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ajpierwwspomnienie kilku obrazów. Miniaturowe figurki
DavidaEspinosy (Migran obra),przyplominającezestawreali!'%
** §
stycznych plastikouych lalek dla dzieci do zabawyw dom, pracę,w życie, niemal znikają pomiędzy opuszkami palców, gdy
artysta ustawia je w sceny rodzajowe na specjalnie przygotowanej makiecie. Zatrzymane kadry przemieniają się we współc zesny danse macabre,
a iluzję autonomicznego Ąlcia maleńkich fi gurek wytwarza już sama s}tuacja podpatrywania mikroskopijnego światascenic znego przez widzów
rłl,posażonych w specjalne binokulary. Podobne lalki są w Kzss & Cryl
NanoDanses (Michóle Anne De Mey & Jaco Van Dormael), ale widz spogląda głównie na ich fantazmalycznąwersję na wielkich ekranach w aranżacjirodemze studia telewizyjnego, Inny obraz - kamerawroli teleskopu
jako naruędzie kreacji i transmisji na ekran mikrozdar zeńwytwarzanych
przezlalkarza nicąłn w laboratorium biologa (The TelescopeTima Spoonera). Podobne zbliżenie wykorzystuje Giacomo Verde - na ekranie telewizora oglądamy powiększone palce dłoni lalkarza dośćabstrakcyjnie
rozgrywające opowieść o }asiu i Małgosi (Tele-Racconfo). Ten sam lalkarz
wwirtualnej wersji teatru ulicznego dla dzieci animuje cyfrową lalkę, kóra wchodzi wnaturalne (niezaprogramowane wcześniej) interakcje
z widzami, ponieważ jest elektronicznym przetworzeniem pacl,rrki realnie animowanej w tym samytn czasie zatechnologicznl.rrn parawanem,
Kolejna perspektywa to Christoph BochdansĘw etiudzie filmowej
nagranej w konwencji horroru - zbuntowane monstra lalkowe ścigajągo,
by zmienić animatora na swój kształt i swoje podobieństwo. Albo Iris
Mainhardt w dobrze znanej polskim wi dzom InĘmnościz fantasĘcznie
wykorzystaną kamerą rejestrującą i animującą zakamarki ciała lalkarki
oraz projekcją multimedialną transformującą postać scenicznąwhybrydowy byt zło żony z ciałatrójwylrniarowego i jego zmediaĘzowanej, fragmentarycznej wersji. I jeszcze dwa obrazy - przeskalowan e przez zbliżenie i ruch kamery olbrąrmie przedmioty codziennego użytku na ekranach
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u artystywizua]nego Shiro Takatani (ST/LL) oraz

i

roboĘ manipulujące ciałami tancerzy

u

Bory'ego (SansObjet).

7

Aurćliena

§ To tylko wycinek całego spektrum przykładów, ale

już

takie zestawienie pozwala pokazać rozległośćperspektyw i punktów widzenia zapropon owanych przez

:
*
ą

uczestników Międzynarodowej Konferencji,,Puppetry
and Multimedia'i która odbyła się w październiląl
zor7 r. w BraĘsławie, Wspólrylm punktem odniesienia
dla wszystkich uczestników było spojrzenie na sztukę
lalkową jako immanentnie multimedialrrą, której
historia to równieżdzieje rozmaitych masąm i technologii służącychdo wytwarzania rzeczyvństości teatralnej oraz metamorfoz lalkarskich środków ekspresji. Warto jednakzaznaczyć, że wlpowiedzi konferencyjne nie dotyczyĘ historycznego ujęcia rozmaitych
,,romansów" teatru lalkowego z innymi mediami, ale
w ich centrum byĘ zjawiska najnowsz e, rozwijające
się wraz z możliwościami,jakie dają nowe technologie

imedia cyfrowe.

§Zamysł konferencji opierał się na spotkaniu badaczy
i praĘków teatru lalkowego z różnych stron Europy
oraz przenikaniu się perspektywy analiĘcznej z ide ami realizowanych proj ektów altystycznych, Wniosło
to dobrą dynamikę w dwudniowe spotkanie, którą
dodatkowo wzmacniała czasami energia artystów.
LucyChilds (The National Centre for ComputerAnimation, B ournemouth University, Wielka Brytania)
zaprezentowała protoĘp swojej wirtualnej lalki opartej na technologii,,capture puppetry" wformie performansu konferencyjnego. Emma Fisher, lalkarka i scenografka, doktorantka UniversiĘ of Limerick
z lrlandii, po|ączyłaBraĘsławę z Australią i w dwrrgłosie z obecną przezłączainternetowe KayYasugi zaprezentowały wykorzystanie projektowania cyfrowego
i technologii druku gD do produkcji lalek cieniowych
oraz, co było szczególnie interesujące, do stworzenia
skomplikowanej protezy na uszkodzoną wwypadku
rękę irlandzkiej lalkarki. Proteza ta pomogła Emmie
Fisherwłączyć ponorłmie tę rękę do animacji, a zespolona z niąlalka objawiła się jako intrygujące przedfużenie ciała animatorki. Projektten zwróciłuwagę nanowe
formy sieciowania współpracy lalkarzy po przez rrow o czesne technologie medialne i technologiczny kontekst sztuki lalkowej - w tyTn wypadku koncepcje digitalnego procesu lceacji i produkcji lalek teatralnych.
§,Głórłme hasło konferencji otworzyło kilka porządków
refleksji, które można streścićw podstawowych pltaniach: z jakich mediówi technikmultimedialnych
korzysta współczesny teatr laleĘ jakie to rodzi konsekwencje arĘsĘczne i estetyczne, wreszcie, co to mówi
o przemianach sztuki lalkarskiej i jej udziale w procesie przesuwania granic między różnymi domenami

