


Cafy dzień nic ... Obiad z Matką. Kupi la fotel. Kilka uśmiechów, „Co będziesz 
robi!? Czemu nie znajdziesz stalej pracy?" Smutek, frustracja, i inne 
pierdofy ... Jeszcze tylko herbata, szluga i do roboty ... Nienawidzę deszczu. 
Rano byt Paddy, ale tylko na chwilę, śmieszna jest ta jego obsesja pedalstwa, 
ale z drugiej strony nie ma się co dziwić ... chlopak musi być czujny. Matka 
nawija, żebym się tak nim nie przejmowal, że to kawal chlapa i musi sam 
sobie zacząć dawać radę ... Zostaly mi trzy papierosy. No tak, ale z drugiej 
strony chce go widzieć w niedzielę na obiedzie, dobrze ubranego. 
Może by tak wyjechać? 

Dziś widzialem Kilbiego w mojej dzielnicy, chcialem go śledzić, ale prawie 
mnie zauważy!. Hughie mówi! mi, że kiedyś w knajpie, podobno, jakiś kolo 
powiedzial coś o fryzjerach, a Ki/by bez namyslu rozwali! mu kufel na lbie. 
To jest teren Puppy, pilnuj wtasnej dupy ... rym kurna, może napiszę 
piosenkę o kolesiach z Eszelonu. Może zapisać się na boks? Hughie mówi, 
że tak, sierpowe i te rzeczy ... Jak się wkurwi/em wczoraj. Co on moja mama? 
Stróż moralności kurwa jego mać! O Kilbiego spyta/em, a ten od razu 
z mordą, że „co on mnie tak interesuje?" - Gówno mnie interesuje. Mądrala! 

- niech lepiej powie starej, czym się tak naprawdę zajmuje. Będę jak Leon 
Zawodowiec - „Nie mówić za wiele. Nie gadać kiedy nie trzeba. Nie chodzić 
gdzie nie trzeba. Nie patrzyć na kogo nie można. Nie uśmiechać się! Nie bać 
się, bo to zabija. Nie dać się sprowokować. Obserwować! I być gotowym ... !" 

.. . jak Bruce Lee: rano pobudka. Szybki kibelek. Dresik. 30 pompek. Truchcik. 
Rozciąganie i kilka wykopów. Śniadanie. Pomidorek i jablko ... Łupka-Chrupka 
na dobry początek? Nie. Ki/by, bądź silny. Wlosy znowu nie chcą się ulożyć. 
Pager! Puppacat - czas się przygotować. Podkoszulek, buty, skóra i moje 
Action Jeans! Będzie pada Io ... Po szkole do domu. Stary pijany. Fryzjer! 
Dawno nikogo nie ostrzygl. Spotka/em Hughiego. Powiedzial, żebym poszedl 
do Nancy-Protezki, może powie mi coś o mojej przyszlości. Nancy ma faceta 
Har/ey'owca. Berniego Denka. Popieprzony Skurwiel. Bysior (jego matka 
chyba jest kurwą). Poszedlem i dowiedzia lem się tylko, żebym uważa ! 
na dlugie przedmioty i nie byt zachtanny. Ja pierdolę! 
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Made in China 
... to tekst zaangażowany społecznie ; krym inalna historia 
o trzech chłopakach , którzy mają trochę ponad dwadzieścia 
lat, pochodzą z getta ludzi bezrobotnych , bez żadnych szans 
na pracę i są członkami czegoś w rodzaju mafii dzielnicowej. 
Jeden z nich - Hughie, po trudnych, osobistych przeżyciach 
stara się powoli wycofać z działalności w gangu, przewa rtościo

wać swój świat. Paddy, jego podopieczny, bardzo chciałby stać 
się pełnowartościowym członkiem tej przestępczej organizacji. 
Sztuka rozgrywa się w czasie rzeczywistym, dlatego chcieliśmy 
zagrać ją w rzeczywistej przestrzeni . Ktoś znalazł mieszkanie 
na Pradze . Będziemy korzysta li z tego, co tam zastaniemy. Spo
sób pracy będzie bardziej filmowy, niż teatralny. No i nie bez 
znaczenia jest to , że za oknami będziemy widzieć Pragę , 

dzielnicę przyszłości ... 

Redbad Klynstra 

Mark O'Rowe pisze od 1994 roku. Za swoją pierwszą sztukę From Both Hips, która 
wystawiana była w Dublinie i Glasgow, otrzymał Stewart Parker BBC Radio Drama 
Award. Sztuka Howie The Rookie przyniosła mu w 1999 roku George Devine Award, 
Rooney Prize for lrish Literature, a także lrish Times New Play Award w roku 2000. 

„Boję się przemocy, mam bujną wyobraźnię 
- zwłaszcza gdy myślę o sytuacjach, które 

mogłyby mi się przytrafić" 

Mark O'Rowe 
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„Przemoc jest często centralnym 
elementem w sztukach 

Marka O'Rowe'a" 

„Mark O'Rowe jest jednym 
z najbardziej oryginalnych 
dramatopisarzy irlandzkich 

od czasów 
Samuela Becketta" 

The lrish Times 
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reżyseria : Redbad Klynstra 
scenografia i kostiumy: Magdalena Maciejewska 
opracowanie dźwięku: Piotr Domiński/ Red bad Klynstra 
asystent reżysera : Katarzyna Kury l ońska 
realizacja: Monika Grochowska 
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projekt graficzny: Janek Bersz 

Rynek Starego Miasta 

www. made i nch i na. blog. pl 

Bilety do nabycia w kasie Teatru Rozmaitości 
tel. (0-22) 629 02 20 
Rezerwacja w Internecie: www.bileteria .pl 
Spektakle odbywają się w sali 
przy ul. 11 listopada 22 w Warszawie 
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