
 
224 kaupunkia 
16103 ihmistä 
567 festivaalia 
1193 ensi-iltaa 
27 000 esitystä 
128 kantaesitystä 
1684 kirjailijaa 
4128 teosta 
559 teatteria 
 
(lähde: Teatr w Polsce 2011 – Dokumentacja sezonu 2009 / 2010, Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego / Theatre in Poland 2011 – Documentation of the season 2009 / 2010) 

 
 
Puolan teatterikarttaa tutkimassa Sari Havukainen  
 
 
Läksin Varsovaan nähdäkseni sen mitä en ole vielä nähnyt. WARSZAWSKIE SPOTKANIA 
TEATRALNE (WST) on puolalaisen teatterin suurkatselmus, kaksi viikkoa huhtikuussa. Tänä 
vuonna nämä ”tapaamiset” järjestettiin (30)/31. kerran. Edition järjestysnumeron merkintätapa 
sisältää ison tarinan, josta voisi kirjoittaa pitkästi.  
 
Lyhyesti: festivaali oli juuri valmis alkamaan 30. kerran huhtikuussa 2010, kun Tupolev-kone 
putosi Smolenskissa Venäjällä ja 96 puolalaista sai surmansa, heidän joukossaan maan 
presidentti Lech Kaczynski. Festivaali peruutettiin. Sen johtaja ja teatteri-instituutin 
(INSTYTUT TEATRALNY) nokkamies Maciej Nowak sai päätöksestään sekä kehuja 
suoraselkäisyydestä että haukkuja valtaapitävien mielistelystä.  
 
Yhtä kaikki, nyt vuonna 2011 teatterikatselmuksen aattona Smolensk-katastrofin vuosipäivä oli 
tulossa, eikä aamutelevisiossa ja muissa prime time -lähetyksissä juuri muille aiheille jäänyt 
tilaa. Surullinen onnettomuus oli vuoden kuluessa muuttunut salaliittoepäilyiksi ja 
vainoharhaiseksi poliittiseksi peliksi. Joka tapauksessa lähes kaikki WST-festivaalin esitykset oli 
myyty loppuun jo hyvissä ajoin ennen kaksiviikkoisen teatteri-istunnon alkua. 
 

 
 
Teatteri elitistisyyden viitassa – ja yrityksiä riisua sitä 
 
”Teatteri on eliitin taidetta” kuulee Puolassa monen suusta. Käsitys, ja mitä ilmeisimmin myös 
asiain tola, liittyy tietenkin niin lippujen hinnoitteluun, hulppeisiin teatterirakennuksiin, 
ohjelmistovalintoihin kuin teatterikritiikin ylläpitämään harvainvaltaan. Tuttua juttua Suomesta 
käsin katsottuna. Puolalaisen eliittiperinteen erityisyyden juuret ovat mielestäni koulutuksessa ja 
yhteiskunnan luokkajakaantumisessa, johon katolinen uskonto tuo oman koukuttavan 
mausteensa.  



 
Jako ”herroihin ja narreihin” on ällistyttävän selkeä Puolassa. On koulutettu ja arvostettu eliitti ja 
toisaalta kouluttamaton, suuri syrjälistö, jonka on näköjään tähän saakka myös oletettu pysyvän 
poissa pehmeiltä sametti-istuimilta viileistä saleista.* Tämä lyö luonnollisesti leimansa myös 
taiteen tekemiseen ja sen vastaanottoon.  
 
Tämän hetken kuumimmat nimet teatteri-Puolassa ovat Monika Strzepka ja Pawel Demirski. 
Nämä kaksi taiteilijaa ovat privaatissa perhe, ja teatteria syntyy niin että Strzepka ohjaa ja 
Demirski kirjoittaa näyttämötekstejä. Pawel Demirskillä, kuten monella muullakin puolalaisella 
nuoren polven teatterille kirjoittavalla on journalistin tausta. Hän on yhdessä Monika Strzepkan 
kanssa uranuurtaja maan dokumenttiteatterissa. 
 