współczesnych sztuk performatyvrnych?

{
§
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Mediatyzacja lalkarskiej sceny
§

Po pierwszej fasclmacji integracją teatru z medium

filmu na początku XXw., spełnionej w koncepcji

teatru totalnego Errrina Piscatora i \Valtera Gropiusa,
kolejną falę median-zacji scenl- teatralnej przyniosĘ
lata Bo., głórrnie rt projekrach na pograniczu teatru
i happeningu oraz periormansu, br-rvlatach 9o.

rł],,wołaćniemal elek modr na łaczenie różnych

dostępnych nrediórr-i norvinek technicznych z organiczną naturą teatlu. Film, techr-rika rr.ideo, awtaz
z r ozw ojem techno1o gii digitalnlch - animacj a kom-

puterowa

\Ą/

n

ajbardzle) podstarvolvej roli rozbudouy-

waĘ twójwlniarorva prz
strzeń z medialne go

e

strz eń te atraln ą o prze -

repre zentacj i. Wr az
z mediaĘzacją sceno grafi i scena znalazłasię pod
p orz adkl_r

przemożnlm wphrtem esten-ki ekranu, co między

innl.mi postawiło rv centrum urr-agi krvestię w},twarzania iluzji teatralnej, relacje miedn ciałem, obiektem
a jego obrazem, transformacj e śro dkóit kreacji aktorskiej oraz mechanizmórr percepcji rridza. Integracja
teatru z inn}łni medianli stała sie pod koniec XXw.
ważn}.m elementem eksp 1o rott-ania no\\.ego znacze nia teatru i teatra]ności, odsłanianla hipermedialności
sceny i wlńvarzania hr bn dr cznr ch strukur, które
powstają na przecięciu periort-nansu człor,vieka i materli (human and mater al p erio r ln a l t ce).
Wkręgu artystów podążajaci ch tropem praktyk multimedialnychw teatrze nie zabrallo ocł,rr.iścielalkarzy,
ktorzy z samej istofi.sztukj 1aikarskrej działają na probIemaĘzowanl.m prze z o b e c n o śc m ediólv na scenie
współistnieniu żlłł,egoi nleonrrionego, Iudzkiego
i nieludzkiego, materialnego l nienlaterialnego, bezpośredniegoi zapośredniczoneqo" iridzialnego i wizualnego. Swego rodzajtr nlapa.,\,spominanych i omawianych podczas konferer-r c j i nT 1_11tirn edialnych
i

projektówlalkarskich rozprr-rała sie od działań niezależnych arĘstów, jakrr-spomniarlr już Giacomo Verde
z jego mikroteatrem u\-korn-stu jacrrn techniki wideo
w końcówce Iat Bo., przez ono.,te glllp\- teatralne, by
wspomnieć ważną rł. p ołorri e at 9 o. bntrj ską kompanię Faulty Optic specjalizlrjaca sle rr surrealis§cznych
spektaldach łączącvcl-r anirnac;e 1alkorr a z nagraniami
wideo, animacją filmorr-a i projelcje rra żrrr,o (m.in.
Shot at the Troff, Btłbblv Beris. TiLttilel 1 iszolz) czyTam
Teatromusica, po polskie, czeskie oraz słolvackie realizacj e w repertuarorłl,ch te atra ch i alkorrr-cłr chętnie
korzystających na przełornie _r§ i L\I rt,. zarówno
z możliwościmultimedialnego rrr-nl arzania scenografi i, j ak i animacyjne go p o tell c; ał,l nar z,ę dzi
technoIogicznych.
Do najpopularniejszych rr,śród 1alkarn, multimedialnych środkówinscenizacr-;nl-ch nalen rrlkorzvstanie
fiImu (zaróv,,rro fragmentu jLtz sil\-oIzonego dzieła, jak
i filmów autorskich, specjalnie zreaLlzorr-anl,ch do
spektakli), sztukiwideo, projekc;i r,,ideo na hłr,o, animacj i komputerowej oraz lo z nain,.n o 1r ru7ijlłl gene 1

