
modern performing arts festival
www.japan-now.net

Japońska współczesna sztuka sceniczna oferuje dużą różnorodność. Łączy zarówno sztuki wizualne, jak i 
sztukę performancu. Stereotypy i klisze, dotyczące Japonii, wciąż głęboko zakorzenione w kulturze europe-
jskiej, a także różnice wynikające z odmiennych języków i tradycji, powodują niezrozumienie i często nikłe 
zainteresowanie współczesną sceną japońską. 

Celem festiwalu “Japan Now”, zainicjowanego przez Shigeo Makabe (japońskiego reżysera teatralnego) i 
Imre Thormanna (szwajcarskiego tancerza Butoh), jest zaprezentowanie współczesnej sztuki japońskiej na 
gruncie europejskim i odnalezienie tym samym punktów stycznych pomiędzy tymi dwoma, oddalonymi od 
siebie geografi cznie i kulturowo, kontynentami.

Tegoroczna, trzecia edycja festiwalu, odbędzie się w trzech miastach Europy: Bernie, Berlinie i Krakowie. 
Swoją pracę pokażą artyści żyjący w Japonii, jak również Japończycy, którzy mieszkają i tworzą poza jej 
granicami. 

Kontakt:  
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej “Manngha” 

Tel. 012 267 27 03, centrum@manggha.krakow.pl 
Katarzyna Nowak, kasia@manggha.krakow.pl
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Imre Thormann i Nik Bärtsch

Tytuł: Voyager
Choreografia, taniec: Imre Thormann
Fortepian, kompozycja: Nik Bärtsch
Światła: Gioia Scanzi

Opis spektaklu:
28 lat temu statek kosmiczny Voyager opuścił nasz 
układ słoneczny w poszukiwaniu życia. Na jego 
pokładzie znajdowały się rekwizyty naszych czasów: 
zdjęcia, filmy i muzyczne złote przeboje. Dwa lata 
temu ktoś bliski, babcia Imre Thormanna, udała się 
na zawsze w podobną podróż, zabierając ze sobą 
całą kolekcję swoich życiowych, złotych przebo-
jów. Po raz kolejny Thormann zatańczy w rytm za-
pomnianych melodii. “Podróżnik będzie starał się 
dosięgnąć tego, co niemożliwe, zanim przetnie noc, 
chcąc dotrzeć do księżyca… “   

Profil grupy:
Imre Thormann urodzony w 1966 roku (Berno, Sz-
wajcaria). Po nieudanej karierze piosenkarza w zes-
pole punkowym “Straps Gang”, poświęcił wiele czasu 
na studiowanie wschodnich sztuk walki (Aikido, Kung 
fu, Tai chi i Taekwon Do (mistrzostwo Szwajcarii w 
1984 roku). W 1990 roku zdobył kwalifikacje, jako 
nauczyciel F.M Alexander Technique. Mieszka w To-
kio od 1990 roku. Tam studiował taniec Butoh pod ki-
erunkiem Kazuo Ohno i Noguchitaiso (doświadczanie 
pryncypiów natury przez ciało) z Michizo Noguchi.
Od 1993 roku wielokrotnie występował w Japonii i 
Europie. W 1998 organizował i brał udział, jako artys-
ta w pierwszej edycji “Alien – Butohfestival” w Tokio.

W 1999 roku brał udział w międzynarodowym festi-
walu Butoh “ex – it” w Bröllinie.
W 2001 roku zorganizował pierwszy festiwal Japan 
Now (Berno/Szwajcaria, Gdańsk/Polska).
W latach 2002 – 2003 występował na festiwalu “lets 
see dance” w Tokio.
Od 2002 roku prowadzi własną szkołę w Tokio i Eu-
ropie. 
2003 organizował drugą edycję festiwalu Japan Now 
(Berno/Szwajcaria, Berlin/Niemcy, Szczecin/Polska).

Nik Bärtsch, urodzony w 1971 roku w Zurychu. 
Gra na pianinie i perkusji od 8 roku życia. W 1997 
ukończył szkołę muzyczną (Musichochschule Zurich) 
w Zurychu. Obecnie mieszka w Zurychu i Berlinie.
W latach 1989 – 2001 studiował filozofię, lingwistykę 
i muzykologię na Uniwersytecie w Zurychu.
Na przełomie 2003/2004 przebywał w Japonii.
Jest liderem zespołu „Mobile“ i kwartetu zen – funk 
„Ronin“. Stale pracuje nad własnymi kompozycjami, 
które nazywa „Ritual groove music“.
W latach 2000 – 2003 pracował jako instruktor „Prac-
tical Aesthetics“ na Uniwersytecie w Zurychu.
W 1999 i 2002 zdobył nagrodę „UBS Cultural Foun-
dation“, w 2002 roku “Werkjahr” fundowaną przez mi-
asto Zurych, a w 2004 nagrodę kulturalną za „Zollikon 
Production“ i kompozycję do „Blue Trilogy“ (razem z 
Mobile). Przez ostatnie 3 lata koncertował:
2000 – Area Blue – 36 godzinny koncert w Zurychu
2001 – Aqua Blue – projekt Ritual Groove Music w 
Baden
2002 – Mu Blue – 36 godzinny koncert Groove Ritual 
w Zurychu  