”Monika Strzepka ja Pawel Demirski taistelevat johdonmukaisesti puolalaista herraskaista 
taidetta vastaan (...) He luovat uutta teatterin kieltä, jollaista ei ole Puolassa aiemmin tavattu: 
vastaan kaikenlaista elitismiä, kapinallista ja suoraa.” (Witold Mrozek, 
www.krytykapolityczna.pl 29.6.2010) 
 
Katsoin erään lehdistötilaisuuden taltioinnin, jossa ohjaaja Monika Strzepka  haroo tukkaansa 
samalla tavalla kuin ohjaaja Susanna Kuparista Ryhmäteatterin Eduskunnassa esittävä näyttelijä. 
Strzepka näyttää pysyvän vain vaivoin paikallaan vastaajanaitiossaan ja levottomuuttaan vastaa 
mielellään myös puoliso-kirjailijalle esitettyihin kysymyksiin. SZTUKA DLA DZIECKA 
(”Lapsen näytelmä / Näytelmä lapselle”) on parivaljakon yhteinen teos. Mustan huumorin 
läpäisemä teksti toteutettuna Jelenia Goran teatterissa sysimustana. Kauhukomedia katsoo 
maailmanmenoa 70 vuotta sodan jälkeen eurooppalaiselta taivaalta tipahtaneen lapsen silmin. 
Natsit voittivat sodan, mutta lapsi ei niistä ajoista muista mitään. Kuinka selittää tälle 
nykymeininkiä?  
 
- Juttu on siinä, että mitä lapselle pitäisi kertoa, jotta pystyisimme selittämään mitä tässä 
älyttömässä maailmassa tapahtuu, sanoo ohjaaja Monika Strzepka viimeisillään raskaana. 
 
”Never again!” lukee näyttämöllä valokirjaimin. 
 
Taiteilijaparin maailmankatsomusta kuvataan vasemmistolaiseksi. Joka tapauksessa se on 
kriittinen asenne maailmaan. NIECH ZYJE WOJNA (”Eläköön sota”) pohjautuu sotaromaaniin, 
josta 1960-70 –luvulla tehtiin kulttimaineeseen yltänyt televisiosarja. Neljän puolalaisen  
panssarimiehen ja koiran seikkailut toisessa maailmansodassa sujuivat teatterintekijöiden 
makuun turhan leppoisissa merkeissä. Strzepka-Demirski –kaksikko näyttää Niech zyje wojna –
esityksessä sodankäynnin karumman puolen.  
 
TECZOWA TRYBUNA 2012 Demirskin ja Strzepkan käsikirjoitus ja ohjaus puolestaan sai 
kipinän siitä palosta, jolla Puola valmistautuu jalkapallon EM-kisoihin. Puolassa on ollut tähän 
saakka mahdoton ajatus, että homot voivat seurata urheilua ja vieläpä kiihkeästi kannattaa 
kuningaslajin joukkueita. Rakkaudesta lajiin sateenkaari-ihmiset perustivat faniklubin nimeltään 
”Teczowa Trybuna 2012”. Klubin tarkoitus on ajaa homojen oikeuksia niin, että 
jalkapallostadioneilla olisi omat turvalliset loosit homoseksuaaleille kannattajille. Näytelmän 
aktivistihomot saavat kylmän vastauksen rouva kaupunginjohtajalta: ”Stadion on tarkoitettu 
kaikille. Mutta te ette ole kaikki.” Maaliskuussa 2011 maailmanensi-illassa ollut esitys sai 
odotetusti valtavan huomion puolalaisessa mediassa. 
 
 



Vapaa taiteilijapari työskentelee monella taholla, mutta on viime vuosina usein yhdistetty 
Walbrzychin teatteriin. Hiilikaivosalueen kaupungin ainoan teatterin kotiartisteiksi heitä voikin 
kutsua, niin monta teosta ohjaaja-kirjailija –parivaljakko on ollut sinne synnyttämässä.  
 
