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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 
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Myśmy szczęście 1L~ynaleźli, 
mówi ost:atni człowiek i mruży wzgardliwie oczy. 

Fryderyk Nietzsche 



WŚCIEKŁY KRZYK: 

KILKA LUŹNYCH UWAG 

O POLAROIDACH 

( ... )Polaroidy można określić jako sztukę .,post-M#ość i gnie1c'" . 
Nick i H ·len pochodzą - jak bohaterowie młodych gnie\\ n~ch -
ze środowisk robotnirzych. AJe 1 [elen, radna, jest już ""ykształco
na i wyposażona w obowiązujący przy jej aspiracjach język. Nato
miast Nick. zanim poszedł siedzie(. zapewne skończył uniwersy
tet ludowy albo telewiz)jny. Jest samoukiem; także, nazwijmy to 
tak. kręgosłup moralny musiał sobie wbudmrn{ sam. Jest jedyną 
postacią w śwircie tej sztuki, która, gdy w jej obrrności biją kobie
tę, odruchowo próbuje interweniować. Ma ten odruch wbudowany 
w swoją psychikę na zawsze. 
Ravenhill świadomie konstruuje akcję tak, b~ zderzyć; ze sobą dwie 
postawy dawnych ideowców. Z jednej strony jest Nick, który prze
chował ideały i sumi('nie społrc.zne - jak w zamrażalniku - w wię
zieniu, gdzie trafił za napaść czy wr~t.:z usiłowanie zabójstwa „wroga 
kJasowego" Jonathana. Z drugiej strony jest Helen, która - uzna
jąc bunt z pozycji bezsilnego outsidera za bezsensowny - usiłuje 
korzystać z takich możliwości działania - choćby za cenę wielu 
kompromisów - jakie daje aktywność wewnątrz systemu. Dlatego 
chce startować w wyborach i zostać posłanką do Izby Gmin. Świa
domie pozwala wpisać się w mechanizm władzy, choć nie daje jej 
to wielkiego zadowolenia ani satysfakcji. 
Gdy spotykają się po latach, po odsiedzeniu przez Nicka wyroku, 
dochodzi do konfliktu postaw i wniosków, jakie każde z nich wy
ciągnęło z dotychczasowej historii miłości i gniewu. Nick miał w 
polu widzenia jeszcze jakieś ideały. Współczesne miraże dotyczą 
nieomal wyłącznie konsumpcji. Młodsze pokolenia na nic innego 
nie czekają. Wiedzą, że ideałów nie ma. I już nie będzie. 
Ravenhill nie gloryfikuje z resztą przyzwoitości Nicka. Ravenhill 
pokazuje go z sympatią, ale i kpi na potęgę z jego niepraktyczno
ści, żałosności, bezdomności. W:ystawia go też na potężną próbę, 
czyniąc jego dawną ofiarę - Jonathana - nie tylko mścicielem, ale 
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i kusicielem. Jonathan, postać plugawa, ale silna, mefistofeliczna, 
przeżył zamach i ma się dobrze. Dawny majątek zwielokrotnił dzięJU 
machinae:jom walutowym i dziś jest filantropem, wspiera między 
innymi leatr awangardowy w Europie Wst.:hodniej (tu Ravenhill 
zdaje się cokolwiek złośliwy). I to on próbuje złamać Nickowi ten 
jego do niczego już nieprzydatny kręgosłup moralny. 
W Polaroidach autor zestawia ze sobą dwa światy, a właściwie dwa 
pokolenia i dwa luźno ze sobą splecione wqtki. Jeden dotyczy trój
ki bohaterów - Nicka, Helen i Jonathana - zwiazanvch dawnymi 
wypadkami . Drugi opowiada o trzech osobach ~an~rzonych 
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reszty w teraźniejszość. To tancerz go-go, Victor, jego „właściciel" 
Tim (umierąją(·y zrrsztą na \TDS) oraz nawiedzona Nadia. 
Victor jest Rosjaninem, jedyną tu osobą spoza Anglii, z innego 
świata. Ogłaszał się na stronach internetowych i został śeiągnięty 
do Anglii przez Tima- ,.ściągni, . ty" takjak ściąga się pliki z Inter
netu, bo Tim, mówiąc o ściągnięciu Victora, używa słowa „downlo
ad '' opisującego tę właśnie operację. Należy domniemywać , że je
śli mu się znudzi, logo innym klawiszem skasuje (,,zdeletuje"). 
Tim umiera na AIDS; nosicielem wirusajest także sam Ravenhill. 
'len osobisty wątek jest tu o wiele bardziej stonowany niż w histe
rycznym Shopping and Fucking, ale jest obecny. Warto zwrócić 
uwagę na kwestię pigułki o nieprzewidzianym działaniu. W postać 
Tima dramatopisarz wkłada swoje refleksje o świecie, w którym 
nic nie jest przewidywalne, w którym podejmowane dziś działania 
mogą mieć skutek jutro - albo za trzydzieści lat. Nie sposób nad 
tym zapanować. Ta tematyka splata się z refleksją polityczną: obie 
wskazują na niemożność działania i bezcelowość życiowej szamo
taniny. 
Victor i Tim są przedstawicielami świata, który z założenia wyrze
ka się wartości, ideałów, zasad. Umowa Tima z Victorem brzmiała: 
żadnych uczuć. Ściągając Victora do Londynu, Tim obiecywał 
„szczęśliwy świat", czyli czystą konsumpcję i żadnych więzi emo
cjonalnych. Tancerz jest zawiedziony, gdy się okazuje, że nie jest 
to możliwe, bo tak jak nad przyszłością, tak i nad uczuciami nie 
sposób zapanować. Tym bardziej, że potrzebę miłości noszą w 
sobie wszyscy i wszyscy boją się samotności. 

