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URODZINY JÓZEFA K.
wg Procesu Franza Kafki
w tłumaczeniu Brunon a Sch ul za

scenariusz teatraln y i

reżyseria

ANDRZEJ CZERNY
muzyka i ru ch sceniczny

BARBARA GRIVE
świ atło

ADAM WRZ ESIŃSKI
akustyk

ZBIGNIEW SOSZYŃSKI
nagrani e muzyki

LEONARD JAKUBOWSKI

W przedstawieniu wy korzystano dwa wiersze
Jonasza Kofty :
Ostinatio determinare li i Jestem z m ęczony

W scenografii wykorzystano obraz Stasysa EidrigeviCiusa
PREMIERA 28 PA Ż DZIERNIKA 2005
W 18 . URODZINY GT „ DZIEWIĘĆSIŁ "

występują:

KINGA ZAJDEL KARAS 11ŃSKA
KAMIL BANDARZY
PIOTR MASZOREK
PIOTR MOKRZYCKI
MARCIN WARTALSKI

KILKA REFLEKSJI KAFKOWSKICH
MILANA KUNDERY

Historia Józefa K. Zaczyna się
od gwałtu na jego życ i u intymnym :
oto przychodzi dwóch nieznanych
męż czyz n i aresztuje go w łó żku .
Od tego dnia już nigdy nie poczuje
się sam: sąd będzie go śledził,
obserwował i do niego przemawiał;
jego życi e prywatne powoli będzie
za n ikało , pochłaniane przez
taje mni czą i osaczaj ącą go
organizację .
H i pn otyzujące

spojrzenie
rozpaczliwe poszukiwanie
własnej winy, wykluczenie i l ęk
przed wykluczeniem, skazanie na
konformizm, widmowy charakter
rzeczywistości i magiczna
rzeczywistość, bezustanny gwałt
na ż yciu prywatnym itd. Wszystkie
eksperymenty, które Historia
przeprowadza na cz łowieku w
swych ogro mnych probówkach ,
z o stał y przep rowadzo ne przez
wład zy ,

Kafkę .

Odrętwiałą wyobraź nią wieku
XIX wstrz ąsnął gwałtownie Franz
Kafka. P owiodło mu się p ołączen ie,
które już po nim postulowali
surrea liści: połączenie snu z jawą.
Jego olbrzymie odkrycie jest nie tyle
zwieńczeniem pewn ej ewolucji, ile
nieoczekiwanym otwarciem;
uz m ysławia ono, że powieść jest
miejscem, w którym wyobraźnia
może rozbłysnąć niczym w sennym
marzeniu i że potrafi wyzwolić si ę
z pozornie nieodpartego nakazu
prawdopodob i eństwa.

Kiedy Kafka przeczytał
pierwszy rozdział
Procesu, śmiali się wszyscy, łącznie
z autorem. Śmiali się całkiem
słusznie komizm należy do samej
istoty sytuacji kafkowskiej.
lrs yt.;.
p rzyjaciołom

