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GDY PRZV JDZIE SEN 
tragedia miłosna 
Paweł Wolak, Katarzyna Dworak 
(PiK) 

Alicja STASIEWICZ, Ernest NITA, Aleksander STASIEWICZ, 
Marta FRĄCKOWIAK, Tatiana KOŁODZIEJSKA, Elżbieta DONIMIRSKA, 
Marek SITARSKI, Robert KURAŚ, Kinga KASZEWSKA-BRAWER, 
James MALCOLM. Romana FILIPOWSKA, Anna CHABOWSKA, 
Joanna W~. Wojciech BRAWER, Urszula ZDANOWICZ-ŁABIAK, 
Radosław WALENDA. Joanna KOC, Beata SOBICKA-KUPCZVK 



GDY PRZV JDZIE SEN 
tragedia miłosna 
scenariusz, reżyseria, ruch sceniczny 
Paweł Wolak, Katarzyna Dworak (PiK) 

Zielonogórskie przedstawienie jest opowieścią o miłości: źle 
poczętej, niepoprawnie ujawnionej i absurdalnie przerwanej. 
Dylematy moralne, przed jakimi stają bohaterowie spektaklu, 
mają charakter uniwersalny. Główna postać - Jasiek - próbuje, 
wobec mnożących się wokół niego zagrożeń i trudnych 
wyborów, za wszelką cenę utrzymać się w ryzach 
paradygmatu "porządnego człowieka". Gdy odnosi wreszcie 
moralne zwycięstwo nad samym sobą - przegrywa 
konfrontację z innymi mieszkańcami wsi. Forma sceniczna 
tego dramatu pozwala na nadanie przedstawieniu charakteru 
balladowo-moralH:etowego, gdzie jest miejsce nie tylko na 
"czarną" opowieść o ludzkich losach, lecz także na niemałą 
dawkę komizmu. 

Kostiumy i scenografia: Małgorzata Bulanda 
Muzyka: Jacek Hałas (wykonanie: Zespół aktorski) 
Grafika, projekcje mu~imedialne: Adrianna Dziadyk 
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WHEN THE DREAM COMES: 
ALOVETRAGEOY 

written, directed and choreographed by 
Paweł Wolak, Katarzyna Dworak (PiK) 

The performance from Zielona Góra is a story of love: a love 
that starts off badly, becomes known under the wrong 
circumstances, and ends absurdly. The moral dilemmas that 
the main characters of the play face are universal ones. The 
main character - Jasiek - tries to stay a "decent human being" 
in the face of the dangers and hard choices that increasingly 
beset him. When he finally wins a moral victory over himself, he 
loses in a confrontation with his fellow villagers. The staging of 
this drama gives it a ballad and fable-like quality. There's space 
here not just for a "dark" tale of human fate, but also for a 
considerable amount of humor. 
tłum. James Malcolm 

Costumes and set design: Małgorzata Bulanda 
Music: Jacek Hałas (performed by the cast) 
Graphic design and animations: Adrianna Dziadyk 
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