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Petr Zelenka 
dramaturg, scenarzysta, reżyser, aktor. 

Rocznik 1967. Rodowity prażanin, 

pochodzący z rodziny filmowców. Po szkole 
średniej wybierał między matematyką, 

a scenopisarstwem - na szczęście 

zwyciężyło to drugie. Studiował na praskiej 
Akademii Filmowej FAMU, tam też stworzył 
swoje pierwsze scenariusze. Po uzyskaniu 
dyplomu pracował w studiu filmowym 
Barrandov. Po paru latach na posadzie 
scenarzysty, podjął decyzję o samodzielnej działalności filmowej przy produkcji 
swoich filmów. 

We wczesnej młodości występował jako basista i tekściarz punkowej grupy 
V naci. Fascynacje Zelenki zaowocowały licznymi projektami łączącymi muzykę 
i film. W 1996 roku stworzył paradokument„Mnaga Happy-end", opowiadający 
o zespole Mnóga a Zd'orp. Muzyka była inspiracją do powstania kolejnych 
obrazów „Wiszącego zamku" oraz „Roku diabła". Fabularyzowany dokument 
o Jaromirze Nohavicy i jego walce z chorobą a lkoholową, przyniósł popularność 
nie tylko twórcy filmu, ale również bardowi z Czeskiego Cieszyna . „Rok diabła" 
otrzymał wiele nagród (m.in. w Karlowych Warach i Rotterdamie), podobnie jak 
kolejny film - „Guzikowcy", którego Zelenka był reżyserem i scenarzystą. 
W „Guzikowcach" z właściwym sobie dowcipem i inteligencją, autor opowjada 

o dewiantach, lubujących się w wyrywaniu guzików sztucznymi szczękami -

utkwionymi między pośladkami. Pełnym życzliwości dla swych ekscentrycznych 

bohaterów jest też w kolejnym dziele, do którego napisał scenariusz -

„Samotni". Na planie tej komedii poznał swojego ulubionego aktora - Iwana 
Trojana, z którym nakręcił „Powers" i „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie". 
Scenariusz tego drugiego filmu powstał na podstawie napisanej wcześniej przez 
Zelenkę sztuki teatralnej. „Opowieści ... " kontynuują tradycje rodem 
z twórczości Haszka i Hrabala - mądrego, pełnego dystansu humoru. Na koncie 
Petra Zelenki jest też film „Bracia Karamazow", seriale telewizyjne oraz 
spektakle. Jednym z jego ostatnich dramatów jest napisana na zamówienie 
Starego Teatru w Krakowie sztuka „Oczyszczenie". 

Petr Zelenka „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" napisał z myślą o teatrze. 

'
) Tragikomedię zamówił u niego w 2001 roku Teatr Dejvicki w Pradze. Ze lenka podjął 

się też reżyserii spektaklu. Przedstawienie to widniało na afiszu praskiego teatru 
przez osiem lat! 

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" zostały uznane za najlepszą czeską sztukę 
2001 roku. 

[·J Sztuka Zelenki cieszy się niesłabnącą popularnością . Przetłumaczono ją i zagrano 
' m. in.: w Anglii, Japonii, Rosji, Serbii, na Węgrzech, Słowacji i w Polsce. 

Spektakl „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" można było zobaczyć w miastach 
takich jak: Gdańsk, Jelenia Góra, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa, Łódź, Zielona 
Góra. 

Dramat Petra Ze lenki doczekał się swej adaptacji 
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) w teatrze telewizji. 

ijf 

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" 

przeniesiono na srebrny ekran w 2005 r. 

W jednym z wywiadów Petr Zelenka przyznał 
"\ się, że „ściągnąr' tytuł swego spektaklu z jednej 
/ z książek Charles'a Bukowskiego. Pozwolił sobie na to 

if!'1 

ponieważ uznał, że autor ten jest praktycznie nieznany 
czeskiej publi czności. Nie mógł sobie na to pozwolić z kolei na 
Zachodzie, gdzie Bukowski jest bardzo popularny. Angielski tytuł, jaki 
nadał Zelenka swojej sztuce i filmowi to „Wrong Si de Up". 



funkcjonują bohaterowie dramatu, ta 
wewnętrzna rewalidacja jest proc 
żmudnym i n ekompletnym. Młodzi nie 
odnaleźć swojego właśc iwego mi 
w teraźnie szości, starsze poko leni 
bolesnym sehtymentem do tego, co było da1wn~. 

skrzętnie tuszując swój wkład w budowę s 
Wszyscy zdają się być „wypluci" przez hAll"Nwlil~ill 
oderwani od korzeni, bez podstaw{ na których magli by 
oprzeć swą egzystencję . Dryfują samotnie, od czasu do asu 
podejmując desperackie próby w poszukiwaniu szczęścia o z 
miłości, która ciągle pozostaje n ieosiągalną idee fixe. 

