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.Siedzimq wszqscq w pokoju o wiele za ciemnqm i o wiele za gor4cqm. Sluchamq zlej muzqki, jemq 
zie jedzenie i pijemq zie napoje. Jesteśmq niezrównoważeni, agresqwni, zestresowani i tqlko 
w pewnqch warunkach zdolni, bq kochać. Ale obok jest innq pokój. Wszqscq razem przechodzimq 
do drugiego pokoju. • 

Wspótczesna sztuka niemiecka ,Końce świata' opowiada jedn~ historię z czterech punktów 
widzenia. Czqm jest koniec świata? Zdarzeniem realnqm, strachem, rodzajem limitu 
w nas samqch .1 Czq lęk może bqć pocz~tkiem? W jaki sposób cz~stka nas niknie w drugim 
czlowieku? Co znaczq umieścić w kim ś swój koniec lub upatrqwać w nim swojego odrodzenia? 
Każdq z nas nosi w sobie jego ziarno, poczucie chwili, w której może nasqpić. Tropieniu tego 
momentu w sobie poświecona jest ta opowieść .. 
Czwórka bohaterów przqchodzi podzielić się pewną tajemnicą. Pamięc i ą niezwqktego wqdarzenia 
Czterq zwqkle, ludzkie istnienia i milość taka sama jak każda inna ku wiecznośc i poprzez bzdu rę , 

banat, codzienność . A w ostatecznej chwil i, w miejsce modlitwq, ironicznq chichot Trafna 
obserwacja rzeczqwistości w nowej formie i ciekawqm jęzqku . A wszqstko okraszone odrobin~ magii. 

Teatr HOHLOKO powstal z inicjatqwq aktorki i producentki Agatq Żqczkowskiej i działa pod 
skrzqdlami fundacji Rozwoju Teatru 'NOWA fALA' [frt:nf] Reżqserka przedstawienia .Końce św ia t a ' 

Karolina Kirsz otrzqmala wraz z Grupą VERTE Pierwszą Nagrodę na festiwalu im. Józefa Szajnq 
ZDARZENIA 2011 w 6dańsku i Tczewie za spektakl ,Zima w czerwieni" Adama Rappa. 

.Końce świata ' [WeltuntergangeJ - Mare Becker 
Teatr HOTELOKO, Klub Kulturq SASKA K(PA 

ul. Brukselska 23//Warszawa 

WSTrp WOLNY 16 i 17 marca 2012 g 2000 
't 2B marca 2012 g 19.00 

reżqseria KAROLINA KIRSZ 
obsada 

Nadja KATARZYNA CZAPLA 
Andq PASCAL KACZOROWSKI 

Johanna AGATA ŻYCZKOWSKA 
Johann: AOAM PA TER 

tlumaczenie MACIEJ GANCZAR 

'"" I ·-· „ ' UNOACJA ws.00 ... c> m IMpublitlftdtfllneiN„lllltC N:>W:O-NIEMIEOQEJ 
W11uawa ST1nUNG 

Hl!l OEUTSCH..#Ol.NISCHl 
ZUU.MMENAIHIT 

Projekt wspieran~ przez fundację Współprac~ Polsko-Niemieckiej 
oraz lmbasad1 Republiki federalne) Niemiec w Warszawie I GefOrdert 
aus Mitteln der St iftun~ rur deutsch-polnische Zusammenartleit 

und der Botschaft der Bundesrepublik Oeutschland in Warschau 
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