing music for the theatre. From this season on
he is to become an in-house director at the Divadlo Na zábradlí.
Mikulášek’s direction is notably influenced by film approaches – in addition to having directed many adaptations of films, he also uses elements
of film language on stage, such as cutting, detail, and parallel plot unfolding. His other major source of inspiration is fine art, from which he
“takes” an emphasis on mise-en-scène and lighting. Mikulášek inclines
towards grotesque stylisation, something for which he finds space even
in major dramas.

JAN NĚMEC, RESPEKT

Director Jan Mikulášek has been coming up with one remarkable production after another for several seasons now. His work in the Brno
Reduta, in particular, is justly attracting the attention of both audiences
and theatre experts. His most recent production, Europeana, is the work
of a great theatrical imagination, which, together with the actors, successfully takes on the tragicomic subject of the 20th century.
DIVADELNI NOVINY
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BORDERS

P O LAND
P REMIERE: 2 7 TH F EBRUA RY 2 0 1 5 ,

Julia Holewińska, Bartek Frąckowiak

BYDGOSZCZ
D URATION: 2 H
Performance in Polish with English surtitles

T E ATR POLSK I I N BY D G O S Z C Z

T EX T

Julia Holewińska
D IR ECT I O N

Bartek Frąckowiak
CHOREO GR AP H Y, DR AMATU RGY

Iza Szostak

S ET D ES I G N, CO STU ME S

Anna Maria Karczmarska
M USIC

Krzysztof Kaliski,
Łukasz Maciej Szymborski
V ID EO

Hanna Maciąg
STAG E M ANAGE R

Hanna Gruszczyńska
© MONIKA STOLARSKA

The concept of the performance is based on the „four-level access control model”, which is used by eu’s Frontex in an effort to protect the
borders of the European Union.

Grandfather's letter included
in the performance by Iza Szostak
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An illustration published in one of its brochures - whose aim was to
depict actions, procedures and subjects which compose this model in
a reasonably simple way – became the inspiration to create a singular
theatrical board game in which characters such as The Child’s Body, The
Border, Lex Frontex, The Refugee and The Artist face up to challenges
and carry out strategies tightly bound to the protection, the crossing or
the blurring of borders, migration policy and – above all – the economy.
Documents, ethnographic and sociological articles, refugee atlases; various discourses on migration, mobility, refugees, territory, sovereignty,
control and surveillance and borders, as well as images and photographs
become the starting point for theatrical and performative games, thanks
to which this most significant subject of the public debate nowadays is
analysed.

Mirosław Guzowski, Marta Malikowska, Jan Sobolewski, Iza Szostak,
Izabela Warykiewicz
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bartek frąckowiak: The refugee crisis became a focal point in the Polish public debate; an issue which pushed many people to an attempt to
define their position on it. Vassilis Tsianos, who is an expert in eu-border sociology, became a major inspiration for me to reflect on the issue and conceive the show. He claims that the concept of Europe as
a stronghold dedicated solely to refusing access to itself is false. Tsianos
points to the imprecision of this metaphor. Borders are not sealed, in
fact they are porous and permeable; border control, refugee camps and
the whole system dedicated to border flow was conceived to delay the
movement of people, organize and properly manage it due to capital.
We are dealing with vast numbers of people who are treated as cheap
labor, which in turn intensifies their exploitation. Vassilis Tsianos claims
that the entire border control system serves to delay the movement
of people enough for the capital to accommodate a certain number of
those crossing the borders. And indeed, sometimes a certain number
of refugees are allowed in.

Upon seeing the show, a tvp Bydgoszcz reporter Paulina Rubczak described it on Facebook: “the show is exquisite; it will stir things up and
last a long time”.
Anita Nowak from the vortal “Teatr dla Was” highlights the unique and
impressive technical solutions which make up the audiovisual aspect of
the performance: “what is incredibly striking about it is, for example,
the railway tracks made with lasers, the train headlights or the seeds
spilled at a certain point by the Refugee, which she’d brought from her
home country”.

In “Expres Bydgoski” Jarosław Reszka praises Borders directed by Bartek
Frąckowiak for, among others, the pace of the show, the choreography
and acting. He singles out the choreographer Iza Szostak as “… a true
talent and a promise for the Polish theater”.
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HOLZWEGE

P O LAND
P REMIERE: 1 5 TH JANUARY, 2 0 1 6 ,

Imagine waking up in a forest, you can’t take in the whole forest, just
the part around you, to see more you can cut down a few trees and
increase the space, the light illuminates the clearing. Cutting back more
and more, you move and leave behind you places which then grow over,
you can use your memory, experiences, recollections, but is it possible
to understand the essence of the forest as a whole ?

Marta Sokołowska, Katarzyna Kalwat

WARSAW
D URATION: 1 H 3 0 '
Performance in Polish with English surtitles

T R WA RSZA WA

MARTIN HEIDEGGER

Holzwege (German for “getting lost”) is the title of a work by Tomasz
Sikorski, one of the most interest composers of the second half of the
20th century.

D IR ECTO R

Katarzyna Kalwat
T EX T, DR A MATU R GY

Marta Sokołowska

The production by the same name, based on Marta Sokołowska’s play,
is an attempt to understand the Sikorski’s work and life, which came to
a premature end with his mysterious death. Holzwege is a combination
of a theatre play and a concert. Alongside the tr Warszawa actors Jan
Dravnel, Sandra Korzeniak and Tomasz Tyndyk, the eminent composer
Zygmunt Krauze, a friend of Sikorski’s, also participates. The actors and
musicians call upon the works of the avant-garde composer, documentary materials and literary fiction to pay tribute to him. During the show,
we will hear Tomasz Sikorski’s works Absent-minded Window Gazing,
Hymnos and Solitude of Sounds performed live.

S ET D ES I G N

Anna Tomczyńska
LIG HT ING DE S I G N

Paulina Góral
V ID EO

© ANNA TOMCZYŃSKA

Ewa Łuczak

WI TH :
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Tomasz Sikorski (1939-1988) is seen as an exponent of sonorism and
minimalism. The Warsaw-native, child prodigy, son of the composer
Kazimierz Sikorski, and recipient of French- and us-government scholarships, died in 1988 in unexplained circumstances. His music, which
defied genre classifications, was not appreciated in his lifetime. Only in
recent years has its innovativeness, radicalism and pioneering power
begun to be recognised

Jan Dravnel, Sandra Korzeniak, Zygmunt Krauze, Tomasz Tyndyk
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LATE NIGHT

GREECE / F R ANCE
P REMIERE: NOVEM BER 2 0 1 2 ,

The end of the world in Greek: Blitz Theatre Group dances a surreal
waltz of death over the ruins of Europe, brimming with unsophisticated
melancholy and a fine sense of humour. When everything is disintegrating all you can do is wait for the end while passing the time. Why not
with music and dance?

Blitz Theatre Group

ATHEN S
D URATION: 1 H 3 0 ’
Performance in Greek with English

B LI TZ TH E AT RE G RO UP, CO - P R O D U CT IO N : O N A S S IS C ULT UR A L C E N T E R ,

and Polish surtitles

LA FI LAT U RE -SCÈ N E N AT IO N A L E D E M U L H O U S E

An apocalyptic world with three women and three men. Apparently
their shabby festive dresses and their memories are all that is left to
them. They are recounting fragmentary stories of the past, of a European war that appears as surreal as the colourful festive illumination
of the rundown ballroom where the six people – not in the mood for
partying at all – are gathered.

