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Tropikalna wyspa, jak sto
pięćdziesiąt
milionów
lat
temu... wszystko się zgadza.
Idealne miejsce na luksusowy
wypoczynek
Rodaków.
A
wśród nich są przecież
przedstawiciele
różnych
środowisk
i
zawodów.
Zwolennicy różnych #℣佐⌡⌀i
różniących nas#℣䍐⌡⌀ 漀瀀挀樀i
politycznych.
Fanatycy
nieograniczonej integracji z
Europą oraz jej antagoniści.
Admiratorzy
szerokiego
otwarcia granic dla imigracji i
jego
przeciwnicy.
Przedstawiciele obu znanych
nam płci oraz tych, które
dopiero się tworzą. Są ludzie
wykształceni i ci, dla których
popularne wulgaryzmy stały
się częścią ich codziennego
języka. Tacy, którzy "dadzą się
pokroić" za wolne sądy i
marsze równości i tacy, którym
bliższe wartości narodowe.
I tu zaczyna się nasza
teatralna historia - grupa
turystów
przypływa
na
tropikalną wyspę, by spędzić
na niej wakacje życia. Mimo
bajkowej scenerii tropikalnej
wyspy i czasu relaksu, okazuje
się, że nie są zdolni do
zasypania podziałów, które ich
dzielą, do życia w zgodzie i
miłości, do przestrzegania
zasad określanych mianem
"moralności".
Nawet
tam
potrafią
przenieść
spory,
kłótnie i rozróby. Po raz
kolejny doświadczamy, że
nasze narodowe, odwieczne
wady ciągle uwierają...
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Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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