 
Kiinnostavinta teatteria tehdään nyt periferiassa: tapaus Walbrzych 
 
Walbrzych olisi kova kandidaatti, jos kisattaisiin maan tällä hetkellä kiinnostavimman teatterin 
tittelistä. Teatterinjohtajan sijaisena hihat käärinyt Sebastian Majewski on onnistunut kokoamaan 
lahjakkaan ensemblen produktioiden ympärille niin teatterin vakituisesta kuin vierailevastakin 
henkilökunnasta. Majewski on tinkimätön taiteilijapomo Oulun kokoisen kaivoskaupungin 
teatterissa, joka on viimeisimmillä esityksillään saanut myös kansainvälisiä vierailukutsuja.  
 
Varsovassa näin Walbrzychin ohjelmistosta esityksen BYL SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ 
ANDRZEJ (”Olipa kerran Andrzej Andrzej Andrzej”). Kolme tuntia, kolme väliaikaa kovaa 
tykitystä, eräänlaista dokumenttiteatteria. Tekijäpariskunta Strzepka-Demirski kieltää esityksen 
kertovan mistään, mistä se minusta vaikutti kertovan: puolalaisen elokuvan surkeasta nykytilasta, 
vihasta hyvin pärjääviä kohtaan ja sosiaalisesta epätasa-arvosta. Joka tapauksessa sadun 
päähenkilöllä tuntuisi olevan vanhan liiton elokuvaohjaaja Andrzej Wajdan piirteitä ja tarinassa 
viitteitä Marmorimieheen. Turhantärkeydelle nauretaan, ja oman kaupungin yleisöpalautteesta 
päätellen: osui ja upposi. 
 
 
Sebastian Majewskin ansioihin kuuluu mm. se, että hän on nostanut Walbrzychin teatterissa 
dramaturgian ja näyttämötekstin arvostusta. Majewski on itsekin työskennellyt dramaturgina Jan 
Klatan ohjaustöissä. WST toi pääkaupunkiin katsottavaksi Klata-Majewski –myllyn 
möyhentämän TRYLOGIAn. Krakovan Stary Teatr –tuotanto on sovitus nobelisti Henryk 
Sienkiewiczin romaanitrilogiasta, jonka tarina sijoittuu Puolan jakoja edeltäviin aikoihin 1600-
luvulle, jolloin ahnaat valloittajat olivat milloin ruotsalaisia, milloin tataareja. Teatterin 
nykytekijälle on liian suuri kiusaus olla tarttumatta puolalaiseen isänmaalliseen paatokseen ja 
nauramatta sille täysin taiteen palkein. 
 
Walbrzych ei ole ainoa teatteri Puolassa, jonka ympärillä on hyvää hyörinää. Esimerkiksi Teatr 
Wierszalinin mainitsee useampi teatterivaikuttaja. Koillis-Puolassa sijaitsevaa teatteria on 
verrattu Jerzy Grotowskin Teatr Laboratoriumiin ja Tadeusz Kantorin Cricot 2:een. 
 
- Walbrzych, Wierszalin Bialystokissa, Bydgosc, Itämeren ranta-alueen teatterit ovat kaikki 
esimerkkejä siitä, että nyt kiinnostavinta taidetta tehdään nyt jossain muualla kuin perinteisissä 
kulttuurin keskuksissa, Teatr-lehden toimitussihteeri Bartlomiej Miernik vahvistaa yleistä 
näkemystä teatteri-ihmisten parissa.  
 
 
”Teatteriesitys ei tarvitse näyttämötekstiä” 
 
Halusin haastatella muutamaa Puolan teatterialalla työskentelevää lähemmin. Yksi heistä on 
Dorota Sajewska, keskeisen varsovalaisen teatterin dramaturgi ja taiteellinen varajohtaja. 
TEATR DRAMATYCZNY (TD) on suuri paikalleen vakiintunut teatteri, puitteitaan myöten. 
TD:n näyttämöt, 130 hengen harjoitus- ja toimistotilat sijaitsevat niin keskeisellä paikalla kuin 
ylipäätään mahdollista, Josif Stalinin aikanaan puolalaisille ystävilleen lahjoittamassa valtavassa 
Kulttuuri- ja tiedepalatsissa (PKiN).  



