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W Lulu, tytułowej bohaterce, łączy się 
dziewczęca niewinność i drapieżna 
seksualność. Jest obiektem miłości i 
nienawiści, pożądania i wstrętu, fascynuje 
zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Nikt jednak 
nie jest w stanie jej zaspokoić, wszyscy, 

którzy próbują, kolejno padają jej ofiarą. Popełniane przez nią zbrodnie zmuszają ją do ucieczki z 
Berlina przez Paryż do Londynu, gdzie ginie z rąk swojego ostatniego kochanka ‒ Kuby 
Rozpruwacza. Premierom sztuk Franka Wedekinda Duch ziemi i Puszka Pandory, składających 
się na dylogię Lulu, towarzyszyły głośne skandale. Rozsławiła je niema ekranizacja Georga W. 
Pabsta (1929) z Louise Brooks w roli tytułowej, której kreacja stworzyła obowiązujący przez 
dekady wizerunek femme fatale. W swoim spektaklu studenci Seminarium im. Maksa Reinhardta 
podejmują grę z ikonicznymi przedstawieniami kobiet fatalnych.
Seminarium im. Maksa Reinhardta w Wiedniu powstało w roku 1928 z inicjatywy Maksa 
Reinhardta, jednego z najwybitniejszych inscenizatorów niemieckiego teatru, a także nauczyciela 
kilku pokoleń aktorów i reżyserów zarówno teatralnych, jak i filmowych, m.in. Conrada Veidta, 
Friedricha W. Murnaua, Marlene Dietrich i Leni Riefenstahl. Początkowo Seminarium mieściło się 
w cesarskim Schönbrunner Schlosstheater. W roku 1940 przeniosło się do pobliskiego Palais 
Cumberland. Obecnie funkcjonuje przy wiedeńskim Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Dramatycznych. 
Spektakle dyplomowe powróciły na scenę Schlosstheater, ale Seminarium ma do dyspozycji dwie 
sceny studyjne. Uczelnia prowadzi dwa Wydziały: Aktorski i Reżyserii. Nauka trwa cztery lata. Po 
ukończeniu drugiego semestru studenci dokonują wyboru spośród szerokiego wachlarza 
rozmaitych specjalizacji aktorskich i reżyserskich. Wyjątkowość kształcenia polega na 
utrzymywaniu równowagi pomiędzy przedmiotami praktycznymi i teoretycznymi, a przede 
wszystkim na ścisłej współpracy obydwu wydziałów, nie tylko na scenie, lecz także przez cały 
proces powstawania spektaklu, począwszy od wyboru i analizy tekstu dramatycznego. Do grona 
wykładowców Seminarium należy wielu wybitnych artystów teatralnych i filmowych, m.in. Karlheinz 
Hackl, István Szabó, Klaus Maria Brandauer.
Studenci Seminarium im. Maksa Reinhardta gościli na MFST ITSelF trzykrotnie. Zaprezentowali 
spektakle: Bambiland wg Elfriede Jelinek (reż. Philipp Hauß, 2007), Tango Gombrowicz wg 
Dziennika Witolda Gombrowicza (reż. Mikołaj Grabowski, 2009) i Chudy żołnierzyk wg Hanocha 
Levina (reż. Hannan Ishay, 2011).
 
reżyseria: David Stöhr
dramaturgia: Dirk Brauner
scenografia: Sarah Sassen
kostiumy: Agnes Burghardt
muzyka: Bernhard Eder
obsada: Pauline Fusban (Martha), Marie-Louise Stockinger (Lulu), Stefan Gorski (Alwa), Lennart 
Lemster (Schwarz), Samouil Stoyanov (Goll / Langweiler), Andrei Viorel Tacu (Jack), Luka 
Vlatkovic (Schigolch), Lukas Watzl (Schön)