rowanych p r zez nar zę dzia \\f T\\-al z a n i a ob razu dwll i trójlrl,łniarowego. W Czechach i Slorr-acji na przykład
dużąpopularnościąwśród1alkarzl ciesn1 się swego
czasu grafoskop, czyli rzutnik pisl-rla. \\ rtrr.orzyło to
osobną odmianę teatru anlnlacji ,,teatr nreltarolty'i

nazywany tak od głóvrmego czeskiego producenta

rzutnikówpisma, fumyMeltar. Uprawia go między
innymi japoński arĘsta, od wielu lat zamieszĘący
w Czechach, Nori Sawa. Teatry meltarowe doczekaĘ
się nawetwłasnego festiwalu. WPolsce również
powstało kilka spektakli z uĘ ciem rzutnika pisma, np.
Brzy dkie kaczątko TeatnlMiniatura w reĄserii Romualda Wiczy-Pokoj skiego. Najnowsze tendencj e związane sąztechnologiami digital paintingi motion captur e, sto sow anymi pr zez lalkarzy mi ę dzy inry.łrni do

tropić najdrobniejsze detale lalek, konfrontować
mikro światyz ic}lr fantazmatycznym obrazem na ekra nach, tworzyć alternatyrłme narracje, wtrrrawiać w ruch
percepcję widza. ]ednlrrr zprzywolanych przez Plassarda przykładów stosowania takiej estetyki teatralnej
są spektakle holenderskiej grupyHotel Modern, kórych tematem stają się wielkie i tragiczne narracje
historyczne. W The Great War i KAMPrzeczywistość
sceniczną tworzą tysiące rozstawionych na makietach
parocentymetrouych lalek, które lalkarze filmują nie-

wielkimi kam eramizróżnych perspeĘw i ujęć jako
wytwarzania cyfrorłych ryłnulakrów tradycyjnych
realisĘczny r eportaż i zarazem oniryczną opowieść
gatunków lalkarskich, co zauwaĘłaFlavia Dalila
o dramacie wojny. Plassard podkreślał,że gest dziecięD'Amico z Uniwersytetu w Padwie (Wochy), lub kreo cej zabarły ma\rmi fi gurkami rłprzęgnięty w wielki
wania środowisk teatralnych umożliwiających koegzymechanizm historii w przedstawieniach Hotelu
stencję materialnych i wirtualnych lalek.
Modern, ale rórłrrrież w schemaĘ Ącia codziennego
& Dostęp do animacji 3D i upowszechnienie komputerowspółczesnego człowieka u Davida Espinosy sprawia,
wych technologii grafi cznych sprzyj ają powstawaniu
że spotkanie laleki ich ekranowego obtazlprzeform remediuj ących sztukę lalkarską ora z ptzenosząkształca spektakl w te atraln e mernent o mo r i, jest r ozcych fenomen procesu animacji na pole innych sztuk.
prawą o kruchości,wątłościczłowieka.
O Ęch rejonach poszukiwań opowiadała na konferencji Cristina Grazioli zUniwersytetu \^/ Padwie. Przywo- {Narzędzia i techniki multimedialne służąlalkarzom do
wzmocnienia efektu animacji i odsłaniania samego
Ęąc działalnośćkanadyjskiej artys&i Magali Chouprocesu ustanawiania teatru. Tomóś Prochózka (Acanaird(The White Woman, Nomad SoaĄ, grupy Tam
demy of Performing Arts, Praga, Czechy) pokazywał to
Teatromusica czy Shiro Takatani, włoska badaczka
na przykJadzie własnego spektaklu zrealizowanego
sygnalizowała przenikanie się działań współczesnych
w formule ,,life cinema" - Podróż do wnętrza ziemi,
lalkarryzprojektamiartystówwizualnych,poszerzaktóry powstał z inspiracji filmem Podróż do prawieku
nie się pola sztuki lalkarskiejizarazemzacieranie graKarelaZemana. Scena przypominała w przedstawienic pomiędzy różn}.,rni domenami działań performaniu wielostanowiskowe studio filmowe, w któryrm na
tyrłrnych. Procesy te utrudniaj ą dziśp ostrzeganie
oczach widzów lalkarze kreują lalkową opowieść
teatru lalekw duchu definicji esencjalistycznych, ale
i rólrmocześnie miksują ją z obrazem elektroniczn}rm
badaczka widzi w nich ważrrą szansę, Na wybranych
rejestrowanym przez kilka kamer. Podobny efekt
przykładach pokazuje, jak zastosowanie idei badawwykorzystał przywołany pr zeze mnie na konferencji
czych właściwychteatrowi lalkowemu w refleksji kryPaweł Aigner w Najmniej szym balu światąw Teatrze
tycznq nad różnyni zjawiskami granicznlrni otwiera
Baj PomorskiwToruniu, gdzie na scenie stanęło stunowe pola interpretacyjne. Aważnlrmi tematami
dio telewizyjne z blue box i caĘ koncept przedstawiewspółczesnej sztuki zysĘącyrni dzięki lalkarskiej
perspektywie nowe konteksty są: relacja ciało-materia, nia opierał się na współistnieniu rzeczywistości teatralnej i zmediaĘzowanego obrazu telewiĄnego.
nażywość(liueness) i idee obecności. W podobry.łrn
Interesujące \M tym kontekście są przywołanyjuż spekkierunku zmierzaĘ rorważania Oriane Maubert (Unitakl Kjss & Cry l NanoDanses oTaztwórczość ameryversity of Drama Studies, Montpellier, Francja), dla
kańskiej grupy Manual Cinema specjalizującej się
której roboty czno -taneczne przedstawienia Aurćliena
wpołączeniu teatru cieniowego z technikami monB ory'ego byĘ punktem wyj ścia do analizy ulalkowie tażu filmowego. Realizacje te to przykład zdolności
nia tancerza w choreografii prowadzonej /inspirowateatru do włączania w swoją strukturę starych
nejprzezrobotyi refleksji nad animowanlrn i improi norłych mediów i wytwarzania hybrydycznych widowizowan}rm w}rmiarem ruchu rodząclłn się zrelacli
wisĘ w których technologia okazuje się wzmocniemiędzy zaprogramowan}rrn robotem a odpowiadająniem fenomenu teatralności. Ich wspólną cechą jest
cyrn na jego działanie tancerzem.
multiplikacja punktów percepcji przedstawienia, prowoĘąca do odbioru asocjacyjnego, do gryzwryobraźLaboratorium kreacji i percepcji
q Didier Plassard (Paul Valćry University, Montpellier,
nią widza. Z perspeĘwy lalkarza mediatyzacja teatru
wcale nie mu si oznaczać 1ego zniknięcia w technolo Francja) zwrócił uwag ę na zlviązekpraĘk multimegiczn1,.rn otoczeniu. Z jednej strony, jak określiłato
dialnych w teatrze lalkołrryłn z ekspozycjązjawiska
Cristina Grazioli, może on przej mować rolę,multioperowania skalą i miniaturyzacją lalek teatralnych.
playera" manipulującego rozmaiĘrmi mediami, z druProjekcja wideo stworzyła nowe możliwościgry rozgiejzaś eksponować samego siebie i proces animacji,
miarami laleĘ co spopularyzowało w ostatnich dwóch
szczególnie ów pierwszy impuls, moment oĄrwienia
dekadach miniaturowe figurki podpatrywane okiem
lalki, przedmiotu, materii. W kilku z przedstawień
kamery i zarazem ruchem kamery animowane. Zbliprzyrruo\rnranych podczas konferencji zwracała uwagę
żenia, powiększenia, kadrowanie obrazu pozwalają