 
Dorota Sajewska on työskennellyt TD:ssa kolme vuotta. Jo aikanaan hänen pitkäaikaisena 
työparinaan toiminut ohjaaja Pawel Miskiewicz pyydettiin teatterin pääjohtajaksi, Sajewska 
seurasi. Vielä pari vuotta sitten koko dramaturgien ammattikuntaa ei Puolassa ollut. Dorota 
Sajewskan ohella oli oikeastaan vain Piotr Gruszczynski, nykyisin Krzysztof Warlikowskin 
vakituinen dramaturgi. 
 
- En ole kiinnostunut näytelmäteksteistä vaan teatterista, sanoo Sajewska. – Sen sijaan hyvä 
runous ja proosa inspiroivat minua. 
 
Dramaturgin työhön TD:ssa kuuluu vastata koko ohjelmiston linjasta ja tehdä yksittäisten teosten 
dramatisointeja yhdessä ohjaajan kanssa. Sajewska ei kirjoita näyttämötekstejä, hän suhtautuu 
tekstiin vain yhtenä teatterissa käytössä olevista keinoista. Kuinkas muutenkaan, onhan Sajewska 
saksalaisen Hans-Thies Lehmannin Draaman jälkeisen teatterin (suom. 2009) toinen puolantaja 
ja tämän ajatusten seuraaja: 
 
- KLUB POLSKI on esimerkiksi esitys, joka purkaa puolalaisen romantismin perintöä. Tutkin 
teostamme varten (Adam) Mickiewiczin ja (Juliusz) Slowackin tekstejä ja aikaa jolloin ne 
syntyivät, hain aineksia (Fryderyk) Chopinin elämänkohtalosta. Klub Polski herättää 
kysymyksen, keitä me oikeastaan olemme. 
 
 
Ensimmäinen käsky: ota riskejä 
 
Teatr Dramatyczny on kirjannut verkkosivuillaan kymmenen myönteistä käskyä, jotka ohjatkoon 
taidelaitoksen toimintaa. Dekalogi yllyttää paitsi riskinottoon myös ajatteluun, ideoiden ja 
mielikuvituksen inventointiin. Teatterin tulee niinikään pyrkiä muuttamaan perinpohjin yhteistä 
tietoisuuttamme. Vaikka tiedän tällaisen kuulostavan puhtaalta idealismilta, silti uskon, että 
tekijät uskovat teeseihinsä. Käytännössä TD toteuttaa huoneentauluaan olemalla kokeellinen ja 
alistumatta rahoittajiensa mahdollisesti konventionaaliseen teatterikäsitykseen ja painostukseen.  
 
- Talouden ja median ei pidä sanella teatterin linjaa ja maailmankuvaa, sanoo päädramaturgi 
Dorota Sajewska. 
 
Kuulostaahan se hämmästyttävältä, että teatteri on jo ottanut riskin, jos se päättää tehdä 
riippumatonta, taiteellisesti vapaata teatteria. 
 
TD on rohkean ohjelmistolinjansa takia kohdannut paitsi uhkailuja päättäjien suunnalta myös 
täydellistä julkista vaikenemista. Sajewska iloitsee siitä, että viime aikoina esimerkiksi 
naistenlehdet ja uudet kaupunkijulkaisut ovat alkaneet kirjoittaa teatterin esityksistä ja haastatella 
tekijöitä. Teatterin piirissä on nähty kansainvälistäkin huomiota saaneita ohjaajia kuten 
Krzysztof Warlikowski tai Krystian Lupa. Mutta TD on varannut erityisesti yhden 
näyttämöistään aivan uusien tekijöiden, ohjaaja-dramaturgi –parien käyttöön.  
 