Małgorzata Semil 
„Dialog" nr 5-6/2001, fragment artykułu 



MARK RAVENHILL 

dramatopisarz bryt,\jski. [rodził się w1966 roku w Haywards 
Heath w hrnbst\\-ie Sussex. Pochodzi z rodziny nalrżącej do tzv1· . 
. ,klasy średniej", matka była sekrrtarką. oj tice inżynierem-pro
jektan tem. Ma młodsze o-o brala. W latarh l 9~H - 1987 studio
wał dramaturgi ę 'N Bristol l njrersity. PoczŁ,tkowo pracował jako 
asyst.cni administratora Tealru Soho Poly, w nied ługim czasie 
rozpoczqł tam pnirc reżysera. Był producent m C,yganerii i Ri
goletta w Opera Easl. 
Pra(' · pisarską rozpoczął od tworzenia ,.mini-dramatów" (dzif'
sięciominutowych), na które zwrócił uwag• Max ~'Lafford-Clark i 
namówił go do napisania wieloaktowej sztuki. Tak powslał dra
mat 8Jwpppi.npamlFudci·ng (1.9%), który po pien szym wysta
\\ieniu prz ·z Royal Court Theater dla niewielkiej widmrni (60 
osób). zoslał przeniesiony do Gielgud rrheater na West End. Sztuka 
zdolJyła wkrótce międzynarodm:\y rozgłos. Z grupy pisarzy de
biutują ·ych w latach dziewięćdziesiąt,\·ch , Mark RavenhiU należy 
obecnie. obok Sarah Kam:. do najczęści ej grywanych współcze
snF h dntmaturgów brytyjskich. 
Mark Rm·en hill jest gejem. Otwarcie mówi, że jest nosicieltm 
wirusa HIV, ten osobisty wą.tek często powraca w jego twórczości. 

Dramaty: 
Shopping and Fucking, 1996 - premiera w Royal Court Theater 
Faust is Dead, 1997 - nowa wersja The Darnnrttion of Faust 
Ilandbag, 1998 - inspiracją była powieść The lrnportance of Be
in,q Eamest Oskara Wildl''a 
Some E:.tplicU Polaroids (Polaroidy. Kitka ostrych zdjęć), t 999 
- premiera w New Ambassadors rrhcater w Londynie 
Mather C1ap's Molly House, 2001 - inspira 'ją była książka 
Rietora orlona Mather Clap's Molly House: The Ga,y Subrul
tnre in England 1700 - 1830. 