:
ekspozycja ważnego narzędzia|alkarza - ręki i możliwości przedłużania jej pola i form oddziałwania na
materię p opr zez kamer ę i inne ur ządzenia te chnolo -

l:
Z

giczne.
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Osobne miejsce wśród multimedialnych praĘk
wteatrze lalek zajmują przedstawienia inspirujące się
filmem jako odrębną dziedziną sztuki, któraprzenika
do teatru poprzezodwolania do konwencji filmowych
lub inspiracje dramaturgiczne dla narracji scenicznej.
Na liście tych inspiracji zebrany ch przezKateiinę

z medium filmu podejmował wspomniany jużna
początku Christoph BochdansĘ który proponował
poetycką perspeĘłvę refleksji. Prrywołując filmorłry
obraz przedstawienia lalkowego z Po dw ójnego życia
Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego, Bochdansky przypominał o wpisanej w sztukę lalkową grze między tym,
co jest pokazywane, a co jest ukrywane. Bynra taĘ że
ekspozycja tej podwójności pozwala w m etaforyczn1..rn skrócie uchwycić relacje międzyludzkie, co stanowiło punkt zainteresowania młodego reżysera

§
ź
.,

!

-

-

ł

c

Z
tr

-j-

\i /,lł
łr,

a

T
i
!

|',

rlł
I

a

C-ó =

R5

'§oT

k§Ł

Ń<
jY

Leśkovą-Dolenską,redaktorkę czeskiego czasopisma
,,Loutktii'i szczególne miejsce zajęĘ początki kina, do
których chętnie sięga }iii Havelka, reĄser docenionej

rółtmież w Po|sce Ostatniej sztuczki Georges'a Mćlić,sa,
i TomaśDvoi{k(Cha Cha Cha or Chaplin and Rother
Chump s), również autor teatralnej trawestacji kultowego Jamesa Bondą. Spektakl Havelki to najlepszy
przykład tropienia teatralnych źródeł konwencji kina
niemego i zarazem zastosowania w teatrze filmowego
efektu iluzji. WPolsce estetykę kina niemego wykorzystywał Piotr TomaszuĘ m.in. w Jabłoneczce (Teatr

Banialuka, Bielsko-Biała), a swego rodzaju specjalistą odwidowiskkorzystających z historii i konwencji
kina niemego został czeski scenograf MarekZókosteleckf, który wy,reĄserował Kl no Palace w Teatrze
Lalka i Taj emnicę zamku w Karp atach w Teatrze Baj
Pomorski. Winnl.rn ujęciu spotkanie laleki lalkarza

i

badacza Attili Antala (Unh€rsitv

of

Theatre and Film

Arts, Budapeszt, Węgry).