Otan tahallani esiin kysymyksen teatteritaiteen yhteiskunnallisuudesta. Tiedän, että Dorota 
Sajewska suhtautuu asiaan kärkkäästi: 
 
- Yhteiskunnallisuus myy hyvin, siksi tekijät sanovat mielellään teatteriaan yhteiskunnalliseksi. 
Määre on aivan ylikäytetty.  
 



Sajewska tietää saavansa ajatuksillensa vasta-argumentoijia ja onkin kirjoittamassa kirjaa 
kolmiyhteydestä teatteri – politiikka – media. 
 
- Kommunistisessa Puolassa tiedettiin, kuka on vihollinen, poliittiselle teatterille oli suora tilaus. 
Ihmisillä oli kova toimimisen nälkä. Ja se nälkä on edelleen hyvin kannatettavaa.  
 
 
Vaikeinta on yleisötyö 
 
Teatr Dramatyczny Varsovassa on ensimmäinen teatteri Puolassa, jossa on tehty yleisökysely. 
Sain mukaani kyselylomakkeen, jonka otsikko kuuluu ”Mieltymysten ja pettymysten 
paperiarkki”. Arkki utelee hyvin perusteellisesti teatterikävijän tottumukset, eittämättä paperin 
on voinut täyttää vaikkei kävisikään teatteriesityksissä. Perustiedoissa kysytään muiden muassa 
vastaajan seksuaalista suuntautumista, ja tässä kohdassa ei anneta valmiita vastausvaihtoehtoja. 
Odotan mielenkiinnolla pääsyä lukemaan yleisökyselyn tulokset. 
 
Dorota Sajewska tunnustaa suoraan, että yleisötyö on erittäin haastavaa. TD etsii uudenlaisia 
kumppanuuksia, joiden kanssa ja kautta päästä kontaktiin yleisön kanssa. Amnesty 
Internationalin kanssa järjestettiin yleisölle mm. kirjeiden kirjoituskilpailu. TD myös kutsuu 
nuorisoa teatterityöpajoihin ja viettää uudenlaista naistenpäivää.  
 

 
 

Teatterifestivaalien luvattu maa 
 
Teatteri-instituutin laskujen mukaan Puolassa on 567 esittäviin taiteisiin painottuvaa festivaalia. 
WST, johon huhtikuussa osallistuin, on yksi vakiintuneimpia (vuodesta 1965) alan tapahtumia. 
Pääkaupungin taloudellisesta tuesta riippuvainen katselmus oli välillä telakalla, mutta tuli 
vuonna 2009 takaisin entistä ehompana. Ja uusia teatterifestivaaleja syntyy. Esimerkiksi 
Varsovan ”draamateatterin” TD:n WARSZAWA CENTRALNA –biennaali järjestetään vuonna 
2012 vasta kolmannen kerran. Taiteelliset aktiivisimmat teatterit toimivat festivaalisaralla 
muuallakin. Walbrzych on muutamassa vuodessa saavuttanut mukavan suosion ”ohjaustaiteen 
festivaalillaan” sekä indie-teatteria esittelevällä Fanaberia-festivaalillaan. 
 
Iällä ei ole pilattu myöskään Krakovan BOSKA KOMEDIA (BK, ”Jumalainen näytelmä”). 
Kansainvälinen, tuore tapahtuma on syntynyt puolestaan Laznia Nowa –teatterin ympärille ja 
Bartosz Szydlowski on merkitty tulokkaan isäksi. Festivaalin kotimainen ohjelmisto koostuu 40 
teatterikriitikon valitsemasta seitsemästä vuoden ”parhaasta” esityksestä. Festivaalikalenterin 
joulukuuhun sijoittautunut BK on hiljattain lanseerannut ympärivuotisen tapahtuman, jossa sen 
on tarkoitus näyttää ulkomaisen kilpailusarjan esityksiä pitkin vuotta.   
 
