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Yasniina Reza 

- francuska dramatopisarka, ma dopiero 37 lat 
i już sporo sukcesów na swoim koncie. 

Jeszcze jako studentka socjologii postanowiła związać się z teatrem. Po

czątkowo jako aktorka, wkrótce potem jako dramatopisarka. Zadebiutowa

ła n a scenie mając 18 lat. ale rozczarowana twardymi prawami rządzącymi 

tym zawodem, zrezygnowała z aktorstwa, które do dziś pozostaje jej nie 

spełnionym marzeniem. Sarna żartuje. że utrudnieniem w pracy na scenie 

była jej "cygańska-żydowska" uroda. Reza twierdzi. że nie tylko jej wygląd , 

ale też sposób myślenia i stosunek do życia, szeroki. kosmopolityczny spo

sób widzenia świata oraz cenny dar autoironii zaprawiony szczyptą cyni

zmu. wynikają z jej pochodzenia. 
Mieszkająca w Hiszpanii żydowska rodzina ojca opuściła ten kraj u cieka

jąc przed prześladowaniami Inkwizycji i schroniła się w Uzbekistanie. gdzie 

zmieniła hiszpańskie nazwisko na Reza. J ej ojciec urodził się w czasie re

wolucj i bolszewickiej w Moskwie , skąd jego rodzina uciekła do Paryża. Mat-



ka zaś pochodziła z zamożnej węgierskiej rodziny żydowskiej . Była skrzypaczką. Studiowała w Genewie. Początek 

zimnej wojny spowodował, że - za radą rodziców - nie wróciła już do Budapesztu, tylko przeniosła się do Paryża. 

Tutaj rodzice Yasmin y Rezy poznali się i tu urodziła się a u torka "Sztuki". 

Po rozczarowaniach aktorskich Yas mina Reza zajęła się pisaniem sztuk. Jej pierwszy dramat Jusqu'a [a nuit nie 

zainteresował n ikogo, ale już Conversations apres un enterrement z 1987 r. stał się wydarzeniem i odniósł wielki 

sukces. Au torka otrzymała teatralną nagrodę Moliere dla najlepszego autora. nagrodę SACD dla młodych talentów 

i nagrodę Fun dacji Johnsona. Następna sztuka to La traversee de ['hiver. Jej realizacja sceniczna otrzymała kolej

ną nagrodę Moliere dla najlepszego spektaklu . "Sztuka" z 1994 r., k tórej prapremiera odbyła się w Comedie des 

Champs Elysees uhonorowana została "molierami" dla najlepszego autora i d la najlepszego przedstawienia roku 

1995 oraz dwiema prestiżowymi brytyjskimi nagrodami dla najlepszej komedii - Evening Standard Award for Best 

Comedy 1996 i Laurence Olivier Award for Best Comedy 1997. Międzynarodowy sukces "Sztuki" potwierdzają ko

lejne premiery w Berlinie, Londynie, Bu enos-Aires, Tel-Awiwie, Moskwie. 

Napisany w 1995 r. dramat L'homme'du hasard został po raz pierwszy wystawiony w Theatre Hebertot. 

Yasmina Reza jest też autorką adaptacj i scenicznej Przemiany Kafki, którą wystawił w Theatre du Gymnase Ro

man Polański. Pisze również scenariusze filmowe. 

••• 

Czy siłą motywującą Pani teatr jest chęć podobania się? 
Zdecydowanie nie. Nawet jeśli zakładamy, że chęć podobania się nie jest obca żadnej działalności , którą poddaje 

się pu blicznej ocenie, m ojej pracy w żaden sposób nie można zredukować do takiego określenia. 

A jednak czasem mówi się o Pani teatrze "upiększające zwierciadło"? 

Kto tak mówi? To straszne, że trzeba usprawiedliwiać się z powodu tego, co inni o nas mówią. Nie lubię takiej 

sytuacj i. Żadna z moich sztuk niczego n ie upiększa. Wszystkie są w jakiś sposób boles ne. Czas, który mija i nad 

którym nie mamy władzy. nieszczęśliwa miłość, śmierć , porażka w przyjaźni , niespełnione pragnienia - czy to są 

tematy upiększające rzeczywistość? Mówi Pani o upiększaniu, ponieważ moje sztuki często są śmieszne. Ludzie 

się śmieją, a to wydaje się n ie do pogodzen ia z głębią przekazu. 