D IR ECT I O N

Blitz Theatre Group
D R A M ATU R GY

Blitz Theatre Group / Angelos Skassilas

They call up memories of happier times and indulge in a farewell to
Europe that is as breathtaking as it is depressing. And they are dancing.
One waltz after the other, as if it were a matter of life and death, interrupted only by enthusiastically performed tricks. What are these people
waiting for? What are they looking for?

LIG HT DE S I G N

Tasos Palaioroutas
CHOREO GR AP H Y

Yannis Nikolaidis
S ET D ES I G N

Efi Barba

Blitz Theatre Group is a creative collective formed in 2004 by three
artists : Yorgos Valais, Angeliki Papoulia and Christos Passalis.

COST UM E S

Vassilia Rozana
Vasia Attarian

P ROJ ECT DE VE LO P ME NT

Judith Martin / Ligne Directe

© VASSILIS MAKRIS

D IR ECT I O N AS S I STANT

Angeliki Papoulia, Christos Passalis, Yorgos Valais, Maria Filini,
Sofia Kokkali, Fidel Tabaloukas

WI TH :

The group’s basic principles are the following: Theatre is a field where
people meet each other and exchange ideas in the most essential way,
not a field for virtuosity and ready made truths. There is a need for
answers to what society asks from art today and what theatrical structures stand for in the dawn of the 21th century. All members are equal
throughout conception, writing, direction and dramaturgy process,
everything is under doubt, there is nothing to be taken for granted,
neither in theatre nor in life.
In all their plays they ask the following question : how to represent
a world that is in constant change and plunges people into perplexity?
This last show Last Night has been presented in all major theaters in
France and in prestigious festivals in Germany, Italy and Dutchland, like
the Utrecht’s Huis A/D Werf or the Hanovre Theaterformen’s festival.
In the 2015-2016 season, Blitz’s performances continue touring while
they create a new production, 6 �m. How to disappear completely.
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After a tour in various European countries, finally you are going to
show it in Italia, what are your expectations for your Umbria date?
This is our first visit in Italy and we certainly are looking forward to it.
Our goal every night, is to achieve a certain quality of communication
between the audience and the actors, without which, one just watches
another theatre piece. While the point is to share an experience. To
have accomplices and not spectators. We do not care so much about
theatre itself, we use theatre as a means for something else. We hope
to share this experience in Umbria.

They make their confessions in front of a microphone... they dance the
waltz, they invent absurd competitions: they are delicate, profound and
funny.
LE MONDE - BRIGITTE SALINO

Witnesses of the end of the world, they remember the forlorn greatness
of Paris, London or Zurich, cities that are destroyed after a world war...
determined to never stop the dance A piece of an unforgettable impact.
LES INROCKUPTIBLES - PATRICK SOURD

How was this show conceived and how much Greek history has
inspired it?
Once in New York, Aggeliki was waiting in the subway. It was written
late nights on the train. She called us and told us she found it interesting as a title for our next piece. We agreed. Late Night meant for us
a counter-productive hour of the day, when the people have finished
with their everyday concerns, when they are more open to the unexpected, more sensitive An hour when they try to remember or forget.
Dancing, drinking, telling stories. What does one do late at night? We
also thought that the title Late Night was proper for the description of
the current situation in Greece and in Europe. Our works are always
influenced by what surrounds us. But not in a straightforward way, we
are not reporters. We try to translate what’s going on around us in
terms of sentiment and senses. So, Late Night is naturally a product of
the current situation in Europe.

What’s new in greek theatre and cinema?
The basic thing is that, during those last years, 30-year old women and
men (or even younger) have grabbed a camera, or founded a theatre group and started telling their own stories. (That has almost never
happened in Greece before) New stories, wondering about things that
the previous generations never cared for or never questioned. Family,
identity, love, war, violence, nothing is sacred for this new generation,
somehow. Not caring about grandiose acting, grandiose direction rather
than trying to tell a story using new forms and interested more in the
life (liveliness) of the piece rather than its aesthetics.
INTERVIEW WITH CHRISTOS PASSALIS BY NINO MARINO FOR THE TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
IN SEPTEMBER 2013

Europe in ruin and three couple dancing; art as an antidote to the
crisis?
We have an absolutely ambivalent opinion as far as art is concerned.
Our cynical self always reminds us that art has never really changed
anything. That at some points, it looks like a luxury none cares for. Our
romantic self, which usually wins finally, tells us not to stop trying, even
if it’s a lost case.
Late Night is our most sentimental piece so far. It was produced during
the most violent and critical era in modern Greece. While writing it,
we believed and still believe that, in days like that, art must console, it
must remind one of what life really is, it must involve questions about
the existence itself. That it must move. And most of all it must remind
of the beauty and of the importance and the adventure of being alive
and of being in love.
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OUR VIOLENCE
AND YOUR VIOLENCE

GERMANY / CR OATIA / SLOV E NI A /
AUSTR IA
P REMIERE: 2 9 TH M AY 2 0 1 6 , V I E NN A
D URATION: 1 H 1 5 '

Does not art currently tend to define itself predominantly as a contribution to general consensus? Should it not be a form of anti-consensus? Should it not be an anarchic counter-project opposing present political and economic systems and vested interests?
A Croatian director Oliver Frljić was inspired by the 100th birthday of
Peter Weiss to reread the latter’s seminal novel/essay The Aesthetics of
Resistance. Although the book is set in the late 1930s, analogies with
the current situation are conspicuous. The Aesthetics of Resistance is
a monumental construct detailing the interrelationship of art and political power. Oliver Frljić’s stage adaptation explores the status quo of the
world and in particular the situation of Europe: what sort of contemporary art and theatre do we need at a time when Europe is heading with
increasing rapidity towards a new type of fascism? Well-known for his
productions that ask inconvenient and politically provocative questions,
Oliver Frljić already was a guest of the Festival of New Dramaturgies last
year with Aleksandra Zec (hkd Theatre / Theatre Festival Rijeka). For his
latest project, he draws on the joint ensembles of the Croatian National
Theatre in Rijeka and the Mladinsko Theatre, Ljubljana, Slovenia.

(NAŠE NASILJE I VAŠE NASILJE)

In Croatian with English and Polish subtitles
For audiences aged 16 years and older

Oliver Frljić
Text based on the novel The Aesthetics of Resistance by Peter Weiss
H AU H E B B E L A M UF E R , B E R L IN , CO - P R O D U CT IO N W IE N E R F E ST W O C H E N ,
SLOV E NSKO M LA D IN S KO G L E DA L IŠ Č E , L JU B L JA N A , KUN ST F E ST W E IM A R ,
ZÜ RCH E R TH E AT E R S P E KTA KE L , H R VAT S KO N A R O D N O KA Z A L IŠT E IVA N A P L .
ZA J CA , RI J E KA

D IR ECTO R

Oliver Frljić
T EX T A DA PTATI O N

Oliver Frljić, Marin Blažević
D R A M ATU R GY

Marin Blažević

Oliver Frljić – director, author, actor and theatre theorist Oliver Frljić was
born in Bosnia and Herzegovina in 1976. He lives and works in Croatia,
where he studied philosophy, religious studies and direction. In 1995
he founded Le Cheval Theatre with which he has already developed
more than 40 projects. He also works for the Croatian Radio. Frljić has
received numerous awards for his productions and has been invited to
numerous international festivals; Stuckemarkt in Heidelberg, the theatre biennial „New Plays from Europe” in Wiesbaden and the bitef Festival in Belgrade, among others. He collaborates with the Schauspielhaus
in Graz, the the Schauspielhaus in Dusseldorf and the Hebbel am Ufer
hau in Berlin. He is director of the Croatian National Theatre in Rijeka.