]ohn Bell powiedziń:,,Esencją sztuki lalkarskiej nie
jest mistrzowskie opanorr-anie materialnego świata,
ale nieustanne zmaganie się z materią" (Playing with
the Eternal Uncanny, u: The Routledge Comp anion to
Pup p eĘ and Material PerorTulnce, London zor4). D o
tej materii należą dziśrórtrnież rozmaite media, z właściwgni im no śnikami,trt orąrrami, ko dem, które lalkarzewłączają w obszar srr-ojej sznrki, tworzącnierzadko laboratoria now-atorskich form lub otwierając
lalkowy świat sceniczny na intermedialny dialog. Stawiają w ten sposób interesujące pltania o istotę lalki
jako medium. Złracają url agę na poszerzanie się
pola animantów - zaróurno rt- sfoonę niematerial-

nych/wirtualnych,,obiektórv1 |aki obiektów technologicznych, jak roboty. Już sam ten aspeltwiąże się

nowymi wyzwaniami badawczymi, które wymagają
połączenia lalkarskiej perspektywy między innymi
z ujęciami medioznawcąrmi, wykorzystania w refleksji nar zę dzi analitycznych prop onowa ny ch pr zez c ul turąl studies czy performaĘkę. Takie otwarcie jest
potrzebne, abywidzieć sztukę lalkarską na tle szerszych tendencji i procesów, a wr az z Ęm do ceniać /
oceniać jej udział wkreowaniu zjawisk arĘsĘcznie
istotnych, nowatorskich, Trzeba prryznać, że trudno
jest lalkarskim projektom multimedialnym przebić się
z

wśród szeroko dyskutowanych przedsięwzięć na styku
teatru i innych mediów, jakspektakle Roberta
Lepage'a, Wooster Group czy Franka Castorfa. A kon-

ferencja,,Puppetry and Multimedia" w Bratysławie
pokazała, że warto je eksponować, ponieważ p oprzez
medium lalki dodają one kolejną perspektywę do
przemian teatralności pod wp\.wem multimediów. o
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irst, a recollection of several images. The miniature figurines by
David Espino sa (Mi gran obra),resembling a set of realistic plastic dolls intended for children playing make-believe games, acting out scenes involving the home, work and life, almost disappear between the artist's fingertips when arranged by him into genre
scenes featured on a speciallyprepared model. Freeze frames change into
a

contemporary dansemacabreandthe illusion

of the

autonomous life

led by the tiny figures is created already by the very situation in which
spectators outfitted with special binoculars spy upon the microscopic
world on stage. Similar puppets appear in Klss & Cry l NanoDanses
(Michóle Anne De Mey & Jaco Van Dormael), but here the member of the
audience watches primarilytheir phantasmalversion on large screens
and in an arrangement straight out of a television studio. Another image a camera playing the part of a telescope envisaged as an instrument of the
creation and transmission onto a screen of micro-events produced by the
puppeteer a§ if in a biology laboratory (Tim Spooner's The Telescope).
Similar close-ups are applied by Giacomo Verde - on a television screen
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we watch the enlarged fingers of a puppeteer telling in
a rather abstract manner the story of Hansel and Gretel (Tele-Racconto). Lppearing in a visual version of the
street theatre addressed to children the same puppeteer animates a digital puppet ńat enters into natural
(and previously not programmed) interactions with
the spectators because we are witnessing an electronic

technology for the production of shadow-theatre puppets and, this being a particularlv interesting novelty,
by creating a complicated prosthetic for the Irish puppeteer who suffered a hand injun,in an accident.
The prosthetic aid enabled Emma Fisher to render her
hand once again part of the animation, rvith the fused
puppet proving to be an intriguing prolongation of the
processing of a hand puppet simultaneously animated
manipulator's bodr,, The project in question drew
perspectechnological
screen.
A
successive
attention to netr, forms of nenvorking the cooperation
behind a
is
Bochdanskyin
a
film
etude
of puppeteers bv means of contemporary media techtive that of Christoph
maintained in the convention of a horrol with the ani- nologies and the technological conteŃ ofthe art
mator being chased byrebelling puppet monsters
of puppetry - in this case, conceptions of the digital
process ofthe creation and production oftheatre
intent on turning him into their resemblance. Or take
puppetS.
the example of Iris Mainhardt in The Intimate,well
, The chief motto of the conferences lnaugurated sevknolrm to ńe Polish audience, in which a brilliantly
eral trends of reflections, lthich could be summed up
used cameraregisters and animates the nooks and
in fundamental questions: lthat sort of media and
crannies of the puppeteer's body and a mu]timedia
projection transforms ńe stage character into a hybrid multimedia techniques are emplor-ed by contemporary puppet theatres, rvhat klnd of artistic and aesbeing composed of a three-dimensional body and its
thetic consequences do ther generate, and, finally,
fragmentary mediated version. Two additional images
what
does this process sar about the tlansformations
huge
daily-use
objects
scanned
by
close-ups
and
the
motion of a camera, shorłrrr on screens byvisual artist
of the art of puppetn-and its participation in shifting
Shiro Takatani (ST / LL), or robots manipulating the
boundaries between assorted domains of the contemporary performing arts?
bodies of dancers inAurćlienBory's Sans Objet,
ti! This is only a fragment of a whole gamut of examples,
The Mediatization of the Puppet Theatre Stage
but already this list makes it possible to show the
extent of the perspectives and viewpoints proposed by The original fascination rvlth the integration of the theatre with the cinematic medium at the onset of the
the participants of the International Conference "Puppetry and Multimedia'] held in Bratislava in October
twentieth century,, accomplished in the conception
zoĘ. A reference point shared by all the participants
of the total theatre 1aunched bl,Errvin piscator and
entailed perceiving the art of puppetry as immanently
multimedial, whose history also includes that
of assorted machines and technologies serving the
creation of theatrical reality and metamorphoses
of theatrical means of expression. It is worth noting,