Czy zastrzdenia formułowane przeciwko Pani twórczości dodają Pani pewności siebie? 

Nie dbam o to. Ani sukces, ani porażka nie są nigdy ostateczną miarą tego, co robimy. Krytyki są równie podej

rzane, jak pochwały. Ani jedne. ani d rugie n ie mają dla mnie wartości ostatecznej . Nie identyfikuję się z żadną z 

tych opinii. W Niemczech, w Berlinie "Sztuka" została wyreżyserowana w sposób tak odmienny, że można ją było 

interpretować zupełnie inaczej. Wszys tko ma znaczenie: kontekst. moda, moment . A wszystko to jest niezależne 
od utworu. 

Do jakiej publiczności adresuje Pani swoje sztuki? 

Nie wiem . To niełatwy problem. Nie chciałabym udzielać kategorycznej odpowiedzi na to pytanie. Conversations 
apres enterrement oraz La traversee de l'hiver zostały wystawione w miejscach kojarzonych zazwyczaj z teatrem 

"offowym". Sytuacja n ie jest tak oczywista w przypadku "Sztuki". Być może ma to także związek z rozmiarami sukce

su. Co do L'homme du hasard, to mam wrażenie , że wraz z kolejnymi przedstawieniami publiczność stawała się 

coraz bardziej wymagająca i interesująca . To było wzruszające doświadczenie. 

Mówi się, że wykorzystuje Pani tematy z własnego życia ... 

Rzeczywiście , L'homme du hasard jest poniekąd wyznaniem wiary, rodzajem manifestu. To, co złożone i sprzecz-



ne wydaje mi się bowiem samą istotą życia. Nie lubię zakładać , że myśl może być ograniczona, że rzeczy powin ny 

być jednoznaczne, że istnieje tylko jedna możliwa teza. I to właśnie chciałam pokazać. Że jedna i ta sama os oba 

może myśleć równocześnie o środku przeczyszczającym i Verklarte Nacht Schonberga. Że może mówić najpierw o 

Oświęcimiu, a zaraz potem o jakichś błahostkach, o śmierci bliskiej osoby i swoim fryzjerze. O tym. co najbardziej 

tragiczne i n ajbardziej błahe jednocześnie. Owa różnorodność nastrojów, bardzo w typie "środkowoeuropejskim" , 

ma prawdopodobnie żydowskie korzenie. 

Jest to całkowitym zaprzeczeniem mody, lub - jeśli Pani woli - "politycznej poprawności". Dlatego właśnie w 

pewnej chwili, gdy mowa o chińskich studentach. s tworzona przeze mnie postać mówi: "Wolę Irańczyków. Wolę 

egzaltację od praw człowieka" . J est to myśl skandaliczna, którą niewiele osób by wyraziło. Ale artysta n ie musi 

być prawomyślny; n ie należy mylić artysty z myślicielem. Obecnie pragnie się nas przekonać, że myślenie jest na

szym powołaniem. A przecież artysta nie ma żadnych szczególnych obowiązków wobec społeczeństwa. Można 

mnie krytykować, to oczywiste. ale n ie jestem rzecznikiem żadnych wartości. Pracę nad L'homme du hasard roz

poczęłam z przeświadczeniem, że nie ma myśli wielkich i małych, podobnie jak n ie istnieje "prawomyślność" . 

Poza tym nie mam do powiedzenia nic ponad to, co piszę. Pytają mnie czasem: "co dokładnie chciała Pani przez 

to powiedzieć?". "Nic poza tym. co usłyszeliście" - odpowiadam zazwyczaj . Nie mam zamiaru powtarzać na głos te

go, co z takim mozołem napisałam. 

Sprawia Pani wrażenie osoby, która łatwo przyzwyczaja się do sukcesu. 

Sprawiam takie wrażenie? Cóż„ . Prawdą jest, że n ie czekałam na sukces po to, by się nim napawać. Domyśla

łam się - by tak rzec - jego abstrakcyjnej natu ry zanim go doświadczyłam. Wiedziałam, że jest niezbędny do uzy

skania pewnej niezależności, i w pewnym sensie go pragnęłam. Ale znałam także j ego pychę i kruchość. Nie mogę 

się zmienić tylko dlatego, że tak ulotny dar stał się nagle moim udziałem. Sukces j es t przyjemny, pochlebia nam. 

może być słodki. Ale n igdy niczego nie uczy, w niczym nie upewnia. Często bez powodu przechodzi od jednego do 
drugiego człowieka . I mimo wszystko jest złudzeniem. 