COST UM E S

Sandra Dekanić
Igor Pauška
LIG HT S

Dalibor Fugošić
A RT IST I C A DVI C E

Aenne Quiñones
D IR ECTO R ’ S A S S I STANT

Barbara Babačić

P ROD U CTI O N MANAGE ME NT

Hannes Frey

© ALEXI PELEKANOS / WIENER FESTWOCHEN

STAG E

He is an expert in bold revisions of the classics (including Spring Awakening, The Bacchae, The Three Sisters, Danton’s Death) and a creator of
the spectacular, original projects, in which he deals with places attacked
by trauma, in both its dimensions - the collective and private ones. Frljić
acts as a ruthless sociotherapist, confronting the society with all that is
difficult to understand and what is displaced, falsified.

Barbara Babačić, Daša Doberšek, Uroš Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić,
Nika Mišković, Dragica Potočnjak, Matej Recer, Blaž Šef

WI TH :

FUN D ED BY T H E G ERMA N FED ERA L CULT URA L FO UN DAT I O N WI T H I N
“ T H E A EST H ET I CS O F RES I STA N CE – P ET ER WEI S S 100“, A FEST I VA L BY H AU
H EBBEL A M UFER, BERLI N
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THE PORNOGRAPHY
OF LATE POLISHNESS

P O LAND
P REMIERE: 1 8 TH DECEM B E R 2 0 1 5 ,
LUBLI N
D URATION: 5 0 ’

The play directed by Weronika Szczawińska is a stage variation on
Tomasz Kozak’s book “Akteon. The Pornography of Late Polishness”
(2012) in the form of a philosophical dialogue about the curse of the
“Polish form” and the essence of “Polishness” itself. Three characters:
two alleged Tomasz Kozaks (Krzysztof Kaliski and Szymon Czacki) and
one Dominika Deruk (played by the director) make a daring attempt at
discovering a different kind of Polishness; infected by stangeness. Late
Polishness is a kind of “twilight” of the national consciousness, which
can be perceived as atrophy and dementia or as a climax of a certain development stage, i.e. reaching maturity and the attainment of self-critical awareness. According to Tomasz Kozak: “this is what contemporary
Polishness tends to be; late as it strays in twilight and torn between dementia and self-awareness. The shameful, embarrassing, forbidden or
unimaginable moments of such hesitation should be critically exposed
by means of theatrically-staged pornography”.

Tomasz Kozak, Weronika Szczawińska

Performance in Polish with English surtitles

Based on the book Akteon. The Pornography of Late Polishness by Tomasz Kozak
G A LE RI A LA B I RYN T

T EX T

Tomasz Kozak
D IR ECTO R

Weronika Szczawińska
STAG E DE S I G N

Natalia Mleczak

According to Weronika Szczawińska, this play is “an attempt to test the
theory in practice. It is a question about the possibility of change, or at
least a chance to discover another kind of Polishness, infected by foreignness. And a journey backwards through genre divisions, completely
devoid of seriousness, full of twists, turning the traditional order of
theater roles on its head; a journey through afterimages and echoes of
ideas and films, leading from the past into the future.”

M USIC

© MACIEJ RUKASZ

Krzysztof Kaliski

WI TH :

Szymon Czacki, Krzysztof Kaliski and Weronika Szczawińska

It is also an attempt at a cooperation of artists who, on a daily basis,
work in the fields of visual arts and theatre: the show is created by the
director Weronika Szczawińska, the artist Tomasz Kozak, the composer
Krzysztof Kaliski, the actor Szymon Czacki and the stage designer Natalia
Mleczak.
PART NER : C ENT R E FO R CO NT EMPO R AR Y ART, WAR S AW
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NO VERSAILLES OVER HERE!

P O LAND
P REMIERE: 1 8 TH JUNE 2 0 1 6 ,

In the Teatr Polski in Bydgoszcz, Rabih Mroué prepared a play about
Andrzej Lepper – one of the most controversial figures on the Polish
political scene over the last twenty years. The leader of the „Samoobrona” (Self-defence) party was frequently featured in the media and
sparked controversy but at the same time he was persistently subjected
to snap and often stereotypical judgements. It seemed as if various
social groups were projecting their fears, needs and obsessions onto
Lepper. The brilliant Lebanese artist, together with actors from the Bydgoszcz theater, takes a closer look at the figure of Lepper and at the
same time unveils some surprising aspects of the Polish transformation.
Marta Keil, who is also the curator of the project, and Piotr Grzymislawski collaborated with Mroué on his first Polish theater production.

Rabih Mroué

BYDGOSZCZ
D URATION: 1 H 2 0 ’
Performance in Polish with English surtitles

T E ATR POLSK I BYD G O S Z C Z

CON C EPT A ND DI R E CTI O N

Rabih Mroué

D R A M ATU R GI C CO O P E R ATI O N, CU R ATOR

Marta Keil

rabih mrou�: No Versailles over here! is a performance that doesn’t
try to expose the truth or lack thereof; it doesn’t investigate who’s
guilty and who’s not. It doesn’t try to get on the right side of anybody
and it doesn’t try to offend anyone. We can watch how the facts, data,
evidence and testimonies are intertwined with scandals, accusations,
rumors and fantasies, and how all of that becomes “public opinion”.
The material we work on is entirely made up of newspaper articles –
we investigate the story of Andrzej Lepper’s death based on them. We
ask questions about what stands behind every new published text to
understand how the media function. It’s kind of like a surrealist story
based on a true story, made composed of indissoluble ties between
truths and lies; the ties that once cut, become deadly.

D R A M ATU R GI C CO O P E R ATI O N

Piotr Grzymisławski, Jan Sobolewski
T EX T

Marta Keil, Piotr Grzymisławski
and Rabih Mroué
S CEN OG R AP H I C CO O P E R ATI O N :

Marta Kuliga

Łukasz Maciej Szymborski,
Piotr Wawer Jr
LIG HT S

Robert Łosicki
STAG E MANAGE R

Hanna Gruszczyńska
P ROD U C E R

Magda Igielska

© MONIKA STOLARSKA

M USIC

The basic point of reference in working on No Versailles over here! was
not so much Andrzej Lepper’s biography as the reactions that have existed for over twenty years to him appearing on the political scene. Going
through them not only allows us to take a closer look at the history of
the Polish transformation from a pretty surprising perspective, but also
to see the social, economic and political phenomena that are part of the
current situation in Poland. The publicists‘ comments, the language of
press reports, the way of conducting interviews, the methods of constructing both analytical texts and short press releases show the process
of accumulating class prejudices, they uncover the dividing lines being
drawn, they reveal social fears, obsessions and denials. In a way, they
portray the creation of class divisions in the Polish society after 1989.

Jan Sobolewski, Małgorzata Trofimiuk, Piotr Wawer Jr,
Łukasz Maciej Szymborski

WI TH :

AN EXCERPT FROM „POGARDA. OSWOJENIE LEPPERA [CONTEMPT. THE TAMING OF
LEPPER]” BY MARTA KEIL, PUBLISHED IN THE BROCHURE FOR „NO VERSAILLES OVER HERE!”
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Rabih Mroué lives and works in Beirut and Berlin. Fascinated with how
reality and fiction intermingle, he freely draws on different disciplines
in his artistic work which - although rooted in teater – contains elements of stage plays, performances and visual arts. He is co-founder
and member of the executive board of the Beirut Art Center, co-publisher of tdr: The Drama Review (New York) and regularly directs for
the Munich Kammerspiele. His latest stage works include Ode to Joy
(2015), Riding on a cloud (2013) and 33 rpm and a Few Seconds (2012)
with Lina Majdalanie. His most recent exhibitions took place in moma
(2015), Mesnta Gallerija (Ljubljana, 2014), salt (Istanbul, 2014), ca2M
(Madrid, 2013) and documenta 13 (Kassel, 2012). In March 2016 Hebbel
am Ufer in Berlin organized a festival dedicated to his works created
with Lina Majdalanie. During the Festival of New Dramaturgies in 2015
the audience in Bydgoszcz saw Riding on a Cloud – one of his highly
acclaimed performances.