KATARZYNA BORKOWSKA 

U rodziła si -1 w 197 roku w Krakowie. Absolwentka \~ ydziału Gra
fiki (ze specj ali za(·ją - grafika warsztatowa) oraz sr:cnografii na 
W:ydziale .Malarslwa krakowskiej ASP Uczestniczyła w wielu wy
stawach w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, w Niemczech, 
Stanach Zjednoczoycb. Praeą przy spektaklu Polaroidy w Sta
rym Teatrze debiutuje jako scenogrnf. 

MICHAŁ KOTAŃSKI 

Urodził się w 1976 roku w Warszawie. Przez trzy lata studiował 
filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, po czym rozpoczął stu
dia na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Był asy
stentem: Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Golińskie
go, Mikołaja Grabowskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja Seweryna, 
Rudolfa Zioły. Spektakl Polaroidy Marka Ravenhilla w Starym 
Teatrze jest profesjonalnym debiutem reżyserskim Michała Ko
tańskiego. 



JAKUB OSTASZEWSKI 

Urodził się w 1975 roku w Krakowie. Ukończył krakowską Aka
demię Muzyczną w katedrze organów, pod opieką profesorów Jana 
Jargonia i Józefa Serafina. Z teatrem związany jest od lat. Stale 
współpracuje z Krystianem Lupą jako kompozytor i muzyk im
prowizujący (Kalkwerk, fanatycy, Mistrz i Małgorzata, Maciej 
Korbowa i Bellatrix, Płatonow, Trzy siostry, Letnicy, spektakl 
Teatru Telewizji Julia). Jest twórcą muzyki do kilkunastu spek
takli teatralnych innych reżyserów (m.in. w Starym Teatrze, Te
atrze im. J .Słowackiego, Teatrze STU). Jako muzyk stud,Y.jny i 
solista współpracuje z ojcem, Jackiem Ostaszewskim, oraz ze Zbi
gniewem Preisnerem (m.in. Dekalog, Requiem dla mojego przy
jaciela). Dzięki stypendium Fundacji im. Stefana Batorego ukoń
czył kurs mistrzowski dla kompozytorów muzyki teatralnej w In-
ternationale Theater Akademie Ruhr (Bochum, Niemcy). W 2002 
roku otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa za osiągnię
cia w dziedzinie muzyki. 

Sponsorzy Starego Teatru 
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Mecenasi Starego Teatru 
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tary Teatr irn. Heleny Modrząjewsl.:iej 
ul. JagielloJ1ska !) 
31-01 O Krakó"· 
www.stary-teatr. pl 

Sekretariat 
tel. 421 29 77, fax 421 33 i"J3 
e-mail: sekretariat@stary-teatr.pl 

Duża Scena i No-u:a Scena 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. JagielloJ1ska 1 
tel. 4...:2 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Staro\-\~ślna 2 L kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
tel. 428 47 OO 

Kasy biletowe prou;adzq spr~edaż: 
- od wtorku do soboty 1011

(
1 

- 13°0 i 17°0 - 19110 oraz 2 godziny 
przrd przedstm\~eniem 

- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 
- rezerwację prz.)jmuje si ę od dnia ogłoszenia repertuaru 

Sprzedaż biletów przez internet nri 7rszystkie scen:IJ: www.eBilet.pl 

Biuro Obsltt,qi Widzów, pl. Szczepański 1 
rezerwacja biletów indY\vidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze, zawieranie umó\\· abonamentowych 
czvnne: 
od poniedziałku do piątku 9110 

- 17(1r) 
sobota 9°0 

- 13°0 

tel. 4-22 40 40 
frLX 292 75 12 
e-mail: bilety@stary-teatr.pl 

Muzeum Starego Teatnt 
ul. Jagiellońska 1 I pl. Szczepański 1 
czynne: 
od wtorku do soboty 11 °0 - 13°0 

oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
w godzinach pracy Biura Obsługi Widzów 
po telefonicznym umówieniu 
centrala tel. 422 80 20 

Fotografie zamieszczone w programie: MartinKauflwl.d, R.yszard Kornecki 
Na rozk!ad6zcce reproduA:jca obrazu fi'rrmcisa Bacona ,,Dwie figury", 1953 