Fragmenty rozmowy Brig itte Paulino-Neto z Yasminq Rezq 'Vogue", marzec 1996 
Przekład Renata Niziołek 

(Przedruk za: Stary Teatr Kraków, program do: Yasmina Reza "Sztuka") 
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Dwa tercety z obrazeni w tle 

Schaubiihne am Lehniner Platz w Berlinie: KUNST Yasminy Rezy. Przekład: 
Eugen Helmłe. Reżyseria: Felix Prader, scenografia i kostiumy: Tobias Hoheisel, 
muzyka: Johannes Schmolling. Premiera 29 X 1995. Stary Teatr (Scena Kame
ralna) w Krakowie: SZTUKA Yasminy Rezy. Przekład: Barbara Grzegorzewska. 
Reżyseria i scenografia: Krystian Lupa. Premiera 16 XI 1997. 

Serge, lekarz dermatolog i koneser sztuki . kupił obraz niej akiego Antriosa, o którym już głośno "w pewnych krę

gach". Białe płótno. n a którym można dostrzec - choć z pewnym trudem - lekko wypukłe ukośne białe linie. Dzieło 
kosztowało majątek. Przyjaciel Serge'a Mare, inżynier aeronauta, uważa, że Serge upadł n a głowę kupując "to 
gówno". Yvan (do n iedawna pracował w branży tekstylnej , teraz w papierniczej) - trzeci z przyjaciół , nie chce w 
kwestii obrazu zająć zdecydowanego stanowiska , co pogarsza sprawę. Spór o wartość kawałka płótna pomalowa

nego białą farbą przeradza się w kłótnię o wartość sztuki bardzo szeroko pojętej , także sztu ki życia, o życiowy sy
stem wartości bohaterów - kłótnię, która rozluźni więzy ich piętnastoletniej przyjażni. 

Ta sztu ka jest "dobrze skrojona". Dialogi ma błyskotliwe, dowcipne, konstrukcję zręczną, problemy postawione 
jasno, a postacie wyraziste . Pozornie to komedia. Zgrabnie n a pisana , w gruncie rzeczy jednak zdarzenie, k tóre 
opisuje . jest błahe. Ale tę banalną historię da się również zinterpretować jako trudną psychodramę, poważny dys

kurs o sztuce przyjażni, tak poprzesuwać akcenty, by wygrać niuanse swoistej psychoanalizy, jakiej bohaterowie 

poddają swój związek - czyli coś więcej niż komizm słów i sytuacji. Widziałam dwie ins cenizacje Sztuki Yasminy 
Rezy: Kunst w reżyserii Felixa Pradera w berlińskiej Schaubuh n e i przedstawienie Krystiana Lupy w krakowskim 
Starym Teatrze. Prader zdecydował się na wariant buffo, Lupa próbował wykroczyć poza granice beztroskiej ko

m edii. obydwaj uzyskali efekt trochę oddalony od wyjściowych założeń. Kunst w Berlin ie to przede wszystkim wir

tuozowski popis aktorów grających pogodne scherzo - w brawurowym tempie (ale bez szarży, każda nuta zdąży 
wybrzmieć). perliście , lekko. A jednocześnie trochę wbrew stylistyce tego koncer tu, jakby niechcący, niepostrzeże

nie aktorzy raz po raz uderzają w głębokie tony i wydobywają niespodziewanie cięższy temat u tworu. Krakowska 
Sztuka natomiast to kilku tematowa fuga trójgłosowa. Pełna pauz, skłaniająca do zadumy, grana w niespiesznym 
tempie i czasem wręcz w mollowej tonacji. Ale jej harmonię - z pozoru gęstą - zdominowały, prawdopodobnie 

wbrew intencjom reżysera, zaskakująco śmieszne, lekkie i n ieskomplikowane melodie kontrapunktu. Oba przed
stawienia bardzo podobają się publiczności. K unst trwa na afiszu od ponad dwóch lat (z górą 200 spektakli). 
przedstawieniom towarzyszą salwy śmiechu, a na koniec burzliwe oklaski, poparte typowym dla Niemców dowo