And yet it worked out. The spectacle delighted me and Lepper’s colleagues. Although I’m sure it was for entirely different reasons. Let
the words of one of Samoobrona’s activists, who had tears in his eyes,
be the punchline: “We lost. We had our five minutes and we threw it
all away. The chairman is the only winner in Samoobrona. Not even
Kaczyński had a theater play made about him.”

What strikes the most about this performance is the subversive concept
of thinking about Poland through the lens of a marginalized individual
pushed to the sidelines of the “new” reality. Unwittingly awakening
suppressed but still valid fears, it reminds us of arduously overcoming
claustrophobia that we are stuck in, both politically and mentally, paralyzed by the galloping capitalism and inferiority complexes about the
West. Are we environmentally aware enough, have we rid ourselves of
the small-town accents and have the old social divisions disappeared?
WIKTORIA WOJTYRA, KULTURA LIBERALNA

A lot of representatives of Samoobrona came to the premiere wearing
white and red ties – yes, the party survived its founder. After the play,
the activists presented one of their striped ties to the Lebanese director.
In one of the interviews, Rabih Mroué said that art exists to make the
world more complicated for the spectator. No Versailles over here! is
a good example of that.
WITOLD MROZEK, GAZETA WYBORCZA

MARCIN KOWALSKI, GAZETA WYBORCZA

The Lebanese artist Rabih Mroué’s theatrical method and his distance
towards the issues raised give this scenic event conceived in Bydgoszcz
a chance to become interesting for everybody, although probably for
different reasons.
ANITA NOWAK, TEATR DLA WAS
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ALL ABOUT MY MOTHER

P O LAND
P REMIERE: 2 2 ND APRIL 2 0 1 6 ,

Tomasz Śpiewak, Michał Borczuch

C RACOW
D URATION: 2 H 1 0 ’
Performance in Polish with English surtitles

T E ATR Ł A ŹNI A N OWA

T EX T

Tomasz Śpiewak
D IR ECTO R

Michał Borczuch
A SSISTA NT DI R E CTO R

Agata Klepacz
D R A M ATU R GY

Tomasz Śpiewak
STAG E DE S I G N

Dorota Nawrot
M USIC

Bartosz Dziadosz
Jacqueline Sobiszewski
M ULT IM E DI A

Michał Dobrucki

The title All About My Mother alludes to the Almodóvar film, yet it is
not its theatrical adaptation. It is a personal project by Michał Borczuch
i Krzysztof Zarzecki, inspired by the figures of their own mothers, who
died of cancer in 1986 and 1998. It is a play by two grown sons, half-orphans, reconstructing their story with scraps of memories from the time
when they were teenagers and children. With the help of actresses and
members of the creative team invited to participate in the project, they
aim to tell the impossible (distorted by the workings of memory) story
of the mother passing away and even the fascination with the disease
and the way it was perceived in the period of political transformation
in Poland in 1980s and 1990s.

© KLAUDYNA SCHUBERT

LIG HT DE S I G N

Iwona Budner, Monika Niemczyk, Halina Rasiakówna, Ewelina Żak, Krzysztof Zarzecki,
Marta Ojrzyńska, Dominika Biernat
Barbara Kinga Majewska lent her voice in the performance.

WI TH :

Michał Borczuch is known as one of the most interesting Polish directors
of the young generation. He was nominated for ‘The Passport’ (the
prize for outstanding achievements in culture awarded by the Polityka
magazine) several times and last year he won the ‘Divine Comedian’
award for the best show of the year in the International Divine Comedy
Theatre Festival in Cracow for The Apocalypse.
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The performance unveils unhurriedly as there are no morals that need
to be rushed to. It is a personal account, told with the awareness of
all the limitations and difficulties which bringing it to the stage entails.
JOANNA TARGOŃ

An intriguing and hardly obvious performance was created in Nowa Huta.
Minimal means serve to highlight the vastness of the industrial space
of New Bath, as does the immersive and coarse stage design by Dorota
Nawrot. There is no simple sentimentality in Tomasz Śpiewak’s text. Nor
is there an attempt at a biography in the sense of trying to organize
someone’s life story. ‘An ordinary woman,’ Borczuch i Zarzecki reiterate.

Perhaps beneath the belief in the miracle of salvation, resurrection and
transubstantiation that the play promises, there is a simple need for
consolation. In any case, the question of whether there is a point to expressing and staging one’s own personal trauma will enliven the performance till the very end, and the answer will come from an unexpected
place: the power of theater will be revealed in the essentially hardly-theatrical, in what is unhurried, unready and constantly postponed.

WITOLD MROZEK

ALDONA KOPKIEWICZ

All About My Mother, almost all about our mothers; and – by extension - ourselves. It is a tribute to Pedro Almodóvar, the finest director
of women, paid by a talented producer and an actor who tell the story
of all women and the most important one; their mother. The latest performance by Michał Borczuch in New Bath, as is often the case, is made
up of intuitive references to the cinema, literature, plastic arts, and his
own sensibility. (...) There are no mawkish undertones in his play – there
is pure honesty; at times amusing and sometimes brutal. “Mother’s
eyes which can see everything watch the birth watch throughout life
and watch after death from the ‘other world’ ” [translated by Barbara
Bogoczek] – Tadeusz Różewicz wrote. In All About My Mother they saw
the love of their sons whom they didn’t have enough time to get to
know. And the audience’s emotions. I am not liable for the heartache.
ŁUKASZ MACIEJEWSKI
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The family musical duo We Call It a Sound is a blend of avant-pop,
dance and folk sounds. Their compositions for two voices, electronics
and two wind instruments, the trombone and the trumpet, are in essence songs referring to the atmosphere of the contemporary Polish
countryside. The light beat electronica with trance motives is a proposal from Wicked Giant. The band was formed in 2014 and they are
currently working on their first single. The uncompromising rap duo
Syny (Lighthouse Records) attract not only with rough, ragged lyrics and
sounds, but also energetic and mesmerizing atmosphere at concerts.
There will also be some space for rock-and-roll rascals from Dead Snow
Monster, who know perfectly well what the loud garage playing is like.
Papa Zura and Ojciec Karol are presenting austere and remarkable mix
sets, which are an original selections of archival pieces from vinyl records in a decent old school mix. Funk, groove and soul are the domain
of Burn Reynolds (Asphalt Records), whose sets warm the floor until it
is red-hot. The musical bridge of the Festival Club will be two electronic
mixes by Michał Margański (Polish Radio Three). A journalist and a radio
dj rolled into one, who combines such extreme genres as techno, disco,
jazz or house, will play at the event entitled Radio House Party (24th
September) and in the Towarzyska Kafe club (1st October). His sets and
programs, apart from the wide selection of genres have a distinct dance
character. The songs that he will present in Bydgoszcz are a selection of
the pieces presented on the air of Public Radio Three ("Trójka") during
Triple Broadwidth on Saturday nights.

