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Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 

To sztuka o tęsknocie za miłością, zmaganiu z samotnością i brakiem porozumi.enia między 
ludźmi. Szaleństwo staje się tu jedynym sposobem na zmierzenie się ze światem . 
Bohaterami tej nieco absurdalnej tragikomedii są ludzie uwikłani w dziwne związki 
emocjonalne. Wszyscy tworzą portret zbiorowości, w której samotność stała się normą , 

a miłość ma coś z fast foodu. Ludzie Zelenki nie tkwią w życiu nie odbierają i nie ogarniają 
rzeczywistości. Nie może dotknąć ich prawdziwe szaleństwo, które dla czlowieka głęboko 
przeżywającego rzeczywistość bywa rajem, wyzwoleniem, światem alternatywnym, w 
którym można przetrwać. Może zwyczajnie trzeba się gdzieś wysłać, żeby zrozumieć i 
określić się w innym kontekście . Zatrzymać się . Dać sobie szanse autorefleksji . -

Petr Zelenka 

Urodzony w 1967 roku, absolwent Szkoły Filmowej w Pradze, FAMU. Pracował jako 
scenarzysta w Barrandov Film Studio, był redaktorem programu czeskiego Mate w BBC. 
Jego reżyserski debiut to Mnaga - Happy End (1996 r.). Wśród dzieł filmowych Zelenki 
wymienić należy takie tytuły jak: „Guzikowe;'', „Samotni", „Rok diabla". „Zwyczajne 
szaleństwa" w tlumaczeniu Krystyny Krauze to sztuka, która z powodzeniem grana jest od 
2003 na deskach pol'skich teatrów. 

Krystyna Krauze 

Dziennikarka, filmowiec, dramaturg i Humacz dramaturgii czeskiej. W jej dorobku jest ponad 
10 przekładów sztuk teatralnych współczesnych autorów, m.in.: K. Sidon - Shapiro 
(premiera Teatr Wybrzeże w Gdańsku), I. Vyskoćil, O. Daniek, P. Kohout (spektakl tv, pt.: 
Cyjanek o piątej, Wojna na Ili piętrze), P. Zelenka - Zwyczajne szaleństwa (premiery w 
sześciu teatrach), Rozkłady jazdy, Teremin, D. Drabek - Pływanie synchroniczne -
(prapremiera zarezerwowana dla Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu) Szwedzki stół 
(wydane w Antologii dramatu czeskiego -2006), Teremin - P. Zelenki (prapremiera polska 
w Teatrze Współczesnym w Warszawie - 2007), Prapremiera światowa sztuki Zelenki, pt.: 
Oczyszczenie - Stary Teatr w Krakowie - 2007. 
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Andrzej Cichoń 

"Zwyczajne szaleństwa" to drugi spektakl dyplomowy 
studentów IV roku Wydziału Aktorskiego, 7 pa.ździernika 2007 roku 

odbyła się premiera " Wesołych kumoszek z Windsoru" Williama Shakespeare'a 
w reżyserii Remigiusza Brzyka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego spektaklu. 

Szczególne podziękowania dla Arkadiusza Wójcika 
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