dem u znania - głośnym tupaniem. Sztuka - sądząc po reakcjach zadowolonych widzów i tempie rozchodzenia się 
biletów, m a szanse powtórzyć ten rekord. 
Berlińscy wykonawcy, zwłaszcza Gerd Warmeling w roli nuworysza Serge'a, mogliby zadedykować publiczności 

słynną Gogolowską frazę: "Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!". Bilety do Schaubu hne (od 24 do 
60 DM) kupuje raczej zamożna klasa średnia w dojrzałym wieku niż alternatywni mieszkańcy Kreuzbergu czy 
młodociani fani Franka Castorfa i j ego Volksbuhne am Rosa Luxemburg Platz. Dylemat kupić - nie kupić, sztuka 

czy "gówno", snobizm czy ambicje, przeżył pewnie co drugi z tych widzów. Doskonale rozumieją spór Serge'a i 
Marca (Udo Samel) . Ci zaś nawet noszą się podobnie do widzów - dobrze skrojony garnitur ze szlachetnego mate
riału . porządny płaszcz. elegancki beret (Yvan Petera Simonischka jest trochę "z innej bajki", głównie za sprawą 

niedzisiejszych kraciastych spodni) . Również wkroczyli w wiek średni , mają około pięćdziesiątki. Wreszcie - pie-
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niądze są dla nich ważne. I to właśnie pieniądze. a nie poglądy na sztukę, najbardziej ich dzielą . Aż dziw, że się 
przyjaźnią. 

Yvanowi pozornie n ajmniej na pieniądzach zależy . To wieczny chłopiec. lekkoduch ulegający wpływom silniej
szych osobowości przyjaciół. Długo nie chciał się ustatkować, wiecznie zmienia pracę , swój słaby charakter 

wzmacnia na seansach u psychoanalityka. Czując , że się starzeje. postanowił wreszcie się ożenić, ale ciągle mio

tają n im różne wątpliwości. Strach przed starością dopadł też Marca. Wiara w homeopatię, którą praktykuje na 

granicy dewocji, każe podejrzewać w nim hipochondryka i lekomana. Ze słabo skrywanym niepokojem w głosie 
pyta Serge'a, czy plamka, którą wypatrzył na swej dłoni nie jest aby symptomem jakiejś ciężkiej choroby. Serge 
natomiast niby nie myśli o starości, ale jego samotność - i bogactwo - sprawiła . że z wiekiem dziwaczeje. Dotyka 

obrazu tylko w białych rękawiczkach. Jest pedantem - strzepuje niewidoczne pyłki z nienagannego garnituru. 
Czuły na swoim punkcie, wręcz przewrażliwiony, nerwowo, agresywnie reaguje na krytykę, w każdym słowie do
szukuje się ukrytych nieczystych intencji. Wszyscy trzej znakomicie wygrywają charakterystyczność swych posta

ci, ich najdrobniejsze śmiesznostki, zmiany nastrojów, różnicują sposób bycia, odkrywają szczegóły osobistego 

życia. Wywołują całą gamę reakcji widzów: publiczność pokłada się ze śmiechu przy monologu Yvana o perype
tiach z zaproszeniami na ślub , szybko poważnieje , gdy Serge i Mare doprowadziwszy do absurdu wymianę zdań 

na temat Pauli, żony Marca, przechodzą do rękoczynów. Spod powierzchni błyskotliwego, niemal farsowego kun
sztu aktorów przebija poważniejsza warstwa przedstawienia - prawda o zasadach funkcjonowania p·sychologicz
nych mechanizmów. Wiarygodność emocji trzech starzejących się przyjaciół jest - trochę wbrew autorce -

ważniejsza niż uniwersalizm pytania o granice współczesnej sztuki, które sprowokowało ich kłótnię. Emocji tym 

prawdziwszych . że doskonale korespondują z uczuciami adresatów przedstawienia, którzy na co dzień szamoczą 
się między "mieć i być". 