Crisis is a state that is well known also in the music world, and especially
in the circle of big record companies. In the first years of the twenty-first
century streaming sites and Internet channels with unlimited access to
music disrupted the existing monopoly of record giants. On the other
hand, this crucial moment on the music market accompanied by new
media and universal access to them, have become an opportunity for
the development of independent music labels and new ways of presenting and sharing music. Small and independent record companies
are now very important on the music market, while diy production of
records is a common way of functioning of many bands. The activities
mentioned above are musical attempts to generate social energy, which
can be based on the community of listening to music and aided by small
events and music initiatives.

This year’s Festival Club focuses on presenting and meeting groups associated with creative record companies (Lighthouse, Asphalt Records),
or producing, releasing and promoting their own records (We Call It
a Sound, Dead Snow Monster) at their own expense.

CURATOR OF FESTIVAL CLUB IS JAKUB DRZASTWA

During the festival, every day at 10 p.m. we invite you to the Festival
Club, which this year will be located in the Towarzyska Kafe club (12,
Poznańska street).

270

271

BURN REYNOLDS

DEAD SNOW MONSTER

He is part of the Soul Service dj collective. Its members are the originators of the series Polish Funk (1-4), presenting little-known works
from the archives of the Polish record industry. The albums have been
released by Polskie Nagrania, a record company, and have been getting
positive reviews all over the world. The distribution of the records in
America is in the hands of Dusty Groove, a Chicago store and a record
company specializing in the promotion of jazz, funk and soul music. At
the moment, he is signed to Asphalt Records.

The music of the trio from Wrocław can be characterized as garage
rock’n’roll, though they are not short of loose and understated sound.
Their minimalist compositions in conjunction with the energy of the musicians create a truly explosive mixture. The band has already recorded
two eps and, in 2012 released the album I Wanted to See a Monster. In
the same year, the album Offensive 4 was released, which contained the
song „Get Your Guns” which was specially selected for the compilation
by Piotr Stelmach (Polish Radio Programme 3). The band has performed
at the Open’er Festival in Gdynia and Muddy River Festival in Prague,
among others.

His music sets would open a lot of film and theatre festivals; two editions of the Planet Doc Review, the Warsaw Theatre Encounters, the
Gdynia Film Festival.

Their latest album Things (February 2016) contains a lot of sound from
the garage rock’n’roll and diy rock’n’roll genres. The music is rooted in
the 1960s ambience and style.

He co-created music for many theatre productions, including „From an
extraordinary height” by Daniil Kharms within the framework of the
series Lyric. Reactivation at the National Theatre in Warsaw.
He organizes many concerts with the participation of, among others,
Tony Allen (Fela Kuti’s legendary drummer), Mulatu Astatke & the Heliocentrics (Strut / Now Again), Hypnotic Brass Ensemble (Honest Jones),
Baby Charles (Record Kicks), Karl Hector & the Malcouns (Now Again),
Soul Jazz Sound System (Soul Jazz Records), Fryer (Jazzman Records),
Andy Votel (B-Music / Fat City / Finders Keepers), Mr Thing (bbe).
He played in Russia, France, Israel, Vienna, London, Birmingham and
Lithuania.

272

C L U B

F E S T I V A L

273

MICHAŁ MARGAŃSKI

RADIO HOUSE PARTY

dj and music journalist of Polskie Radio Three. In his original broadcast
Triple Bandwidth (Saturdays, 12 p.m.), he presents music originating
from jazz and electronica. For several years he has also been involved
in mixing music.

The project Radio House Party refers to the search for new practices of
listening. In a well-known form of a house part, it tries to find the possibility of new situations arising from the contemporary experience of
the collective music consumption. Radio House Party responds to one
of the objectives of the festival associated with initiating projects in the
social sphere through practical testing of the crisis situation and finding
in it a new way of organizing and participating.

His mixtapes combine such extreme genres as techno, disco, jazz or
house. He sets great store by the story being “told”, which results in
building up tension and constructing a virtual storyline.
Old Prozac, Sphinx 700, Stereo, Literki (Letters), Swing, Transgressions
Festival – these are a few of the many venues where he has presented
his dj skills. Fascinated by the work of dj Shadow, 2 Many djs and Carl
Craig, he smuggles beats produced by most Polish and foreign record
companies involved in electronic music. His sets and broadcasts have
a very eclectic and dance-oriented nature. The songs that he will present in Bydgoszcz are a selection of the pieces presented on the air of
Polskie Radio Three on Saturday nights (1 October).
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The culture of joint listening to music is mostly limited to big festivals
and music events. Several stages, hundreds of performers and the abundance of stimuli bring the participants into a state of sound confusion.
What we listen to and how we do it affects not only the shaping of our
hearing and musical taste, but it is also an integral process of participation in culture and society. It requires conscious participation.
This process is easily visible when we look at small record companies
that change, but in reality return to older media. Music is often released
in vinyl format or cassettes, rather than – as is most often the case –
released in the form of a virtual music file uploaded to the web. The
world begins to take to small and medium-sized festivals, often taking
place outside the main cultural centres and also in small towns or villages. The organizers of such events put the main emphasis on their
intimacy and on popularizing the idea of acoustic ecology. This intimate
nature also manifests itself in concerts organized in private apartments
by professional companies offering the so-called house gigs. Concerts in
studio flats or houses for a handful of guests are certainly an interesting
alternative for festival goers tired of listening to three concerts at the
same time.
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PAPA ZURA AND OJCIEC KAROL
(SOUL SERVICE)

Radio House Party is a multi-spatial house party featuring the dj and
a radio journalist Michał Margański (Polskie Radio Three). The dj set,
which he will play in one of the flats in Bydgoszcz, will be available via
streaming and broadcast live on Radio Three during the Triple Bandwidth program. Being on the move or away from the physical event,
anyone can become a member and join in the fun. The common space
can paradoxically be in many places; at home, in a flat, in the garden or
in the park. Just visit the Festival of New Dramaturgies website or turn
on the Polskie Radio Three. This way - at the same time and in many
different spaces - an unlimited number of people will be able to have
fun and dance to the same music. All participants will share the same
sound and rhythm that come from one room in a flat in Bydgoszcz.

papa zura Since mid-1990s active as a dj and music promoter. As a rule
his sets are austere and original selections of archival pieces from vinyl records in a decent old school mix. With his bag of 7” vinyl singles
he visited clubs, festivals and radio stations in Poland and many other
countries, from London to Moscow, to Tokyo, mixing both in small pubs
and during huge music events such as the Open’er Festival or Męskie
Granie. Author of several own productions, including vinyl singles released by Funky Mamas & Papas. He is a member of the Soul Service
collective, with which he has been promoting funk/soul/jazz, 1960s psychedelic music, tropical rhythms as well as vinyl records as carries since
2005. Soul Service are also the authors of a well-known record series
Polish Funk and several other albums presenting the Polish music of
1960/1970s. For some years they were hosting the weekly programme
Soul Service in roxy Radio, not in existence anymore.

The event will take place in a Bydgoszcz flat and will have a silent disco
formula. The admission to the event is free upon prior registration (at
radiodomowka@festiwalprapremier.pl). The registration for the event is
from 1st to 22nd September. The exact address of the flat will be given
to the event participants by email on 23rd September at about 3 p.m.