KONFRONTACJE TEATRALNE pyrkii kutsumaan vuosittain Lubliniin kokeellisen 
teatterintekijöitä esityksineen kotimaasta ja muualta. Kokeellinen tässä tapauksessa tarkoittaa 
jotakin sellaista kuin ei-draamateatteria, fyysistä ilmaisua, mutta esimerkiksi esitystaidetta 
Konfrontacjessa ei nähty syksyllä 2010.  
 
Kaakkois-Puola on syvää itää, kun katsoo vaikka Varsovasta tai Krakovasta käsin. Lublin on 
alueen historiallinen, hallinnollinen ja kulttuurinenkin keskus. Kaupunki kilpailee neljän muun 
puolalaiskaupungin kanssa vuoden 2016 Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelistä. Oma 
kansainvälinen teatterifestivaali on tässä kisassa painava preferenssi. Lublin on päättänyt erottua 



muista sillä, että se on portti Puolasta itään, suureen Ukrainaan. Hyvää ja hedelmällistä 
naapuruutta korostetaan, vaikka historialliset haavat ovat syvässä. 
 
Lublin pitää kiinni myös monikulttuurisesta historiastaan, joten juutalaiskysymys on esillä 
teatterifestivaalin ohjelmistossa. Muiden muassa Puolan kantaesitys Tadeusz Slobodzianekin 
paljon puhuttaneesta näytelmästä NASZA KLASA (”Meidän luokka”) nähtiin Konfrontacjessa. 
Näytelmän maailman ensi-ilta oli Lontoossa (National Theatre) alkuvuodesta 2010. 

 
 
Krakowskie Reminiscencje Teatralne (KRT) on Puolan teatterikartassa festivaali, joka kuuluu 
samaan eurooppalaiseen FIT-verkostoon kuin Baltic Circle. KRT muutti 2000-luvun alussa 
suuntaansa ja siitä tuli tiukasti kuratoitu festivaali, jonka tarkoitus on tarjota yleisön nähtäväksi 
sitä, joka juuri kulloisellakin hetkellä on kiinnostavinta. Se karisti varmuuden vuoksi pois 
nimestään epiteetin ”vaihtoehtoteatteri” tai ”kokeileva”. Kansainvälistä festivaalia on jo usean 
vuoden ajan johtanut Magda Grudzinska, voimanainen muutenkin puolalaisessa 
teatterimaailmassa. Grudzinskan KRT emännöi osaltaan lokakuun 2011 IETM-kokoontumista 
Krakovassa. 
 
Kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön ohella Magda Grudzinska löytää Krakovaan 
ohjelmistoonsa tuoreinta puolalaista teatteriajattelua. Festivaalijohtaja Grudzinska mm. uskoo 
Wojtek Ziemilskiin, nuoreen taiteilijaan, jonka luentoperformanssin MALA NARRACJA 
(”Pieni kertomus”) näin lokakuussa 2010 Varsovassa. Ziemilski työstää omaa ja perheensä 
historiaa sekä tässä luentomuotoisessa esityksessään että tulevassa teoksessa 
RZECZPOSPOLITA LUDOWA (”Kansantasavalta”). Siitä on tulossa KRT:n yhteistuotanto 
varsovalaisen Teatr Ochotan kanssa. Ziemilski käyttää esityksessään autenttista, Puolan 
Kansantasavallan (PRL) ajan kirjemateriaalia, josta paljastuu hänen isoisänsä menneisyys 
turvallisuuspalvelun toiminnassa. 
 
- Käsittelen universaalia aihetta, yksilön paikkaa sellaisissa historian tapahtumissa, johon hänellä 
ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa, sanoo Wojtek Ziemilski.   
 
Vaikka teattereita ja festivaaleja on paljon, maan kulttuuriministeriö tukee apurahoin esitysten 
kiertämistä sinne, jossa muutoin ei olisi mahdollista nähdä esittävää taidetta. Tuesta päättää raati, 
joka istuu vuoden kerrallaan. Magda Grudzinska osallistui viime kauden tähän valintatoimintaan. 
 