Redakqja programu: Elżbi.el/1 Bi1iczycka 
Opraemmnie gra/U:zne: Lech Pr-i!ybylski 

Opmc01.oaltie kompulerou;e: Piotr Kołodziej 

©Stary Teatr. Krakt111 '<!003 
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założony w roku 1781 
sezon 171. 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Mark Ravenhill 

PCJLARCJIDV 
[SCME EXPLICIT PCLARCIDS] 

przekład: Małgorzata Semil 

OB~ADA 

Helen Dorota Segda 
Nick Jacek Romanowski 

Nadia Sandra Korzeniak 
Victor Michał Czernecki (PWST) 

Tim Adam Nawojczyk 
Jonathan Ryszard Łukowski 



REŻYSERIA 

Michał Kotański 

SCENO(;JlAFlA 

Katarzyna Borkowska 

MZYKA 

o as ze skI 

PROJEKCJE REŻYSER1'\ ŚWTATtA 

Piotr Białas Piotr Paw· { 

Asystent reżysera: Adam Nawojczyk 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A BANK PBK A 
!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH!!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Krytyk Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
sufler 

dźwięk 

realizator nagrania 
światło 

kierownik produkcji, brygadzista sceny 
kostiumy: 

pracownia krawiecka damska 
pracownia krawiecka męska 

dekoracje: 
pracownia butaforska 

pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kierownictwo techniczne 

koordynacja pracy artystycznej 

Hanna Nowak 
Marta Baster-Górecka 
Jacek Ochal 
Andrzej Kaczmarczyk (Studio Nagrań Starego Teatru) 
Ryszard Folfasiński 
Wiesław Ochal 

Halina Drahus 
Fryderyk Kałkus 

Jerzy Cieślicki 
Małgorzata Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk, T.adeusz Kulawski 
Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wać 
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Sezon 2002/2003 

P r e m e r a 

18 stycznia 2003 r. 

ZBUNTOWANI BRYTY J C::: ZYC:::Y 

JOHN JAMES OSBORNE 

rodził się w 1929 roku w Londynie, w 
skromnej rodzinie mieszczańskiej. Uczył się 
w Belmont College, skąd mając szesnaście 
lat został usunięty za uderzenie w twarz dy
rektora. Był nauczycielem domowym, asy
stentem reżysera, aktorem i dziennikarzem. 
Rozgfos przyniosła mu sztuka Miłość i gniew 
(Look Back in Anger) wystawiona w maju 
1956 roku w londyńskim Royal Court The
atre. Bohater utworu, Jimmy Porter, staje się 
synonimiczną postacią „młodych gniewnych" 
(,,angry young man"). Znaczenie Miłości i 
,qniewu przerosło wartość literacką drama
tu. Przetłumaczony na niemal wszystkie ję
zyki europejskie przeszedł triumfalnie przez 
wiele scen. „Jimmy Porter jest najdoskonal
szym młodym szczeniakiem od czasu Ham
leta, Księcia Danii ... Jimmy po prostu ż)je; 
miał miejsce najrzadszy z dramaturgicznych 
fenomenów, akt oryginalnej kreacji ... Wątpię 
czy mógłbym lubić kogoś, kto nie chce obej
rzeć Miłości i .ąniewu. Jest to najlepszy mło
dy dramat tej dekady." - napi ał 13 mąja 1956 
r. w „The Observer" znany krytyk K. Tynan. 
John James Osborne zmarł w 1994 roku. 

Miłość i gniew trafiła na deski Starego Te
atru po piętnastu latach od swej londyńskiej 
premiery- 20 czerwca 1971 roku. Spektakl 
w reżyserii Jana Maciejowskiego, ze sceno
grafią Lidii Minticz i Jerzego Skarżyńskiego 
cieszył się zainteresowaniem krytyki i dużym 
powodzeniem u publiczności. 