The webcast of Michał Margański’s set will also be played
at the Festival Club.
THE WEBCAST SCHEDULE:
10 P.M. – 12 P.M. ON-LINE
12 P.M. – 02. A.M. RADIO THREE / ON-LINE
02 A.M. – 03 A.M. ON-LINE
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ojciec karol Co-founder of the Break Da Funk collective supporting
the music of broken sounds. He released a mixtape entitled Akumulatura showing the impact of funk on contemporary dancing music and
a mix under the title Sepukultura featuring such musicians as: mC glenskii - vocals, Kuba Galiński – synthesizer and organs, Suhi vel Sushkin
– trumpet and vocals, dj Zaju – scratch. The mix was broadcast in the
programme Solid Steel run by Ninja Tune record label. In 2013, he became a member of Soul Service, where together with Captain Sparky,
Miściak, Burn Reynolds and Papa Zura they bravely bring funk energy,
by means of record players and dusted vinyls, to wherever it is needed.
He hosted programmes in Jazz Radio, in Radio Kampus and Radio Roxy.
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WE CALL IT A SOUND

WICKED GIANT

The band We Call It a Sound was founded in 2007 in Wolsztyn in Greater
Poland. Active for over nine years, the group has released three albums:
Animated (2010), Homes & Houses (2012) and Trójpole (2014). This material was performed at numerous concerts and festivals, among others, at Open’er, off Festival, Selector, Coke Live Music, Slot Art Festival,
as the opening act for Yeasayer from New York. The group’s style has
constantly evolved; from the avant-pop, balanced beginnings through
flirting with dance music, R & B or dub, to the fascination with Polish traditional music, which continues to this day and resonates most strongly
in their works. However, these influences are combined with original
ideas, which leaves the group in different worlds of musical style.

The band Wicked Giant was formed in 2014. Their music has evolved
from heavy guitar sound, through light-beat electronica to one with
trance elements; thanks to the hypnotizing vocals by Ala Boratyn and
Alek Żurowski’s synthesizers. The triphop sound is softened by Kuba
Buchner’s guitar, which lends a touch of rock to their style.
The group merges genres such as grunge, pop and Bristol sound. So
far, their gigs took place mainly in Warsaw. They plan to release their
first single into the world in the fall. The concert at the Festival of New
Dramaturgies is the starting point of their first, joint tour.

wcias is now a duo made up of Filip and Karol Majerowski, who identify with their native village Kębłowo, despite residing in Warsaw and
Poznań. The brothers are now working on new material, which is likely
to be released as their fourth record later this year. The songs’ aesthetics is a kind of bridge, as the group returns to their original intimate
sound and minimalist form while at the same time under the influence
of the local musical traditions. The compositions for two voices, electronics and two wind instruments, the trombone and the trumpet, are
in essence songs referring to the problems and the image of the contemporary Polish countryside.
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SYNY

The duo created in 2014 by the producer 1988 (including Stella, Raw, Etamski) and by the rapper, songwriter and producer Robert Piernikowski
(Napszyklat). Their debut album Orient was released in 2015 by the independent record company Lighthouse (Latarnia). Orient is an ambiguous record, full of scraps of sentences and words, associations, language
mistakes and cliches forming complex images. This album is the essence
squeezed out of what is most interesting about rap: rough, sincere and
spontaneous, a record created with almost a cinematic sense. It takes
an energetic but mesmerizing form during concerts, which - in conjunction with their charisma – draws the audience to them from beginning
to end.
Since their debut, Syny have played dozens of concerts in Poland and
abroad. They have performed, among others, at the New Music Festival,
Unsound, Up To Date, a Gdańsk edition of the Boiler Room. The duo is
currently working on new material, and their Orient has lived to see its
release on vinyl (2016-07-15).
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THE ANTHROPOLOGY
OF CRISIS AND THE DEPICTIONS
OF TANGIBLE UTOPIAS

PART IC IPANT S

Ulrike Guérot
Kinga Stańczuk
C H AIR

Bartek Frąckowiak

There are ever more crises in the geopolitical, economic and or social
spheres. We hear about and comment on the crises; financial, debt,
refugee, climate, political and even democratic ones. The connections
between them are becoming more and more evident, despite the political attempts to cover these links. A feeling is present that a sea change
in the global political order is occurring, yet we are unable to identify
its direction. The lack of stability and predictability of the world events,
which can – practically on a daily basis – change our references for
understanding what is happening around us, affect our social and political condition, throwing us toward nationalist or neoliberal realities,
seemingly lacking other alternatives.
Finding the way to present an alternative to the post-political futility,
the anti-democratic interests of the financial sector and the nationalist
sentiments brought to the boiling point is currently the most significant
challenge for us as European citizens.
Together with the participants: Ulrike Guérot – thinker and political
philosopher, founder and head of the European Democracy Lab (edl),
a think tank researching the future of European democracy; and Kinga
Stańczuk – historian of ideas, researcher dealing with the matter of
justice in the period of transition, plenipotentiary for political matters
of the Razem political party, we will try to analyze and make a diagnosis
of the crisis. We will consider how it is experienced and what influence
in has on our political, economic and social situation.
We will not stop there, however. Coming up with a diagnosis will not
suffice anymore. We should start a conversation which will open up
new ideas, relations and solutions. The subject of crisis ought to help
us formulate questions and define alternative political, economic and
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IMAGES OF REFUGE:
THE WORLD AS A CAMP

social projects. Facing the symptoms of the crisis of neoliberal capitalist
policies: (1) the disruption of the economic and social balance by the
capital; (2) the financialization of the economy; (3) pursuing the policy of
depriving citizens of their public and civil rights; (4) the ever-increasing
terrorist attacks and armed conflicts; (5) outbursts of social discontent
all over the world, resulting in (6) governments’ growing authoritarianism and (7) the reinforcement of right-winged populism – we should find
a path towards a new order, based on equality, social justice, empathy
and – finally – a humane (and social) economic system.
C H AIR

Paweł Mościcki

If we were to believe modern humanities, the camp is becoming a common form of managing the population of excluded people, expelled
from their own countries, pariahs forced to migrate. Moreover, the
number of people with unclear status, deprived of civil rights and relying on the care of humanitarian organizations, is rising dramatically all
over the world. According to some people, it’s connected not just with
armed conflicts and climate change forcing people to wander in search
of bread, but also with the nature of the late capitalism. If it really is
so, it may be that soon all of us will be to blame for the fragile status of
refugees. Mass culture - which feeds us with fantasies about the future
of our planet as a place of radical segregation, naturalized injustice and
humanitarian disasters - has been sure of that for quite some time now.
In another lecture of the Refugee pictures series, we will deal with these
visions of the future, contained in movies such as The Hunger Games
and Total Recall. We will also try to see which elements of these futurological fantasies can already be noticed in today’s world.
It’s becoming harder and harder to ignore the fact that the refugee
issue is one of the biggest challenges – ethical, political, historical –
that Europe has to face today. Pictures of refugees, updates on their
situation, and discussions about that phenomenon are becoming an
ever-more present element in the media reality of today. Just like refugees systematically populating various parts of our continent. During
the lectures hosted in Teatr Polski in Bydgoszcz, the attendees will be
able to focus not just on current issues, but also on their historical and
artistic contexts.
According to Aby Warburg, pictures are always moving, and they can
travel both through space and time. Thanks to their migration, culture is
still alive; generating important tensions, producing mixtures and sparking debates. That’s why a meticulous researcher can recognize the same
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A TALK BY THEODOROS CHIOTIS

