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Roland Topor 

JOKO 
, 
SWIĘTUJE 

RO ZNICĘ 
tłumaczenie: Ewa Kuczkowska 
reżyseria: Piotr Cieślak 
scenografia: Jan Ciecierski 

obsada: 

Joko - Waldemar Barwiński 
Matka Joko - Jadwiga Jankowska-Cieślak 
Ojciec Joko, Lekarz Joko, Pan Baptista kierownik personelu 

obslugującego cysternę -Antoni Ostrouch 
Amica, siostra Jloko - Agnieszka Kotlarska 
Bavastro jeden z pracowników zatrudnionych przy cysternie 
~ Jacek Kopczyński 

Wanda - Agata Kulesza 
~ Sir Barnett - Jarosław Gajewski 
~ Dr Fersen - Aleksandra Konieczna o ·s Profesor Krank- Sławomir Orzechowski 
~ Pan Ton - Sebastian Konrad 
:'.) 

Pozzi - Maciej Szary 

muzyka: Paweł Mykietyn 
W programie wykorzystano utwory: „Sonatina 
fUr Alina" i „3 for 13" - saksofon Alina Mleczko 

Sufleer - Barbara Zając 
Inspicjent - Krystyna Rutkowska 



Roland Topor (1938-1997) urodził się 
i zmarł w Paryżu. Rysunki zaczął publi
kować od 1958 roku. W 1962 wraz 
z Arrabelem założył „Grupę Paniczną". 
Szukając nowych środków wyrazu, 
z typową dla siebie energią twórczą 
skol1onizował inne dziedziny sztuki. 
Niezwykła wyobraźnia łącząca humor 
i makabrę nadała rozpoznawalny, oso
bliiwy klimat tak je90 twórczości pla
stycznej jak i literackiej. 
Pisał opowiadania, powieści, drama

ty, scenariusze, teksty piosenek, projek
tował scenografie (m.in. do opery 
„Ubu Rex" Pendereckiegio), reżysero
wał (m.in. „Króla Ubu" Jarry'ego z W. 
Pszoniakiem), grał w filmach („Nosfe
ratu" Herzoga, „Viva la muarte" Arra
bela, „Lokator" Polańskiego i in.). Był 
i jest tłumaczony, publikowany i wysta
wiany w Europie, Stanach Zjednoczo
nych i Japonii. 
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Sztuka „Joko świętuje rocznicę" 
dotyka najważniejszego tematu 
w twórczości Rolanda Topora: zja
wiska zawłaszczania. Zaczyna się 
od czytelnego symbolu wyzysku 
człowieka przez człowieka wyraża
nego przez dźwiganie na grzbiecie 
ludzi. To pierwsze stadium. W dru
gim najeźdźcy zaczynają okupować 
wnętrze zawłaszczonego i to już 
jest stan o wiele grożniejszy, bo 
nieodwracalny. Problem - świado

mych, bądz nieświadomych - od
działywań, którym ulegamy, j1edy
nie pozornie wydaje się możliwy 
do prześledzen ia. W rzeczywistości 
wpływy i manipulacje, takie, jak: 
dziedziczenie, edukacja, związki 

międzyludzkie, przypadkowe spo
tkania, polityka, reklama, kod języ
kowy, kształtując i zmieniając czło
wieka, jednocześnie zabierają mu 
możliwość obiektywnej obserwacji 
procesu transformacji, ponieważ 
patrzący zmienia się wraz z sytu
aqą. 

Z pozycji kuli bilardowej nie spo
sób stwierdzić, co jest impetem 
nadanym uderzeniem kija, a co 
własnym pędem, a prawidła fizyki 
pozwalające przewidzieć konse
kwencje zderzeń z innymi kulami 
i odgadnąć ich dalszą drogę, stają 
się nie do odczytania. Żeby zrozu
mieć zasady gry, obserwator musi 
się znajdować ponad stołem. Albo 
na widowni. 

Ewa Kuczkowska 



w programie wykorzystano rysunki Rolanda Topora 

organizator pracy artystyanej 
kierownik działu marketingu 
promocja, kontakty z mediami 
biuro obsługi widzów 
kierownik widowni 
sekretarz literacki 
reżyser 

scenograf 
grafik 
kierownik techniany 
światło 

akustyka 
brygadier sceny 
kierownik pracowni perukarskiej 

kierownik rekwizytorni 
kostiumy wykonano pod kierownictwem 

kierownik pracowni malarskiej 
kierownik pracowni modelatorskiej 
kierownik pracowni szewskiej 
kierownik pracowni stolarskiej 
kierownik pracowni tapicerskiej 
kierownik pracowni ślusarskiej 

Dorota Powierża 
Krzysztof Kaniewski 
Jerzy Jaroszyński 
Dorota Jędrzejewska 
Elżbieta Łazińska 

Grzegorz Zięba 
Andrzej Domalik 
Jan Ciecierski 
Małgorzata Pałka-Ślusarayk 
Janusz Ciarkowski 
Krzysztof Solayński 
Henryk Garnowski 
Piotr Gajewski 
Urszula ludek 
Henryka Marciniak 
Jacek Błażejewski 
Krystyna Momot 
Stanisław Rutecki 
Włodzimierz Zygmunciak 
Jerzy Zalewicz 
Władysław Galiński 

Henryk Białek 
Adam Ziętek 
Grzegorz Kowalski ' 

Wydawnictwo: 1ed: ,,czny m. st. Warszawy 
konsultacja graficzna: Małgorzata Pałka-Ślusarayk 

opracowanie komp.: Studio Lightcolor 
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