Theatere Company 
Zinjanthropusboisei



Tytuł: Ubu Rex
Reżyseria: Makoto Nakashima
Obsada: Hitoshi Takahashi, Yoriaki Saito, Kumiko 
Yabe, Rena Nakagawa, Kei Nishibori
Pomoc techniczna: Saburo Akabane
Światła, Scenografia: Kei Saito
Muzyka: Kuri Suzuki
Kostiumy: Tsuyumi Kumazaki 

Opis spektaklu:
Przez ostatnie 60 lat, licząc od znamiennego, bo 
kończącego okres walk i agresji, 1945 roku, Japon-
ia nie brała udziału w żadnych międzynarodowych 
konflikatch zbrojnych. Wewnątrz państwa zdarzały 
się nieprzewidziane formy prześladowań czy ata-
ki terrorystyczne zorganizowane np. przez sektę 
religijną Aum. Tak więc z jednej strony, Japończycy 
niedoświadczeni przez akty przemocy, wdzięczni 
są  za spokojne i łatwe życie, ale z drugiej można 
zaobserwować obsesyjne wręcz dążenie do wzięcia 
udziału w tym, co jest codziennością i rzeczywistością 
całego świata; pokazie siły, gwałcie, rozboju. Dlatego 
też, stykając się w tym spektaklu z wojenną energią 
króla Ubu, japońscy aktorzy doświadczają paradok-
salnego przemieszania; podziwu i ekscytacji agresją, 
której tak naprawdę nie znają oraz nienawiści.

„Ubu Rex“ to spektakl, który dzięki mocnemu tek-
stowi, ascetycznej scenografii i specyficznej technice 
ruchu aktorskiego pozwala wejść w zaaranżowany 
świat: niekonwencjonalny, groteskowy i komiczny. 
Dzięki scenicznej figurze króla Ubu, twórcy przed-
stawienia - współcześni Japończycy, igrają z głupotą 
przemocy, jak i siłą przeżycia, pokazując, że para-
doksalnie właśnie one często idą w parze. 

Profil grupy:
Zinjanthropusboisei powstała w 1994 roku. Nazwa 
grupy została zapożyczona od nazwy jednego z 
najstarszych plemion odkrytych w Afryce. W swojej 
pracy starają się pokazać wymienność świata teatru i 
świata realnego, pełnego nieznanych zjawisk. Często 
sięgają po klasyczne sztuki teatralne, interpretując je 
na swój sposób; abstrakcyjny i antynaturalistyczny.  
Reżyserem jest Makoto Nakashima. 
W ubiegłych latach brali udział w następujących fes-
tiwalach:
2002 Shizuoka Spring Arts Festival – Shizuoka, Ja-
ponia
2002 Kanazawa International Theatre Festival – 
Kanazawa, Japonia
2004 Toga Festival – Toga, Japonia
2004 Seoul Fringe Festival – Seoul, korea
Nagroda dla najlepszego reżysera zdobyta przez 
Makoto Nakashima w 2003 roku na Toga Director 
Contest

OM-2
Tytuł:Opus No. 3 „Hamletmaschine“ – oparty na 
tekście Heiner Muellera„
Reżyseria: Shigeo Makabe
Obsada: Atsushi Sasaki, Hiroo Nakai, Naoko Shiba-

saki, Mayuko Nyunoya, Masato Oneda, Yoshimasa 
Ejima, Mariya Hayami, Shoko Muraoka
Pomoc techniczna: Hiroshi Nagahori, Shinichi Tana-
ka
Światła: Atsushi Saegusa
Dźwięk: Rumiko Saito

Opis spektaklu:
„Hamlet Machine“, spektakl oparty na  sztuce na-
pisanej przez Heiner Muellera, pokazuje sprzeczności 
i konflikty dzisiejszego Tokio. Grany po raz pier-
wszy w 2003 roku w Tokio i Osace, został okrzyknięty 
najlepszą w historii realizacją sceniczną tegoż  dra-
maturga w Japonii. „Hamlet Machine to przede 
wszystkim introwertywna, wręcz autystyczna gra 
aktorów, niesamowita koncentracja i silne emocje. 
To wszystko odzwierciedlone czasem tylko w ru-
chu i ciele, daje wyraz glębokiemu zrozumieniu i 
doskonałej umiejętności tworzenia nierzeczywistego  
świata w przestrzeni sceny.“ 

Atsushi Sasaki, skupia uwagę widzów osobliwą 
kreacją postaci Hamleta, nachalną i przytłaczającą 
niekiedy obecnością na scenie, tworzeniem jask-
rawych portretów ludzkich osobowości i osobliwości. 
Dzięki takiej grze, spektakl staje się również pytaniem 
o siłę komunikatu, jaką niesie ze sobą aktorstwo.