Serge (Andrzej Hudziak). Mare (Zbigniew Kosowski) i Yvan (Piotr Skiba) z przedstawienia Krystiana Lupy są 



młodsi, mniej skontrastowani i bardziej zgorzkniali od swoich berlińskich odpowiedników. W ich przypadku nie 
jest ważne, do jakiej warstwy społecznej należą, j aki wykonują zawód i gdzie mieszkają. Są zwyczajnymi, normal
nymi, przeciętnymi ludźmi. I właśnie to okazuje się ważne - przeciętność najwyraźniej jest ich problemem. Taki 
przynajmniej wniosek można wysunąć ze sposobu, w jaki reżyser każe im wypowiadać kwestie na stronie. Krótkie 
uwagi, szybkie spostrzeżenia, refleksje, komentarze z tekstu Rezy, często banalne, pod wpływem przyciemnionego 

światła, sciszonego, zadumanego i spowolnionego głosu mówiącego zyskują rangę kolejnych ekspozycji nowych te

matów. O nadziei i zwątpieniu, o miłości , o filozofii. To. że dą.7,,ą do świata rzeczy wyższych, widać w wielu scenach 
- gdy Yvan raczy przyjaciół naukami swego psychoanalityka, gdy Serge zachęca Marca do lektury Seneki .. . Nawet 
namalowany w finałowej scenie narciarz nie jest żartem rysującego, lecz symbolem metafizyczm.j ulotności ludz-

' kiego życia ("pojawia się, przemierza pustą przestrzeń, a następnie znika"). Wreszcie - bardzo duże znaczenie ma 
u Lupy sam spór o obraz. Ten spór - mówiąc w uproszczeniu - prowadzi bohaterów do wniosku , że w nowoczesnej 

sztuce wszystko jest względne. 

Aktorzy dbają o uzewnętrznianie "dusznego niepokoju" postaci, dużo filozofują. ale zarazem są nieodparcie za

bawni. Śmiech publiczności towarzyszy najczęściej Yvanowi - gdy relacjonuje kolegom telefoniczne rozmowy z 
matką, szuka nakrętki od flamastra, gdy - kilkakrotnie - balansuje na granicy histerycznego płaczu, gdy ingerując 
w bójkę przyjaciół sam w niej "obrywa". Groteskowe są też chwile krótkich zawieszeń akcji, w których Serge wodzi 
wzrokiem po ścianach szukając miejsca dla swojego obrazu. To wszystko sprawia. że Sztuka Lupy krąży między 
śmiechem i powagą, żartami i zadumą. I, po Lupowemu, między światem sztuki i światem życia . 

Kunst i Sztuka to więcej niż dwa wystawienia zgrabnej komedii w zgodnej z didaskaliami "możliwie oszczędnej i 
neutralnej dekoracji". To dwie zaskakująco różne interpretacje jednej partytury. w wykonaniu dwu zgranych ter
cetów, pod batutą mistrzów, którzy z tej partytury wydobyli najszlachetniejsze brzmienia. 

NatatiaAdaszyńska 'Teatr" nr 2/ 1998 
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KRONIKA "LT" 

• 12 lutego odbyła się na scenie im. Stanisława Heba 
nowskiego (szósta w bieżącym sezonie) premiera 
"Prób" Bogusława Schaeffera, w reżyserii Marcina 
Ehrlicha, ze scenografią Grażyny Ehrlich i muzyką 

Anny Prejzner. 

• 13 lutego - w wigilię WALEN1YNEK - staraniem Re
stauracji Nieboska Komedia i Lubuskiego Teatru 
wystąpiło na Scenie Kabaretowej czworo naszych 
aktorów (Hanna Klepacka, Anna Zdanowicz, J erzy 
Kaczmarowski i Ludwik Schiller) w towarzystwie 
pianisty oraz Sławomira Gowina w roli konferan
sjera... Słowem - "Arcywalentynki dla dojrzałych 
lub doświadczonych, czyli Małżeński Teatrzyk Klę

ski". 