„Młody człowiek, proletariusz, absolwent 
«nieważnego» uniwersytetu (bo podziały w 
Anglii wciąż obowiązują!) żeni się z dziew
czyną ze sfery średniej. Od początku niena
widzi środowiska żony. Miłość miesza się z 
gniewem, a swoistym wyrazrm buntu prze
ciw formom społecznym, reprezentowanym 
przez dom żony - jest podjęcie pracy przez 
gnie,mego intelektualistę, jako ... dzierżaw
cy kiosku ze słodyczami. Ży<'.ie tych dwojga 
ludzi toczy się w nieustannej wojnie nerwów: 

ze strony męża przybiera kształt zniewag 
mieszczańskiego środowiska żony - zaś ze 
strony młodej kobiety staje się milczącym od
parowaniem brutalnych ataków. Kto zwycię
ży?. Bo przecież oboje się kochają, ale różnią 
ich poglądy na świat. Czy odejście żony bę
dzie równoznaczne z porażką jej społecznej 
sfery- czy tylko wynikii~m osobistego cierpie
nia~ Czy powrót do męża stanie się triumfem 
ich miłości, a jednocześnie nowym układem 
świata, wolnego od nienawiści~ Autor raczej 
uchyla się od konkretnej odpowiedzi. Jego 
gniewny bohater ukazuje spod maski brutala 
- twarz bezradnego dziecka. Nie ma już pro
testu, nie ma mocnego człowieka. Pozostaje 
histeryk, kompleksiarz zdemaskowany, który 
okazał się poczciwym chłopcem walczącym z 
wiatrakami. Więc co~ Anty-protest~ ( ... ) 
Trzy role nadają ton dramatowi: para mał
żonków (Jimmy i Aliso11) oraz ich młody przy
jaciel, Walijczyk, Cliff, trochę zakochany w 

Alison, ale lojalny towarzysz Jimmiego. Cała 
ta trójka -w ujęciu Jana Nowickie,qo,Anny 
Polony i WOjciecka Pszoniaka - prezentuje 
wysoki kunszt aktorstwa. Postacie są kontra
stowe- od gwałtowności «gniewnej pozy» No
wickiego, poprzez stonowaną w wybuchach 
rozpaczy i buntu, ale pod maską milczenia -
grę Polony i «niedźwiedziowaty» z rubaszną 
ironią potraktowany styl bycia Pszoniaka. 
Każda rola to swoisty popis dojrzałego warsz
tatu artystycznego, drapieżności widzenia 
scenicznego charakteru postaci: mały kon
cert aktorstwa.( ... ) 
Maciejowski spiął, jakby ironiczną klamrą, 
całe widowisko: finał jest powrotem do sytua
cji w)jściowej. Oto linia ideowa sfrustrowa
nych, obrażonych na życie, młodych inteli
gentów-liberałów. Kiedy się w nich wypali 
wściekłość - stają bezsilni w połowie drogi." 

Jerzy Bober 
„Gazeta Krakowska" 17/18 lipca 1971 



Dramaturg angielski. Urodził się w 1935 
roku na przedmieściach Londynu. Wcześni e 

porzucił szkołę i pracował jako robotnik. 
Mając dwadzieścia dwa lata zaczął pisać -
wiersze i kilkanaście nie wystawionych sztuk 
-ale aż do sukcesu Ocalonych (Saved, 1965) 
utrzymywał się z pracy fizycznej. 
Kontrowersyjny dramaturg brytyjski, ucho
dzi za jednego z inicjatorów tzw. teatru okru
cień stwa. „Kiedy William Gaskill wys tawił 

Ocalonvch w Royal Court, Bonda oskarżono 
o sadyzm i obscE~ nicznoś(;, w głównej scenie 
dramatu bowiem gang nastolatków smaruje 
dziecko w wózeczku jego własnymi ekskre
mentami, a potem kamieniuje. Korespondent 
„The Times" wyznał, że była to najohydniej-
):')7Jl'\ l, ' jtl.1 t „~; \ 

atrze. (. .. ) Cenzura pozwoliła początkowo na 
wystawienie Ocalonych na warunkach 
„przedstawienia prywatnego", lecz Lord 
Szambelan znalazł prawne podstawy do za
kazania podobnego typu wydarzeń. Reagu
jąc na jego interwencję Parlament w 196 7 r. 
całkowicie zniósł cenzurę. Dramat Bonda 
przyczynił się więc do zwiększenia stopnia 
realizmu dopuszczalnego w teatrze, ale kło
poty z cenzurą sprawiły, ni.estety, że mniej 
interesowano się jego problematyką.'' (J. L. 
Styan Współczesny dramat w teorii i scenicz
ne.j praktyce Wrodaw 1995) 