- Saimme kyllä hakemuksia, mutta  edelleen haaste on saada maan parhaat teatterit innostumaan 
kiertämisestä, sanoo kiertueraatilainen Grudzinska. 
 
 
  
Vapaa taiteilija Puolassa ja teatteri verkossa  
 
- Lupasivat asunnon, palkkaa ja hyvän nettiyhteyden, kuvailee Pawel Passini päätymistään 
ryhmänsä kanssa itään, Lubliniin.  
 
Kaupunki on ollut valmis ojentamaan kättään taiteilijoille, mahdollisesti osana panostustaan 
Euroopan kulttuuripääkaupunkikilvassa. Paljasjalkainen varsovalainen Passini on vapaa taiteilija, 
mikä on tarkoittanut kiertämistä ja taiteen tekemistä siellä, missä on tarjottu edes jonkinlaiset 
olosuhteet. Lublinin lupaukset toteutuivat lopulta vain puoliksi: kämppä on, puolikasta palkkaa 
sai vain yksi ryhmän jäsenistä ja verkkoyhteyskin on kehno.  



 
Netti on tavallista tärkeämpi Pawel Passinille, sillä hän on verkossa toimivan teatterin 
(neTTheatre.pl) kehittäjä. Mikä kumma se nyt on, että nykyaikana teatterikin on virtuaalinen, 
kysyn. Passini selostaa minulle tarkemmin ”ensimmäistä nettiteatteria”: 
 
- Esitykseemme ODPOCZYWANIE (”Lepääminen”) osallistui katsojia, jotka istuivat oman 
koneensa ääressä, seurasivat live streamia ja kommentoivat näyttämötapahtumia kirjoittamalla. 
Jengiä oli ympäri maailmaa ”paikalla”. 
 
neTTheatren kautta katsottavia ja osallistuttavia näytäntöjä samasta teoksesta tehtiin useita, ja 
uusia juttuja on virtuaalisesti koettavan teatterin kalenterissa on koko ajan.  
 
Ohjaaja, muusikko, kirjailija, esiintyjä, tätä kaikkea ja tässä järjestyksessä on renessanssi-
ihminen Pawel Passini on. Niin ja, suunnitteleehan tämä myös lavastuksia. Tavatessamme 
huhtikuussa taiteilija oli kadottanut silmälasinsa, joita sitten käytiin etsimässä valmistumassa 
olevan Artaud-tulkinnan harjoitustauolla. Musiikki teoksiin kuulemma syntyy myös ohjattavien 
harjoitusten lomassa. Entäs tekstit? 
 
- Käytän usein saman kirjailijan montaa tekstiä, kuten juuri Odpoczywanie koostuu Stanislaw 
Wyspianskin erilaisista omaelämäkerrallisista katkelmista. Palaan usein ”mestareideni” 
taiteeseen, kuten Miron Bialoszewskin tai juuri Antonin Artaud’n. 
 
Kysymykseeni uudesta puolalaisesta draamasta Passini vastaa: 
 
- Puolalainen näyttämöteksti tuli muotiin joitakin vuosia sitten, Pawel Passini - Gazeta 
Wyborczan (maan valtalehti) teatterikriitikot alkoivat promota sitä. 
 
Teatterikritiikki käyttää Pawel Passinin mielestä samoja metodeja ja käsitteitä kuin suurten 
ohjaajagurujen, Jerzy Jarockin ja Jerzy Grzegorzewskin. Tämä on pulmallista, sillä 
teatterimaailma on tietenkin muuttunut viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana rajusti. 
 
Puolassa ei ole samanlaista ryhmäytymisen perinnettä kuin meillä. Passinilla on kuitenkin 
löyhästä ensemblestaan mukanaan aina joku, minne sitten tie viekään. Eräänkin esityksen 
valmistamiseksi Srebrna Góra –niminen linnoituspaikkakunta tarjosi taiteilijaryhmälle 
vaatimattomat olosuhteet, mutta kaupungin valtasuhteiden vaihduttua teatterintekijöistä haluttiin 
eroon. Pawel Passini pitää täysin selvänä, ettei Puolassa taiteen rahoitus julkisista varoista 
ainakaan lisäänny.  
 