• 14 lutego na Scenie im. S t. Cynarskiego n iepodziel
nie królowały WALEN1YNKl . Od wczesn ego popo
łudnia dla zupełnie dojrzałych zakochanych 
(znaczną część widowni stanowili słuchacze Zielo
nogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) śpiewał 

Alosza Awdiejew. Potem odbył się koncert poetycki 
w wykonaniu naszej aktorki Jolanty Szajny. która 
poprowadziła również k on ku rs n a najlepszą in ter
pretacj ę współczesnego wiersza. Nagrodą był we
eken d dla dwóch osób w Bukowym Dworku, 
u fundowany w ramach spnsoringu przez Zielon o
górski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu . Nagrodę 
zdobyła p. Irena Piątkowska . Wieczorem - WALEN-
1YNKl Z TEATREM I RADIEM ZIELONA GÓRA. Ob
darowana słodyczami publiczność obej rzała 

pierwszą część "Prób" B. Schaeffera oraz sceny mi
łosne z "Romea i J ulii" W. Szekspira w wykonaniu 
Ta tiany Kołodziejskiej i Artura Belinga. Potem były 
kon kursy dla publiczności , prezentującej sceniczne 
umiejętności i talenty. 

• 1 7 lutego odbyła się stu dencka premiera "Prób" Bo
gusława Schaeffera. 

• 2 1 lu tego Edward żentara - monodram em "Konopiel
ka" według Edwarda Redlińskiego - rozpoczął, 

trwający do 1 m arca , Przegląd Współczesnego Dra
matu Polskiego. Podczas Przeglądu zobaczyliśmy 

"Śmierć porucznika" Sławomira Mrożka w reżyserii 
Andrzeja Malickiego. wystawioną przez Teatr im . A. 
Fredry z Gniezn a , "Farrago" Lidii Amejko w reżyse-

rii Bartosza Zaczykiewicza (Tea tr im . W. Bogusła

wskiego z Kalisza), sztukę Tadeu sza Różewicza 

"Świadkowie czyli nasza mała stabilizacja" w reży
serii Jana Różewicza i wykonaniu Teatru Współ

czesn ego z Wrocławia . Na zakończenie - Piotr 
Cyrwus i Wojciech Skibiński zaprezentowali "Emi
grantów" S . Mrożka. Trzy spośród wieczorów Prze
glądu poswięcono filmom dokumentującym 

twórczość teatralną Tadeus za Kantora, J erzego 
Grotowskiego i Tadeusza Różewicza. Pokazy były 
możliwe dzięki życzliwej pomocy Ośrodka Badań 
Twórczości J erzego Grotowskiego i Poszukiwań Te
atralno-Kulturowych z Wrocławia. Filmy omawiał 
pracownik Ośrodka, Brun o Chojak. Salę szczelnie 
wypełniała przede wszys tkim młodzież. 

Farsą R. . Cooney'a 'W s zystko w rodzinie" zainau
gurowaliśmy 5 marca działalność drugiej (po ża
rach) stałej sceny poza siedzibą. Nowa scena 
Lubuskiego Teatru mieści się w żagańskim Pałacu 
Kultury. 

• Tego sa mego dnia w naszym Teatrze - kolejna (podo
bn o przedostatnia ... ) premiera Kabaretu "POTEM" -
"Paskudy i wywłoki" . 

• Aktor n aszego Teatru Paweł L. Gilewski otrzymał w 
marcu Zielonogórskiego Czarta Kulturalnego - jed
ną z siedmiu tegorocznych nagród przyznanych 
przez redakcj ę Lu buskiego Informatora Kulturalne
go. W uzasadnieniu n apisano: "za u dany debiut i 
kreacje aktorskie w "Narkomanach". "Próbach" i 

'Wszystko w rodzinie". 

• 2 1 marca odbył się kolejny spektakl Sceny Muzycz
nej Lubu skiego Teatru. Teatr Muzyczny z Poznania 
przedstawił naszej publiczności "Porwanie Sabi
nek" P.T. Sch on than w reżyserii Bogusławy Czos
n owskiej, scenografii J acka Zagajewskiego 
choreografii J erzego Wojtkowiaka. 

• 22 marca - "Romeo i Julia (Sceny z Szekspira) . 
Przedstawienie prowadzon e przez Adama Hanusz
kiewicza, k tóry jes t również au torem transkrypcji 
szekspirowskiego teks tu. W spektaklu zobaczyli
śmy również Dorotę Marszycką (Ju lia). Roberta Ku
delskiego (Rom eo) i J uliana Mere (Ojciec Laurenty). 

• 26 marca odbyły się na na szej scenie dwa koncerty 
Kabaret Ot. TO. 

