


Spektakl taneczny o człowieku 1 towarzyszących mu słabościach 
Główny bohater (Rafał Maserak) nękany przez własne tajemnice usiłuje wyzbyć 
się dręczących go demonów Ucieleśnieniem siedmiu grzechów jest siedem 
bl iskich mu postaci, które napotyka na swojej drodze życia W ten sposób 
poznajemy jego piękną partnerkę , która Jest wyniostą, pławiącą się w luksusie 
kob iet ą; przyjaciela uzależnionego od hazardu 1 chęci posiadania: przypadkową 
dziewczynę kochającą bawić się z nieznajomymi; nieufną i zazdrosną o swojego 
partnera kob ietę; mężczyznę uzależnionego od różnych używek 1 iego partnerkę 
nie potrafiącą pohamować swojej złośc i na jego słabości; oraz beztroskiego 
mężczyznę obojętnego na otaczający go świat Spotkanie z nimi jest dla głównego 
bohatera pewnego rodzaju oczyszczeniem i przyznaniem się do grzechów 
Oost r·zegaJąc w nich te słabości postanawia się ich wyzbyć z własnego życia . po
mimo tego że stanowią wciąż ogromną pokusę. Spektakl pokazuje silnych ludzi. 
lecz bezradnych wobec swoich słabości od których są wrecz uzależnien i . 









„Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość tym większy cień·· 
Magdalena Samozwaniec 

lnvidia - Zazdrość 
Ewa Szabatin 
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„Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę '' 

św. Ignacy Loyola 

Gula - Nieumiarkowanie 
Robert Muller 



lra-Gniew 
Alesya Surowa 

„Nic tak nie podcina korzeni szczęścia człowieka. me nie napełnia 
go takim gniewem aniżeli poczucie, że inny stawia nisko. co on ceni wysoko" 
Virginia Woolf 
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Agnieszka Trojanek 

Tel/fax 22890 70 55, 22 379 72 97 
rezerwacje@teatrcap1tol.pl 

Kasa czynna codziennie w godz. 1000 - 19.00 
Oraz zawsze godzinę przed spektaklem 

Tel: 22 620 21 Ą2 
bilety@teatrcapitol.pl 

Impresariat 
Tel: 505 128 390 

Teatr Capitol, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa 
Tel.: 22 620 21 Ą2, www.teatrcapitol.pl 

INTER/A® 