Autor - Petr Zelenka przedstawia całą galerię nleł:i 

bohaterów, którzy zaskakują bogactwem przeżyć I z po ·em rują 

ducha współczesności. Przegląd postaci dramatu, skłania do odczytywania 
„Opowieści yczajnym szal eństwie" jako moralite ie. To dzi to, 
które diagnozuje doświadczenia, jakie 54 ~ z nas, w niejszym lub 
większym stopniu. Czyi nie znamy osób, które zrobiły coś nieobliczał~ 
zatriymać ukochaną osobę przy sobie? Czy nie dotykają nas problemy w relacjach 
damsko-męskich? Czy wreszcie, nie mamy wrażenia, źe świat wokoło zwariował, 

6 amyznim? 

szu kat 
nlcjl zarówno dla tego 

zego, jaki i drugiego, a ich granice się 
łatwo zacierają. Juz sam oksymoroniczny tytuł dramatu narzuca 

sprzeczność właściwą dla stanu umysłu osoby obłąkanej. Bohaterowie tylko 
z pozoru zachowują się normalnie. Juź od pierwszej sceny uderza ukryta w ich 
postępowaniu irracjonalność. Dziwaczne obrzędy Piotra, zwyczaje seksualne jego 
sąsiad w, obsesyjne doszukiwanie się przez Matkę chorób u swego męźa, czy pasja, 
z jak~ Ojciec oddaje się obserwowaniu piwnych bąbli - składają się na długą listę 
osobli wości ukazanych w komedii. Żaden rodzaj miłośct w spektaklu nie jest typowy. 
śród ekscentrycznych zachowań nie dziwi latający koc, ukazujący się Piotrowi, ani 

też manekin Muchy, który nagle ożywa i zamienia się w kobietę. 
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Katarzyna Deszcz 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Wydziału Reżyserii 

Dramatu PWSTw Krakowie. 

W latach 1982-2003 prowadziła (wspólnie 
z Andrzejem Sadowskim) Teatr Mandala, 
w którym zrealizowała wiele swoich 
autorskich projektów artystycznych. 
W teatrze repertuarowym reżyseruje od 
1991 roku. 

Na stałe współpracuje z kilkunastoma 
scenami dramatycznymi, realizując głównie teksty klasyczne lub współczesny 

dramat. Doświadczenia związane z kontaktami z zagranicznymi autorami tekstów 
zaowocowały powołaniem przez Katarzynę Deszcz programu pomocy warsztatowej 
i promocyjnej dla polskich dramatopisarzy („Pisanie dla Teatru"). 

W latach 2003-2006 była Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Poza reżyserią spektakli, zajmuje sie również 
pracą pedagogiczną. 

Źródło : http://www.sadek.pf 

O „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie" rozmawiamy z reżyserką 
elbląskiej inscenizacji - Katarzyną Deszcz 

Kim są bohaterowie Pani spektaklu? 

Są bardzo zwyczajni - są tacy jak my. To ludzie, których możemy spotkać na co 
dzień na ulicy. Staram się nie u legać pokusie, by tworzyć dziwaków, mnożyć 
postaci szczególne, nietypowe i odmienne od reszty. Do utrzymania tego 
założenia dążę także w czasie pracy z aktorami. 
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as postrzega świat inaczej. 
ekst w zależności od tego, 
nadzieję, że uda mi się 
powieści o kilkunastu 

naszego wspólnego istnienia 
nego porozumiewania się polega na tym, że 

IGdctY, wąparduo swoją emocjonalność i doświadczenia, 
tennie Interpretuje te same fakty, i zachowania. 

W iwiłtku z tym nasze intencje się ciągle mijają. Każdy 
z nas odbiera pewne rzeczy trochę inaczej. N ie ma jednej 
prawdy, czy ldentyanego postrzegania rzeczywistości. 