Profil grupy:
OM2 to grupa teatralna, skupiona wokół Shigeo 
Makabe – reżysera i właściciela teatru offowego w 
Tokio (od 1987 roku). Swoimi eksperymentalnymi i 
kontrowersyjnymi spektaklami zdobyli w Japonii mi-
ano teatru wciąż poszukującego oryginalnych form 
wyrazu. W ostatnich przedstawieniach łączą grafikę 
komputerową z projekcjami video. 
Pracę poza granicami Japonii rozpoczęli zapros-
zeniem na Singapore Art Festival w 1994. Od tego 
czasu wielokrotnie brali udział w imprezach zagranic-
znych, m. in.: 
Sigma Festival - Bordeaux, Francja
Rozdroże 2001 – Warszawa, Polska 



Cairo Experimental Theater Festival, na którym zdob-
yli nagrodę za najlepszy spektakl. 
Grali również w krajach Afryki, Azji i Ameryce.
Po czterech latach grania za granicą, powrócili do 
Japonii ze spektaklem pt.” Convulsion of Mr. K”, 
który jest studium psychologicznym współczesnego 
człowieka.
W 2003 roku grupa OM-2 brała udział w festiwalu Ja-
pan Now (spektakl pt.”Opus No.2”) i została przyjęta 
bardzo entuzjastycznie.

Yui Kawaguchi i Ayako Shimizu

Tytuł: „Kiedy rozbije się jajko...“
Pomysł i choreografia: Yui Kawaguchi
Taniec: Ayako Schimizu i Yui Kawaguchi

Opis spektaklu:

Kiedy rozbije się jajko..
Dziecko się cieszy,
Matka płacze,
Kot daje nura przez okno,
Ojciec dalej czyta gazetę,
A kura po prostu wysiaduje nowe...

“Kiedy rozbije się jajko…” to duet taneczny. Dwie 
młode kobiety w jasnych sukienkach tańczą z gracją 
i humorem w rytm zróżnicowanej  muzyki; od klasyki 
po Street Jazz. Choreografia, którą możnaby opisać 
jako oscylującą między tańcem Butoh, a baletem, 
doskonale odzwierciedla różnice pomiędzy tancerka-
mi. Raz po raz oddalają się od siebie, ciesząc się 
chwilową wolnością, jaką daje im ten dystans, to znów 
wracają, aby odnaleźć się we wspólnym tańcu. Obie 
tworzą obraz współczesnych kobiet, świadomych 
siebie i wyborów, jakich dokonują.. 

Profil grupy:
Yui Kawaguchi
Pracowała w Tokio zajmując się performancem i 
choreografią. Od 6 roku życia uczęszczała na lekcje 
baletu, tańca Jazz & Hip – Hop, tańca współczesnego, 
lekcje aktorstwa i śpiewu. Przygotowywała 

choreografię i performance podczas pokazów muzy-
czno – wizualnych, TV – CF, filmy i pokazy mody. 
Wielu reżyserów ceni ją za elastyczność. 
Od 1998 do 2000 roku pracowała z H.art.chaos. 
Od 2000 do 2002 roku z Kota Yamazaki/Rosy. 
Występowała w Japonii, Stanach Zjednoczonych i 
Europie. 
W 2001 roku była odpowiedzialna za choreografię ot-
warcia festiwalu „Eastern Asia Olympic“. 
Od 3 lat pracuje jako choreograf i performer z Media 
Drive Unit „cell/66b”. Wspólnie występowali na “ARS 
Electronica”, “Seoul International Dance Festival”, 
“Japan Virtual Reality Conference”. 
Od 2002 roku Yui Kawaguchi mieszka w Berlinie. W 
2005 roku pokazała multimedialny solo performance 
“REM-2005” i wspólnie z Ayako Schimizu “Wenn ein 
Ei kapput geht”. 