  
  
Teatterilippujen hintahaitari kummeksuttaa 
 
Seurasin syksyllä 2010 keskustelua uuden teatterifestivaalin, Warszawa Centralnan, lippujen 
hinnoittelusta. Tapahtumapassi kaikkiin esityksiin saattoi maksaa jopa 550 PLN (150 euroa), 
kalleimmista yksittäisistä lipuista sai pulittaa jopa 150 PLN (40 euroa).  Pääkaupunkilaisen 
keskipalkka on noin 4400 PLN / kk. Pahaa verta on aiheuttanut se, että esimerkiksi kaupungin 
toimintatukea saava Nowy Teatr ottaa Krzysztof Warlikowskin teosten katsojilta 160 PLN, jos 
on oikeutettu alennukseen ja normaalilipusta jopa 250. 
 
Sisäänpääsy normaaleihin esityksiin tai festivaaliesityksiinkin muualla maassa maksaa 20-60 



PLN. Hajonta tulee siitä, että rivit on isoissa teattereissa saatettu hinnoitella erikseen ja sen 
lisäksi myönnetään opiskelija-, eläkeläis- ja invalidialennuksia. Työttömien alennuksista en ole 
Puolassa kuullut. Ovelta ennen esitystä saattaa saada myymättömäksi jääneen lipun kaikista 
edullisimmin. Tällainen ”wejsciowka” (sisäänpääsy) on tavallinen käytäntö kaikissa teattereissa, 
ja varsinkin opiskelijat käyttävät sitä hyödykseen. Usein teatterit myyvät joidenkin tiettyjen 
viikonpäivien esityksiä muita edullisemmin. Teatr Dramatyczny Varsovassa taas ilmoittaa 
tiistaisin opiskelijoille, että ”maksat sen mitä sinulla on”. 
 
 
 

Tämä artikkeli pohjautuu suurelta osin TAIVEX-asiantuntijamatkan 5.-
8.4.2011 aikana tehtyihin haastatteluihin ja havaintoihin. Kirjoitus on 
myös prologi myöhemmin tänä vuonna kirjoittamalleni 
kehittämishankkeelleni. 
 

 
 

 
* Havainnollistan tätä koko yhteiskunnan läpäisevää vainoharhaista jakoa omakohtaisella 
esimerkillä. Puolalainen ystäväni, taiteen konservaattori oli välillä ilman oman alansa työtä ja 
päätti hankkia tienestejä tekemällä kotisiivouksia. Hän lähti kotoaan Krakovasta vauraaseen 
pääkaupunkiin Varsovaan siivoamaan. Työ keskiluokkaisessa perheessä sujui mallikkaasti niin 
kauan kuin ei vahingossa paljastunut, että palkollinen on Krakovan Taideakatemiasta 
valmistunut. Tämä tieto oli liikaa työnantajalle, ja akateeminen siivooja sai lähtöpassit. 
 
 
 
 
WST / www.warszawskie.org 
Instytut Teatralny / www.instytut-teatralny.pl  
Walbrzych / www.teatr.walbrzych.pl  
Wierszalin / www.wierszalin.pl  
Stary Teatr / www.stary-teatr.krakow.pl  
Teatr Dramatyczny / www.teatrdramatyczny.pl   
  
Warzawa Centralna / www.warszawa-centralna.eu  
Boska Komedia / www.boskakomedia.pl  
Konfrontacje Teatralne / www.konfrontacja.pl  
Lublin 2016 / www.kultura.lublin.eu  
 
KRT / www.krt-festival.pl 
FIT-verkosto / www.theatre-fit.org  
IETM-verkosto / www.ietm.org  
neTTheatre / www.nettheatre.pl  
Nowy Teatr (Krzysztof Warlikowskin teatteri) / www.nowyteatr.org  
 