SJłą tego tekstu jest konfrontacja r6tnych postaw, często 
prowadząca do humorystyc:znydl bącff absurdalnych z k 

wań, ocenorai~. 

w tym tekście ważne są dla 
tność radzenia sobie z p 
w sposób szalenie bolesny, 

·w międzyludzkich. 

ma dobrą wol 
ć mote niek 

e, p ebę 

problemu szaleństwa zawartego 
a ·ako sposobu na anormalność 



le oszaleć, nieraz musimy udawać szaleńców. 

zaleństwo, 

Henri Mjchaux 

Ray 

Nietzsche powiedział, 

dochod zimy d o m 
w ó 

Fryderyk Nietz 

poddawani byli wyjQtkowo okr nem 
perymentowano na nich, odmawiano czt 
n, wystawiano na mróz, osadzano w lo"~lilll>li!• 

'ci mające wpłynąć na brak rozumu t 
zi, niewolniczej pracy, stosowano upui···~-·~ 

Wariatom podawano różnorodne spec,, .·~--- 1~_-., ... ""l.._.__ 
ydło I, ocet. Za pierwszych, którzy wyprac~.-lłi'ola.a~ 
ej" uznaje się Philippe'a Pinel'a i Samu111; 'UW'I~ 
kowali proces „uczłowieczania" obłąkanyc 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Portner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 
!Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma 
i Jacoba Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż. Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 
Skrzypek na dachu (J. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 
Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka), reż. Katarzyna Deszcz 

MAŁA SCENA: 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła {Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), reż. Andrzef Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszklewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my ••• róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Dzieła wszystkie Szekspira ... w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, 
Jess Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika (wg Juliana Tuwima), reż. Krzysztof Grabowski 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 
Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego i Jeremiego 
Przybory), reż. Julia Wernlo 

W PRZYGOTOWANIU: 
Letnicy (Maksym Gorki), reż. Michał Kotański 
Czarnoksiężnik z krainy Oz {Lyman Frank Baum), reż. Jerzy Blelunas 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY 

główny księgowy, dyrektor finansowy 
IRENA TONKOWICZ 

zastępca głównej księgowej 

ANNA SZYSZ 

księgowość 

BOŻENA SZCZEPAŃSKA 
RENATA RESMER 

sekretariat 
KATARZYNA WYRZYKOWSKA 

zastępca kierownika bow 
ŻANETTA SZYMANOWSKA 

organizator widowni 
LEOKADIA SAJDA 

TOMASZ KOWALSKI 

kasjer biletowy 
HALINA ŻURKOWSKA 

specjalista ds. osobowych 
MARIOLA TOMASIAK 

pracownia akustyczna 
kierownik muzyczny 
DARIUSZ ŁAPKOWSKI 

RAFAŁGMYS 

PIOTR ROLSKI 

z-ca kier. administracyjno

technicznego 
AGNIESZKA PIASKOWSKA 

starszy referent ds. administracyjno

technicznych 
JOLANTA NOWOKRZEWSKA 

specjalista ds. administracyjno

gospodarczych 
EWA KĘSKA 

kierowca - specjalista ds. zaopatrzenia, 
PIOTR KOPEĆ 

pracownia malarsko - butaforska 
ELŻBIETA DYMISZKIEWICZ 

KAROLINA NAMIOTKO 

pracownia charakteryzatorska -

perukarska 
EWA SOBOLEWSKA-LITWIN 

pracownia krawiecka 
MARIANNA ALBRECHT 

HANNA ROKITA 

pracownia oświetleniowe - elektryczna 
MARIUSZ BUDZIŃSKI 
SZYMON OTREMBA 
WITOLD PRZYBYŁ 

pracownia stolarska 
PIOTR GRELOCH 

KAROL LIMPERG 

garderobiane 
ELŻBIETA BARTOSIAK 

EMILIA KAZIMIEROWSKA 

brygadier obsługi sceny 
MIECZYSŁAW HAJDUK 

obsługa sceny 
DARIUSZ BĄK 

MATEUSZ ŁOBOCKI 

MARIUSZ STEFANIAK 

rekwizytor 
ZBIGNIEW GAŁĄZKA 

specjalista ds .. promocji i reklamy 
MARTA EISLER-WRZESZCZ 

specjalista informatyk 
MARCIN PROKOPIAK 
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