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cz r 
r'eter Zelenka . j ~i!_ 

lea~"l/l.l>"a.~ 
premiera 28 czerwca 2003 roku w 
sztuka roku 2001 w Repubhce Czeskiej Teatrze Kameralnym w Sopocie 

. Meg•altH lot, Ewa Brajner, 
~ltplJlą M1ł9onot1 lrainer, Dorota Kołak 

J'1aHa Krth·Baka, Joonno Ni1111irJk1 
lrkdiau lryhlski, Ryszard Jasihkl 
Mlruław krtwnyk, Igor Mic~alski 
C111ry Ry~iiski~ Dari1u S1yaaai1k 

orm hlorzyoa Ch11i1lnnka / Anna Srollor 
Wojdtch Trtminew1ki, knyntof Bqk, Gr119on Kił 

Pisze reżyser sopocki~o spekloklu według Zelenki: 

przektad Krystyna Krauze 

reżyserio Knyntof Rekowski 
u1nogralio Madtj Clrojnadd 
mmyka lladoj O.IW! 
kD!liumy lnysztol Ostrowsli 
chorąolio Kotonyoo Clllllioltwska 
inlt*jlnl-Jami11wdto 
suflor llllnpa Wolo.liko 
lllJ'1ool ro!ywro Magdaleoa Boi 
lie!ownidw<i produkcji Malgomla Jólwiak 

Tomasz RN.owski 

To komedio i dromol zorozem. Myślę, że niesie w sobie kalhorsis, ole Io specyfiune, 
osiqgone przez miiech. Po~qlono fabuło, mnogość absurdalnych sy1uacji ... Mogłaby Io być niezło ~ 
forsa. Każdy z boholerów jes1 groleskowy, ole gdy mu się bliżej przyjrzeć, wniknqć do wnętrza, ~ 
okazuje się postociQ lragicznQ, zogubionq w chaotycznym świecie niespełnionych pragnień i kalekich 
układów społeunych. Głównym bohalerem jesl Piolr. To jego ouomi poznajemy świol. 

Piotn dla ukochanej Jony, klóro od niego odeszlo, golów jesl no każde szoleńslwo. Jona rywalizuje 
z Piotrem, kto z nich jest bardziej szalony Lnie sposób rozpoznać, co jest w niej prawdziwym uczuciem, 
co przypodkiem, co grQ. Jej kuzyn, Mucho, porzucany osiemnaście razy przez kobielę, decyduje się 
no seks z odkurzauem. To mu oczywiście nie wystarcza. Sqsiadka Piolro, Alicjo, może przeżyć orgazm 
tylko wówuos, gdy patrzy na niQ ktoś trzeci, o oczach podobnych do oczu Bogo. Każda, 
z cudownie przez autora wymyślonych postaci, poszukuje czegoś więcei · miłości, wolności, Bogo, 
zrozumienia sensu świata lub po prostu czegoś nieuchwy1nego, nie nazwanego, jakiegoś szuęścia. 

BywojQ' w tym bardzo zochłonni.I nieporadni. Przewrotnie to właśnie poszukiwanie miłości, 

wolności i Boga w dzisiejszym świecie slaje się śmieszne ... 
Krzysztof Rekowski 
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NA TARGU WEGLOWYM 
W GDi\NSKU OO ROKU 1801 

AM KOHLENMARKT 
ZU DANZIG SEIT 1801 
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