however, that ńe statements made during the conference did not pertain to a historical interpretation
of various "affairs of the heart" involving the puppet
theatre and other media, but focused on most recent
phenomena, developing together with the potential
offered by new technologies and digital media.
§The conference conceptwas based on meetings held
by researchers dealing with the puppet theatre and by
its practicians from different parts of Europe, and on
a permeation of the analytical perspective and the
ideas ofrealised artistic projects. Such an approach
introduced a favourable dyrramic into the two-day
long event, additionally stimulated by the energy
of the artists. Lucy Childs (The National Centre for

Computer Animation, Bournemouth Universiry
United Kingdom) presented a protoĘpe of her virtual
puppetbased on the "capture puppetry" technologyin
the form of a conference performance, Emma Fisher,

puppeteeł stage designer and

a

Ph.D. student

atńe

University of Limerick (Ireland), linked Bratislava and
Austra]ia and in a duetwith KayYasugi, whose presence was made possible by Internet connections,
demonstrated the use of digital design and 3D print
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Walter Gropius, rvas follolted bl,a successive wave
of the mediatization of the theatre initiated in the
rg8os, predominantlv in projects on the borderland
between the theatre, the happening and performance
art; in the r99os it r,en,nearlr,produced the effect
of a fashion for combirring assorted available media
and technical novelties rrith the organic nature of the
theatre. The cinema, the lideo technique and, due to
the progress of digital technologies, computer animation, in its most fundamenta1 roIe, erpanded the

three-dimensional theatrical

sp ace b,v

introducing

space from the media1 order of representation. As
a consequence of the mediatizatiorr olstage design
the stage as such found itself under an overwhelming
impact of the aesthetics of tlre screen, lvhich, i.a. situated in the centre of attention the question of creating
theatrical illusion, the relation benr,een the body, the
object and its image, the transformation of the means
of acting or the mechanisms of the spectator's perception. At the end of the twentieth century the integration of the theatre with other media became a prominent element of exploring the nerł, significance of the
theatre and theatrical qualities, the disclosure of the
hl,per-medial character of the stage and the creation
of hybrid structures emerging along the intersection
of humaru and material p erformance.
Naturally, artists pursuing the example of multimedia
practices in the theatre included puppeteers who due

to the very es-

sence ofthe art
of

puppetrydealwiń

the coexistence of the
animate and the inan-

imate, thehuman

andtheinhuman,

the material and the
immaterial, the direct
and the direc| the vis-

ible andthevisual,

problematised by the
presence of the media

I

Universityof Padua
(ItaĘ, or creating
theatrical milieus
rendering feasible
the coexistence
of material andvirtual puppets.
§Access to 3D animation and the dissemination of computer graphic
technologies favour
the emergence

on stage. A sui generis

of

map of multimedia

a

puppetry projects
mentioned and discussed in the course
ofthe conference

forms offering
solution for pup-

petry art and transferring the phenomenon of animation
into the domain
of other arts. These
are the regions of quests discussed at the conference
by Cristina Grazioli from the University of Padua.
łVhile referring to ńe activity of the Canadian artist
Magali Chounaird (The \Ąłtite Woman, Nomad Soul),
the Tam Teatromusica group or Shiro Takatani, the
Ita]ian scholar drew attention to the permeation of the
activiĘ of contemporary puppeteers and projects proposed byvisual artists, ńe expansion of the field of the
art of puppetry and, at the same time, t}re obliteration
of boundaries between assorted domains of performative undertakings. At present those processes hamper perceMng the puppet theatre in the spirit
of essentialist definitions, albeit the researcher in
question sees the important opportunity they offer. By
referring to selected examples, she demonstrates the
manner in which the application of research ideas
suitable for the puppet ńeatre in critical reflection
dealingwith diverse borderline phenomena opens up
a newfield for interpretation. Significant themes
of contemporary art which thanks to a puppetry perspective gain new contexts include: the body-matter
relation, liueness andthe ideas of presence. A similar
directionwas assumed bythe reflections of Oriane
Maubert (University of Drama Studies, Montpellier,
France), inwhich the robotic-dance spectacles shown
byAurćlien Borywere a point of departure for an analysis of the process of turning the dancer into a puppet
in choreography conducted/inspired by robots and

