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Spektakl jest adaptacją chińskiej powieści Survival. Jego akcja toczy się zimą 1942 roku. Nocą do 

małej  miejscowości  na  północy  Chin  przybywa  partyzant  w  towarzystwie  japońskiego 

kwatermistrza i jego tłumacza. Powierza jeńców opiece mieszkańców wioski i zapewnia, że wróci 

po nich za piętnaście dni. Wieśniacy, dotąd niezaangażowani w wojnę, muszą z resztek zapasów 

dodatkowo  karmić  dwóch  pojmanych.  Po  wyznaczonym  czasie  partyzant  przekazuje  rozkaz 

stracenia Japończyków. Mieszkańcy wioski  tuż  przed egzekucją  wchodzą z  jeńcami  w układ – 

darują im życie, jeśli ci  zdobędą pożywienie.  Wyruszają przez burzę śnieżną w długą drogę do 

japońskiego obozu.

Spektakl  został  przygotowany  we  współpracy  ze  studentami  Wydziału  Reżyserii  Akademii 

Teatralnej w Szanghaju.

Akademia  Teatralna  w  Szanghaju powstała  w  1945  roku  i  należy  do  czołówki  instytutów 

szkolnictwa wyższego edukacji artystycznej w Chinach.  Uczelnia prowadzi wydziały: aktorstwa, 

scenografii, reżyserii i literatury dramatycznej. W jej skład wchodzą:  College of Chinese Opera, 

College of Dance, College of Television Arts, College of Creativity Studies oraz dwie szkoły typu 

pre-college: Chinese Opera School i Dance School. Akademia co roku wysyła grupy nauczycieli i 

studentów na międzynarodowe wizyty i pokazy, zaprasza też mistrzów z innych krajów na gościnne 

wykłady, warsztaty oraz do współpracy przy przedstawieniach dyplomowych. W 1998 roku szkoła 

powołała Shanghai Experimental Theatre Festival, który odbył się już sześć razy. W spektaklach i 

otwartych  seminariach  uczestniczyły  profesjonalne  grupy  teatralne  z  Azji,  Europy  i  Ameryki 

Północnej. W 2008 roku siedemnaście instytutów teatralnych z regionu Azji i Pacyfiku założyło 

Asia-Pacific Bureau, wspólny ośrodek ITI z siedzibą w Szanghaju. W tym samym roku, Akademia 

dołączyła do  Global Alliance of Theatre Schools, zrzeszającego trzynaście szkół teatralnych. W 

okresie swojej prezydencji w 2011 roku zorganizowała sympozjum i wystawę Stage Art.

Wraz  z  Brown University i  Princeton University tworzy The Drama Review Consortium. Przy 

współfinansowaniu  tych  uczelni  oraz  Yale  University  i  New York University,  zorganizowała  w 



styczniu 2012 roku pierwszy Winter Institute.


