„Sek." traktowany przez nich jako jeszcze jedno zadanie do wykonania. Musi hyi· szybko, mocno i efitktywnie, trochę
jak na silowni, gdzie rzeźbi się idealną !)y/\„'etkę. Seks staje si~ nie tylko tematem zastępczym w rozmowach.
wokół niego H~vdnje się kręcić cale ich życie. Dwie pmy: Katrin i !vlicJrnel. Dominic i A1ark. Ci pienvsi spełniają
wszystkie założenia mieszcza1iskiej wygody. lVla.rny elegancki dom, grill ze znajomymi. mqż zarahiający duż e
pieniądze i dbająca o jego potrzehy żona. 1Hark i Dominic trochę = nich kpią. starając się utr=ymru: poz01J1swobo(~V
i wolnego związku. "H'szystko robimy wspólnie. ale mamy osobne mieszkania" stwierdza Dominic. Oglądając ich.
ma się często wrażenie deja vu. Znamy takie sytuacje z opowft•.fr-i innych albo z własnego życia, znamy takich facetów
i takie dziewczyny. Nie budzą naszej sympatii mimo swojej atrnkcyjno.Sci i przerzucania się błyskotliwymi ripostami.
Może w/a.foie dlatego. ie pod czujnym okiem Adama Sajnuka pokazują całv fałsz s1ara1111ie budowanych po=orÓ\E „
Życie WarszauJ'. Agnieszka Rataj
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/spektakl inspirowany filmem "Your friends and Neighbours" Ne il 'a LaButa/

reżyseria Adam Sajnuk
obsada Bartosz Adamczyk, Kamila Krukowska,

scenariusz i

Jerzy Jan Poloński, Aleksandra Popławska,
Adam Sajnuk, Małgorzata Zawadzka
.Seks traktowany przez nich jako jeszcze jedno zadanie do wykonania . Musi być szybko,
mocno i efektywnie. trochę jak na siłowni, gdzie rzeż bi się idealną sylwetkę. Seks staje się
nie tylko tematem zastępczym w rozmowach. To wokół niego wydaje się kręcić całe ich życie.
Dwie pary: Katrin i Michael, Dominic i Mark . Ci pierwsi spełniają wszystkie założenia
mieszczańskiej wygody. Własny elegancki dom, grill ze znajomymi, mąż zarabiający duże
1eniądze i dbająca o ·ego potrzeby żona . Mark i Domiruc trochę z nich kpią,

starając się utrzymać potory swobody i wolnego związku . Wszystko robimy wspólnie,
ale mamy osobne mieszkania" stwierdza Dominic. Oglądając ich, ma się często wrażenie
deja vu . Znamy takie sytuacje z opowieści innych albo z własnego życia, znamy takich
facetów i takie dziewczyny. Nie budzą naszej sympatii mimo swojej atrakcyjności
i przerzucania się błyskotliwymi ripostami. Może właśnie dlatego, ze pod czujnym okiem
Adama Sajnuka pokazują cały fałsz starannie budowanych pozorów. "
Życie Warszawy, Agnieszka Rataj
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