“pathos formulae” in paintings from the Italian Renaissance and in Hopi
tribal rituals practiced at the beginning of the 20th century. Do modern
pictures of refugees have distant, historical references as well? Can the
pathos present in them be turned into the starting point of a conversation about culture itself, and modern culture in particular? How can this
anthropological view be connected with an urgent need to participate
in the current political and ethical conflicts on the refugee issue?
So far three lectures have been hosted as part of the Refugee pictures
series: “The rage of the excluded”, “Calais – where Europe ends”, “The
exile’s experiments”. You can find more information at http://www.teatrpolski.pl/seminarium-moscicki.html

PR ES ENT ER

Michał Tabaczyński

Paweł Mościcki – philosopher, essayist and translator, associate professor at The Institute of Literary
Research of the Polish Academy of Sciences. He is one of the editors of the quarterly “View. Theories and
Practices of Visual Culture”. Editor of Maurice Blanchot. L’instant de ma mort (2007) and author of: Polityka
teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii
według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015).
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For those whose faith in the power of poetry has recently waned (i.e.
for the vast majority, apparently); the example of Greece should be
comforting. In a state of severe crisis which seized many a sphere of
the public life in Greece, it is poetry that becomes an efficient tool to
describe the current situation. But also an efficient means to express
defiance. Two anthologies of contemporary Greek poetry, recently published in English, imbue Greek poetry with great power; make it recognizable and prominent, as if Greek literature was the only beneficiary
of the tragic current situation. The author Theodoros Chiotis is editor of
one of these collections: Futures. Poetry of the Greek Crisis, as well as a
poet, translator, and project coordinator for the The Cavafy Archive in
the Onassis Foundation in Athens.

PAWEŁ WODZIŃSKI Managing director of Teatr Polski in Bydgoszcz; theatrical

ARTUR SZCZĘSNY He graduated from the Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and

director. He graduated from Acting (1989) and the Directing (1993) Departments
at The Aleksander Zelwerowicz National Higher School of Theatre in Warsaw. He debuted
in the Theatre of Dramatic Arts in Bydgoszcz directing Woyzeck by George Büchner
in 1992. In 1998 he founded and then became head of a theatrical society created to
promote contemporary dramaturgy and popularizing the idea of socially-involved
theater. Between 2000 and 2003 he was Managing and Artistic Coordination Director
of Teatr Polski in Poznań. In 2010 he was the Program Director of the 5th International
Festival of the Polish Contemporary Arts “R@PORT” in Gdynia.
Now associated with Teatr Polski in Bydgoszcz, where he directed Stanisław Wyspiański’s
The Return of Odysseus (2007) and Krasiński. Undivine Comedy. Misenscene (2008),
Słowacki. 5 Plays. Historical re-creation (2010), Mickiewicz. Dziady. Performance (2011)
and Wedding by Witold Gombrowicz (2012). In the last two seasons he also directed:
Ifigenia (2014), Thermidor (2014), Samuel Zborowski (2015), Grapes of Wrath (2016).
He is also author of almost 40 set designs. He writes academic texts and feuilletons.

Television at the University of Silesia in Katowice. He currently holds the post of Public
Relations Director at Teatr Polski in Bydgoszcz. He previously worked as Promotion and
PR Director in Teatr Polski in Bielsko-Biała and as spokesperson for the Regional Culture
Centre in Katowice. He collaborated with the Zbigniew Raszewski Theatre Institute in
Warsaw on the organization of the Theatre Encounters in Warsaw and coordination
of the project “e-teatr.tv” and with the office of the European Capital of Culture 2016
“Katowice – Miasto Ogrodów”. In 2011-2013 he was the representative of the Marshal
of the Silesian Voivodeship in the chapter of the “Złota Maska” theatre award. In 2009
he founded the Prokulturamedia Association in Katowice. He continues his nongovernmental activities as vice-president of the board of directors in the HOBO Art
Foundation in Warsaw.

PIOTR GRZYMISŁAWSKI Theatre academic, dramaturg and theatre critic. Vice-president

MAGDA IGIELSKA Producer affiliated with Teatr Polski in Bydgoszcz since 2006,

promotion specialist, theatre project manager, co-organizer of the Festival of New
Dramaturgies at Teatr Polski in Bydgoszcz, coordinator of the international projects
organized as part of the European Commission’s Culture Programme 2007-2013.
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of Poznan Theatre Initiatives Association. Member of the HOBO Art Foundation’s board
of directors. As a playwright, he worked on the documentary theatrical project Hans
Paasche: Groβpolen Hero (2013) with Bartosz Frąckowiak; on William Shakespeare’s
Othello (2015) in Teatr Miejski Gdynia with Waldemar Raźniak and on No Versailles
Over Here! (2015) in Teatr Polski in Bydgoszcz with Rabih Mroue. He also collaborated
on Happy Project directed by Nigel Charnock and Przesilenie letnie by the Wollny/
Szwajgier/Przybysz artistic collective, both produced as part of Art Stations Foundation’s
curatorial program “Stary Browar Nowy Taniec”. Editor of the publication “20/20” (2014)
about modern Polish dramaturgy and co-editor of an anthology of contemporary
Polish drama: “Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy” (2015). Between 2009-2014
he taught at the Chair of Drama, Theatre and Performance at the Adam Mickiewicz
University in Poznań. In the 2011/12 season he was a member of the artistic jury in the
National Contest in Staging Polish Contemporary Art. He wrote for academic and theater
periodicals (for example: “Przestrzenie teorii”, “Teatr”). Right now he is the dramaturg
at Teatr Polski in Bydgoszcz.
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BARTOSZ FRĄCKOWIAK

Associate director of Teatr Polski in Bydgoszcz. Theatrical director, dramaturg and
curator-producer. Graduate of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the
University of Warsaw and Inter-University Studies at the “Artes Liberales” Academy.
PhD student at the Chair of Drama, Theatre and Performance at the Adam Mickiewicz
University in Poznań. He debuted as director in 2009 in Teatr Wybrzeże in Gdansk
with the play Priest H., or Angels in Amsterdam based on Marian Pankowski’s texts;
as a dramaturg in 2006 with A Streetcar Named Desire directed by Wiktor Rubin in Teatr
Polski in Bydgoszcz.
Since 2010 he was Board Chairman and Program Director of the HOBO Art Foundation,
working for the development of visual and performative arts and implementing
theatrical and performative co-productions (among others: Komornicka: An Apparent
Biography with Teatr Polski in Bydgoszcz, Katastronauci in Teatr Nowy in Warsaw,
performative lectures together with the “Bęc Zmian” Foundation) and cultural and
artistic education projects promoting the elimination of borders between art and science
following the principle of merging creation and research.
Among others, he directed: Komornicka: An Apparent Biography (2012), In Desert
and Wilderness. After Sienkiewicz and Others by Weronika Szczawińska and Bartosz
Frąckowiak in Teatr Dramatyczny in Wałbrzych (2011), the performative lecture The Art of
Being a Character (2012), Africa by Agnieszka Jakimiak (2014), Borders (2016) shown in
this year’s edition of the Festival of New Dramaturgies.
Among others, he curated performative lectures constituting a project created together
with the HOBO Art Foundation and the “Bęc Zmiana” Foundation (2012).
Dramaturg of plays directed by Iga Gańczarczyk, Agnieszka Olsten, Monika Pęcikiewicz,
Wiktor Rubin and Weronika Szczawińska.
He published in various theatrical and sociocultural magazines (“Dialog”, “Didaskalia”,
“Krytyka Polityczna”, and “Teatr”).