spanned from the
activity of independent artists, such as the afore-mentioned Giacomo Verde and his micro-theatre resorting
to the video technique at the close of the rg8os, offtheatre companies, to mention ńe British Faulty Optic
Theatre of Animation vital during ńe mid-rggos and
specialising in surrealistic spectacles combining puppetry animation wiń video recordings, film animation, and live projections (i.e. Shot at the Trofi, Bubbly
Beń, Tunnel Vision) or Tam Teatromusica, all the way
to Polish, Slovak and Czech spectacles featured by repertorypuppet theatres at the turn of the twentieth century and readily benefitting from opportunities for
multimedia stage design aswell as the animation
potential of technological tools.
The most popular multimedia staging measures
employed bypuppeteers include the use of the film
(both fragments of an already completed work or
auteur films specially made for the purpose of a given
spectacle), video ar! livevideo projections, computer
animation and assorted imagery generated by techniques creating two and three-dimensional images,
Byway of example, in Slovakia and the Czech Republic
enormous popularitywas enjoyed among the puppeteers by the overhead projector, resulting in a distinct
variety of the animation theatre - ńe "meltar theatre'i
named after the Meltar company, the chief Czech projector producer. This is the sort of theatre pursued by
the |apanese artist Nori Sawa, a long-time resident
of the Czech Republic. "Meltar theatres" have even
reflections on the animated and improvised dimenbecome the ńeme of their ołrm festival. poland too
sion of motion created by the relation between the
programmed robot and the dancer responding to its
witnessed the presentation of several spectacles
involving the use of a projectoĘ e,g. Brzydkie kacątko
activity.
(The Ugly Duckling) at Teatr Miniatura, directed by
Romuald Wicza-Pokojski. The most recent tendencies Laboratory of Creation and Perception
q Didier Plassard (PaulValóryUniversity,
are associate dŃith digital painting and motion capMontpellier,
turetechnologies applied bypuppeteers for, i.a. proFrance) drew attention to the connection between
ducing digital simulacra of traditional puppetry genmultimedia practices in the puppet theatre and the
res, as noted by Flavia Dalila D'Amico from the
exposition of the phenomenon of operatingwith the
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scale and miniaturisation of theatrical puppets. The
video projection created new opportunities for playing with the dimensions of the puppets, and in the
past two decades popularised miniature figurines
observed by the eye of the camera and, at the same
time, animated by the camera's motion. Close-ups,
blow-ups and framing the image make it possible to
trace the slightest details of the puppets, to confront
micro-worlds with their phantasmatic image on the
screen, to create alternative narrations, and to set the
spectator's perception into motion. An example
of appĘing such a theatrical aesthetic, cited by Plassard, are the spectacles staged by the Dutch Hotel
Modern company, whose themes include grand and
tragic historical narration s, In The Great War and
KAMP stage reality is created by thousands of severalcentimetre tall puppets arranged on a model, which
the puppeteers film using small cameras from
assorted perspectives and takes as a realistic reportage
and, simultaneously, an oneiric
tale aboutthe drama of war. Plassard stressed that the gesture
of a child's game

playedwith

small figurines conceived as part
of the grand mechanism of history in spectacles given by Hotel
Modern, but also in schemes

closinsthevervDrocessofestab-
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llsrungtne meaue. lomas
Prochózka (Academy of Performing Arts, Prague, Czech Republic) demonstrated
this process upon the example of his spectacle realised in the "life cinema" formula - Journey to the Centre of the Earrh, inspired by Iourney to the Beginning
of Time, a film directed by Karel Zeman, In this case
the stage resembled a multi-space film studio, in
which the puppeteers create a puppet tale right in
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§
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a multiplication of the spectacle's perception pointa pro\-oking an association
reception and a game played rttth the spectator's imagination. From fhe rietqloint of the puppeteer the
mediatization of the ńeatre does not have to mean
that it vanishes in ńe technological surrounding. On
ńe one hand, as Cristina Grazioli described it, it can
assume tlre role of a'mulĘlar-er" maniprrlating
assorted medią rrłrile on the o&er hand it can display
itself and ńe anirnation process, especially ńe origi-

joint feature consists of

§

i
=
€ of the dailylife ofthe contempoS rarymanshownbyDavidEspi§ nosa, is the reasonwhythe
S encounterofthepuppetsand
§ their screen image transforms
§ ńe spectacle into a theatrical
§ menlento moTi, astudy on man's
Ś c fraiĘandfragility.
+ § Multimedia tools and techniques
§ ,9 serve the puppeteers for enhancd S ing the animation effect and disci z
G