Premiera Ocalonych w Starym Teatrze od
była się 1 marca 1996 roku. Dyrektor Tade
usz Bradecki zaprosił do współpracy izrael
skiego reżysera Gadi Rolla. Spektakl ze sce
nografią Miriam Guretzky, kostiumami Bar
bary Ranickiej i muzyką Eldada Lidora uzna
ny został za jedno z najważniejszych wyda
rzeń sezonu. 

Gadi Roll: „Sztuka Ocaleni mówi o tym, że 
cywilizowane społeczności przejęły na siebie 
rolę Boga, natury. Ale człowiek nie jest ani 
Bogiem, ani naturą i nie może zakładać, że 
poza tym, co tworzy, nie istnieje absolutnie 
nic. Musi brać pod uwagę uboczne produkty 
cywilizacji." 

„Rzeczpospolita" 29 lutego 1996 

„Jacek Poniedziałek cały czas jest tak samo 
ubrany: ma za ciasny podkoszulek, szare, 
wytarte spodnie, patrzy na ludzi silnym, na
trętnie pytającym wzrokiem. Wygląda jak 
zwykły chłopak, robotnik z sąsiedztwa. Bar
dziej j est na scenie niż buduje postać Lena. 
Roll wybierając obsadę przyglądał się uważ
nie aktorom Starego Teatru w różnych spek
taklach. Wydaje się, że przy doborze zdecy-

EDWARD BDNID 

Andrzej Kozak (Harry), .Jacek Poniedziałek (Len), Magdalena Cielecka (Pam), Elżbieta Karkoszka (Mary), 
Ocaleni reż. Gadj Roll, 11 96. Fot. Wojciech Plewiński 

dowanie najbardziej istotne były dla niego 
ich zewnętrzne warunki: za duże, robociar
skie ręce Poniedziałka, młodość Leszka Zdu
nia, gangsterskie emploi Pawła Tołwińskie
go, drobna, zgarbiona postać Andrzeja Ko
zaka, zmęczone, postarzałe oczy Elżbiety 
Karkoszki, szczupła o niepokojącej urodzie 
twarz Cieleckiej, bez makijażu zamieniająca 
się w jednolitą jasną plamę, prawie maskę. 
Zderzenie wizualnych komunikatów o cha
rakterze postaci zostało w spektaklu potrak
towane jako punkt w jścia. A jednak od razu 
pojawił się tu jakiś trudny do zdefiniowania 
aspekt autentyzmu. Aktorzy znaleźli drogę 
do prawdy tych postaci, przyczyniając się 
pewnie najwięcej do sukcesu tego przedsta
wienia. ( ... ) 
Wszystkie działania aktorów w spektaklu to 
w istocie zmagania się z przestrzenią i przed
miotami. W prostyc czynnościach, w ich z 
pozoru bezsensownym powtarzaniu zaklina
ją prawdę o tym, co się aktualnie wydarza, 
kamuflują prawdziwe uczucia. Temu służy 
bezmyślne przegląd .wie Radio Timesa, pa
trzenie na grający bez przerwy telewizor, 
wypełnianie kuponów Totka, prasowanie ko
szul, ubieranie i rozbieranie się, jedzenie 
zimnych posiłków. Zadziwiające, jak z ek._'l
ponowanego i podkreślanego chłodu takiej 
gry, właściwie zachowania się w przestrzeni, 
Roll dobywa maksymalne emocje, erupcje 
emocji. Wszyscy są tu agresywni, w stałym 
napięciu.( ... ) 
Na końcu spektaklu Gadi Rolla jest piekło. 

Aktorzy siedzą zastygli, nieruchomo, pozor
nie wpatrzeni w telewizor, ale w rzeczywisto
ści patrzą w pustkę, w stronę widzów, jakby 
zamarli przed taflą szyby. Czwarta, teatralna 
ściana okazuje się przejrzysta także od tam
tej strony." 
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