JAKUB DRZASTWA Organizer of cultural activities, theater educator, coordinator of

cultural and theatrical projects, set designer and music composer. In 2013 he graduated
from the Faculty of History at the Adam Mickiewicz University in Poznań and in 2015
completed his postgraduate studies in Design Management at the School of Form in
Poznań.
Between 2010-2015 he worked in the Zbigniew Raszewski Theatre Institute in
Warsaw, where he coordinated five editions of the National Contest in Staging Polish
Contemporary Art, produced the “Nówka Sztuka” festival (2012-2014) and contributed
to numerous other projects: “Świąteczny Frymark Teatralny”, the Theatre Encounters in
Warsaw, “Niech szyje teatr”, Children’s Day at the Prime Minister’s Office. In 2011–2012
he designed the program of the Festival Club of the Theatre Encounters in Warsaw at
Café Kulturalna.
A member of The Theatre Educators Association since 2012, he co-creates (along with
the Sztuka Nowa Association) the space for theater education LUB/LAB (Lubelska 30-32
Street) in Warsaw. As part of the operations of the The Theatre Educators Association, he
carried out several projects, such as “Teatralne Spięcie”, the Theatre Educators’ Forum,
the Arts Education Conference “EduAkcja”, “Teatranki”. As part of the project organized by
Theatre Institute – Teatranki – Laboratorium Przestrzeni – he hosted a series of workshops
on the creative building of space for theatrical actions.
Set and costume designer for performances: Tu bi-szwat (POLIN Museum of the History
of Polish Jews, Teatr 21, directed by Justyna Sobczyk), Ciało pedagogiczne (directed by
Justyna Sobczyk), Krystyna Miłobędzka’s Ojczyzna in Teatr Polski in Poznań (directed by
Justyna Sobczyk). Author of scenographic object (Tęczowa kominiarka) as part of Project
Object at Prague’s 13th Quadriennale.
Creator of To też robot brand, for which he designs and makes bags. In 2015 he worked
with Teatr Powszechny im. Zbigniewa Hubnera in Warsaw, where he hosted creative
sewing workshops Torba powszechna. During a few editions of the Theatre Encounters in
Warsaw he designed and made bags out of banners, which became the Festival’s official
gadgets.
As a musician he takes part in performances: Ja jestem ja directed by Justyna Sobczyk
(African drums) and Labirynt directed by Alicja Morawska-Rubczak (drums, drum
tank). He’s a creator of the space-sound installations, which are a part of Akcja Labirynt
organized by “Muzyka jest dla wszystkich” Foundation.
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M A N AG I NG DI R E CTO R
A SSOC I ATE MA NAGI NG DI R E CTOR
HEA D ACCO U NTANT
D R A M ATU R G
CURATO R S
P ROD U C E R
D IR ECTO R O F ARTI STI C CO O RDI N ATI ON
P UBLIC R E L ATI O NS DI R E CTO R
P UBLIC R E L ATI O NS DE PARTME N T
ACTO R S

STAG E M ANAGE R S
P ER S ONNE L AND O H S MA NAGE R
A SSISTA NT H E AD ACCO U NTA N T
PAYROL L
ACCOUNTA NTS
T ECHN I CA L DI R E CTO R
A SSISTA NT TE C H NI CAL DI R E CTOR
T ECHN I CA L C R E W
S EC RETAR Y
LOG IST I C S AS S I STANT
T HEAT ER MA I NTE NANC E
HEA D S E A MSTR E S S
S EA M STR E S S E S
LEA D EL E CTR I C I AN A ND S O U ND M A N AGE R
ELECT R I C I A NS /L I GH TI NG C R E W
S OUN D TE C H NI C I ANS
STAG E C R E W FO R E MA N
STAG E C R E W
P ROP ERTY C R E W
D R ESSE R S
HA IR D R E S S E R
CON ST R U CTI O N C R E W
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Paweł Wodziński
Bartosz Frąckowiak
Jacek Grabarczyk
Piotr Grzymisławski
Agnieszka Jakimiak, Marta Keil, Joanna Krakowska, Dorota Ogrodzka, Agata Siwiak,
Jakub Drzastwa
Magda Igielska
Bernadeta Fedder
Artur Szczęsny
Michał Gąsiorowski, Magdalena Kołata, Marietta Maciąg, Jagoda Sternal,
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Beata Bandurska, Paweł L. Gilewski, Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski,
Marta Malikowska, Alicja Mozga, Roland Nowak, Maciej Pesta, Martyna Peszko,
Jerzy Pożarowski, Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski, Anita Sokołowska,
Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, Piotr Wawer Jr, Małgorzata Witkowska,
Konrad Wosik, Marcin Zawodziński
Hanna Gruszczyńska, Mateusz Stebliński, Maria Walden
Krystyna Müller
Joanna Kraszewska
Elżbieta Cieślak
Joanna Szewe, Halina Tabaka
Waldemar Gracz
Beata Waszak
Maria Skora, Kazimiera Szramka
Kamila Kalinowska
Bożena Lange
Zbigniew Czerniak
Ewa Stańska
Alina Tadych, Aldona Włoch
Robert Łosicki
Łukasz Jara, Damian Wesołowski, Eugeniusz Wiśniewski
Leszek Drygas, Łukasz Szymborski
Artur Ekwiński
Jarosław Kubiński, Mariusz Pawlikowski, Roman Pietrzak
Eugeniusz Baranowski, Wiesław Mitoraj
Olga Betańska, Jadwiga Kamińska, Katarzyna Wysocka
Michał Boroń
Jarosław Andrysiak, Andrzej Kotowski, Krzysztof Pawlak, Witold Włoch
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Teatr Polski im. Hieronima Konieczki

TI CK E T OF F I CE
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Ti cket off i ce l ocated in Tea tr Polski in Bydgoszc z

al. Adama Mickiewicza 2, 85-071

(mai n en tran ce f rom the 20 Styc znia 1920 Street)

Bydgoszcz

Open f rom M on day to Frida y 2 – 7 p.m. a nd on w eekends three hours before

AUTORZY | AUTHORS

the perf orman ce.

David Harvey, Bartek Frąckowiak,
Janis Warufakis, Michał Tabaczyński,

Ti cket off i ce accepts ca rd pa yments (inc luding c onta c tless tec hnology) a nd c a sh.

Paweł Wodziński
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REDAKCJA | EDITORS

I n du s try ti ckets are a va ila ble for by employees of a rtistic institutions a nd a c a demic s

W S P Ó Ł P R A C A R E DA KC YJ N A |

i n the f i el d of theater w ho c omplete a spec ia l form a nd send it to the festiva l offic e.

EDITORIAL COOPERATION

Artur Szczęsny, Michał Tabaczyński

TŁUMACZENIA | TRANSLATION

Katarzyna  Gawęska, Artur Kociałkowski,

Piotr Grzymisławski

ON L I N E

Grzegorz Konat, Joanna Kurek,

I n the on l i n e ti cket s a les system of Tea tr Polski in Bydgoszc z.

Jerzy Paweł Listwan,
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Zuzanna Łopacińska-Piędel
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KOREKTA | CORRECTION

Piotr Grzymisławski, Magda Igielska,
Artur Szczęsny
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Teksty zawarte w niniejszym katalogu: „We don't have an immigration problem,
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we have a capitalism problem.” Pawła Wodzińskiego; Teatr Spraw Zagranicznych.
Europa między kryzysem a potrzebą utopii Bartka Frąckowiaka oraz Retoryki
radykalnego Michała Tabaczyńskiego i Rzeczywistość jest o wiele bardziej
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Festiwal Prapremier 2016 doﬁnansowano ze środków Miasta Bydgoszczy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
The Festival of New Dramaturgies has been co-funded by the City of Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship and The Ministry of Culture and National Heritage.