Kis s & Cry l NanoD anses end t}re pro ductions of the
American Manua] Cinema company, specialising in
a combination of ńe shadorttheatre and film editing
techniques, appear to be particrilarly interesting.
These realisations.rre an example of the theatre's
capability of introducinginto its sructure both old
and new media as rt-ell as ńe creation of hybrid sp ectacles, in which technolog1- proves to b e an enhance ment of the phenomenon of theatricai qualities. Their
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nal impulse, the ver_vmoment of animating the puppet, the object and matter Inńe case of several productions cited during the corrrse of ńe conference
attention was drarr:n to an uErcsition of ńe puppeteer's importarrt insrumeną Le. ńe hand and the possibility of enlarging its domain and forms in which the
camera and ońer technological appliances affect
matter.
front of the audience and, at the same time, mix it with
an electronic image registered by several cameras.
§A separate place amongmultimedia practices encounteled inthe puplrtńeafte is occupied by specA similar effect was employed by Paweł Aigner, whom
tacles inspiredbl,the cinema conceived as a separate
I mentioned at the conference, in his Najmniejszy bal
domain of the arts, rrfiich permeates ńe ńeatre by
świata(TheWorld's Smallest Ball), staged at Teatr Baj
referring to fl|m conlrntions or dramaturgic inspiraPomorski in Toruń, where the stage featured a televitions for stage narration- A special place on the list
sion studio with a blue box and the entire concept
of such inspirations, assembled b_v Kateiina Leśkovóof the spectacle was based on the co-existence of the-Dolenskź, editor of the Czech periodicatr "Loutkói'i is
atrical rea]ity and the mediatized television image.
granted
to the early dals of the cinema, so enthusiWithin this contefi the earlier mentioned spectacle:
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asticallyresorted to byIiti Havelka, director of Geor4es
Mćlićs' Last TricĘ highly appreciated also in Poland,
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and Tomóś Dvoiók(Cha ChaCha or CharlieChaplin
and Other Chumps), also director of a theatrical travesĘ of the cult J ames B ond series. The spectacle pro posed by Havelka is the best example of tracing the
theatrical sources of the silent film convention and,
at the same time, the application in the theatre of ńe
cinematic effect of illusion. In poland the silent film
aesthetic was exploited by Piotr TomaszuĘ i.a. in
Jabłoneczką (The Apple Tree; Teatr Banialuka, Bielsko-Biała), while the Czech stage designer Marek ZiikostelecĘf, who directed Kino Palace (The Palace Cinema) at Teatr Lalka and Tajemniczy zarnek w Karpatach(The Mysterious Castle in the Carpathians) at
Teatr Baj Pomorski, became a sui generis specialist on
spectacles resorting to the conventions and history
of the silent film. A different intelpretation of a meeting of puppets and the puppeteel on t}re one hand,

c

-,ż

forth with it'] (Playing with the Eternal (Jncanny, in:
The Routledge Comp anion to Pupp etry and Material
Performance, London zor4). Today, this matter is composed also of assorted media, together with their suitable carriers, substances, and a code that they include
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andthe cinematicmedium, onthe otherhand, was
proposed by the afore-mentioned Christoph Boch-

dansĘ in his poetic perspective of reflections. \Ą/hile
evoking the image of the puppet show from La double
uie de Veronique by Krzysztof Kieślowski,BochdansĘ
recalled the game between that, which is shorłm and
that, which is concealed, an inherent part of the art
ofpuppetry. Upon certain occasions, an exposition
of this dualitymakes itpossible to capture inter-personal relations in a metaphorical abbreviation, an
interesting process that attracted ńe attention of the
young director and scholar Attila Antal (UniversiĘ
of Theatre and Film Arts, Budapest, Hungary).
John Bell declared: "The essence of puppet, masĘ and
object performance (as countless puppeteers have
said from their own experience) is not mastery of the
material world but a constant negotiation back and

into the domain of their art, frequentlyestablishing
laboratories of novel forms or opening the puppet
stage world towards an inter-media dialogue. In this
fashion, they pose interesting questions about the
essence of the puppet as a medium. In doing so, they
also draw attention to the expansion of the domain
ofthe animanls - both towards immaterial/virtual
"objects" and certain technological objects, such as
robots. A]ready this particular aspect is connected
with new research challenges, which call for combining the puppetry perspective with, i.a. media studies
interpretations and in reflections demand the application ofanalytical tools proposed by culturąl studies or
performance studies. Such an openingis necessaryin
order to see the art of puppetry against the background ofwider tendencies and processes and, at the
same time, to appreciate/evaluate its participation in
creating artistically essential and pioneering phenomena. Admittedly, it is difficult for multimedial pup-

petry projects to break through such widely discussed
undertakings on the border of the theatre and other
media as the spectacles staged by Robert Lepage, the
Wooster Group or Frank Castorf. The "Puppetry and
Multimedia' conference held in Bratislava showed
ńat it is worthwhile to display them since through the
medium of the puppet they add a successive perspective for transformations of theatrical qualities under
the impact of tlre muitimedia, *
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