Ayako Shimizu
W wieku 4 lat rozpoczęła szkołę baletową Tani-
guchi Ballet, w której była solistką. Naukę baletu 
kontynuowała w Anglii (The Legat ballet school), 
brała udział w kursach tańca nowoczesnego (London 
Studio Center). Przez dwa lata była solistką w mu-
sic hallu “The King and I”. Od 2003 roku mieszka w 
Berlinie, gdzie uczestniczy w wielu projektach tańca 
nowoczesnego i współpracuje  m.inn. z CASHdance, 
Air Around i U.T.P (Berlin, Londyn, Czechy). W 2005 
roku zajęła się choreografią; Rezolution!05 (Londyn) 
i Membrane (Berlin).  

Laptop Orchestra

Adachi Tomomi - Kompozycja
Imai Shintaro - Kompozycja
Miyzaki Shintaro - Kompozycja
Alexander Augsten – Laptop
Marek Brandt – Laptop
Oliver Kieser – Laptop
Hendrik Kröz – Laptop
Shintaro Miyazaki - Laptop



Eduard Müller – Laptop
Shintaro Imai – Laptop

Opis spektaklu, profil grupy:
Laptop Orchestra to siedmiu kompozytorów muzyki 
elektroakustycznej, którzy tworzą swoje interpretacje 
za pomocą laptopów. Kilka pierwszych koncertów 
odbyło się na zasadzie wolnych improwizacji każdego 
z nich. Aż do momentu, kiedy udało im się połączyć 
różne style w kompozycyjną całość. Laptop Orches-
tra to dźwięk przetworzony elektronicznie, oparty o 
możliwości podobne do tych, jakie stwarza normal-
na orkiestra. W trakcie koncertu wszystkie laptopy 
podłączone są do wewnętrznej sieci, co umożliwia 
komunikację, między muzykami, a także pozwala 
dyrygentowi włączyć się do gry. 
Ich koncert to muzyka połączona z instalacją; każdy 
z siedmiu grających znajduje się w przezroczystej, 
foliowej kabinie.
Podczas festiwalu będzie można usłyszeć kompozy-
cje japońskich autorów: Adachi Tomomi, Imai Shin-
taro, Miyzaki Shintaro.

Wystawa 16.09 - 20.09

Ryo Kato
Skończył UdK (Akademia Sztuk Pięknych) w Berlinie. 

W swojej pracy zmierza do pokazania ciągłej inter-
akcji człowieka i natury. Malarstwo bogate w detale, 
zmuszające odbiorcę do zastanowienia i prowokujące 
do odszukania nowych interpretacji. www.ryosart.de 

Norio Takasugi
Urodzony w Japonii w 1973 roku. Studiował na Ma-
sushino Art University. Od 2004 roku pracuje i miesz-
ka w Berlinie.
Jego rzeźby to odzwierciedlenie typowych zachowań 
ludzkich i sytuacji, które można zaobserwować na 
ulicach miasta. 

Akiko Sato

Urodzona w 1969 roku w Japonii. Studiowała na Aka-
demii w Düsseldorfie. Mieszka i pracuje w Kolonii i 
Osace. Wędrując przez ulice Osaki, szczególnie po 
zmroku, wycina przedmioty i widziane obrazy z ich 
naturalnego kontekstu, aby przenieść je do sztucznie 
spreparowanego środowiska. Dzięki takiemu zabie-
gowi stają się one anonimowe, a ich geograficzna 
identyfikacja jest niemożliwa.

Yumi Son



“Odkąd opuściłam Japonię wydaje mi się, że mogę 
żyć gdziekolwiek, bo jakiekolwiek granice dla mnie 
nie istnieją. Pracuję nad tym, nad czym zawsze 
chciałam. Staram się uchwycić w swojej sztuce to, 
co zdarza się w codzienności i jest proste, nieskom-
plikowane…”

Orie Hayashi

Urodzona w Karatsu, Japonia. Zaczęła malować w 
wieku 15 lat pod wpływem sztuki undergroundowej. 
W 1973 roku skończyła Tama Art University w Tokio, 
specjalność: malarstwo olejne i grafika.
Od 1978 roku uczestniczyła w kursach Noguchi – tai-
sou (doświadczanie praw i pryncypiów natury przez 
ciało) i pracowała jako ilustrator. W 1991 roku zaczęła 
pracować techniką “silk screen”. Od 1999 mieszka 
we Francji, gdzie regularnie wystawia swoje prace. 

Usui Hana
Urodzona w 1974 w Tokio. Studiowała przez 10 lat 
pod kierunkiem Undo Inamura (znanej, jako kaligraf 
Awangardy). Po latach pracy, uwolniła się w końcu od 
restrykcyjnych kategorii które żądzą kaligrafią. Wciąż 
jednak respektuje jej mocne strony i zasługi.