• Nazaju trz - MIĘDZVNARODOWY DZIEŃ TEATRU. 
Już w południe, dla najmłodszych widzów, '"fYgrys 



Pietrek" z n iespodziankami. Dla dojrzalszych -
wznowienie monodramu Kazimierza Brauna "Mo
drzej ewska" w reżyserii Waldemara Matuszewskie
go, scenografii Ewy Streb ejko. W roli Heleny 
Modrzejewskiej - Tatiana Kołodziejska . (Premiera 
odbyła się 15 listopada 1995 roku w Salonie Stacji 
PAN w Paryżu podczas toumee Lubuskiego Te
atru). Wieczorem - "Próby" B. Schaffera oraz spot
kanie Zespołu i przyjaciół Teatru połączone z 
aukcją rekwizytów teatralnych i koncertem poetyc
kim Jolanty Szajny. 

• 12 kwietnia wystąpił na naszej scenie Jerzy Zeln ik. 
W jego wykonaniu obejrzeliśmy monodram według 
tekstów Adama Mickiewicza "Idę z daleka, nie 
wiem, z piekła czyli z raju". Był to początek odby
wającego się w Lubuskim Teatrze Przeglądu Mono
dramów 'Wielcy aktorzy - wielka literatura". 

• 15 kwietnia kolejny występ Teatrów Nieprofesjonal
nych . Tym razem - z Wągrowca Teatr Prób i spe
ktakl "Mięso Szalonych Krów" w reżyserii Jana 
Kas pera. 

• 18 kwietnia odbyła się premiera "Niezwykłych przy
gód Pana Kleksa" Jana Brzechwy w reżyserii Kon-

rada Szachnowskiego i scenografii Jerzego Mich a 
laka. Mu zyka Stefana Kisielewskiego została opra
cowan a przez Juliana Kurzawę i zaaranżowana 

przez Jana Walczyńskiego . W roli Pana Kleks a zo
baczyliśmy Ludwika Schillera. 

• 20 kwietnia - ciąg dalszy Przeglądu Monodramów 
'Wielcy aktorzy - wielka literatura". Tym razem Mi
kołaj Grabowski i "Mój Gombrowicz". Przedstawie
nie oparte na fragmentach "Dzienników" 
'Trans -Atlantyku" Witolda Gombrowicza. 

• 22 kwietnia - gościnny występ naszego Teatru w 
Gnieźnie, gdzie zaprezentowaliśmy "Narkomanów" 
w a da ptacj i i reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego . 

• 26 kwietnia gościliśmy Olgierda Łukaszewicza. W ra
mach Przeglądu Monodramów, tym razem - teksty 
Stanisława Wyspiańskiego w spektaklu zatytułowa

nym "A kaz tyz ta Polska, a kaz ta ... " 

• 16 maja odbyła się na Scenie im. St. Cynarskiego 
premiera "Iwony, Księżniczki Burgu n da" Witolda 
Gombrowicza, w reżyserii i opracowaniu muzycz
nym Zbigniewa Lisowskiego , s cenografii Alicji Cho
dynieckiej-Kuberskiej . z muzyką Igora 
Strawińskiego . 

SCENY 

LUBUSKIEGO TEATRU 
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

SCENA KAMERALNA „LT" 
Im. Stanisława 

(Stula) Hebanowskiego 

(1 912- 1983) 
Kierownika literackiego 
„LT" w Jatach 1960-63 

DUŻA SCENA „LT" 
Im. Stanisława Cynarskiego 

(1 9 13-1 970) 
AKTORA 

„ Był kamieniem węgielnym tego Teatru" 
Henryka Doboszowa 

SCENA STUDYJNA „LT" 
Im. Haliny Lubicz 

() 906- 199 1) 
AKTORKI 
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•Pełnomocnik Dyrektora d/s Sceny Lalkowej 
JERZY LAMENTA 

•Kier. Działu Administracji. 
Specjalista d/s lnwest. i Remontów 

GRAŻYNA BOGUSŁAWSKA 
• Sekretariat 

KRYSTYNA PILCH 
• Impresariat 

ALICJA MARKIEWICZ 
DARIA KOCHOWSKA 

Projekt okładki 
Janusz Tarty/Io 

• Specjalista d/s widowni 
ALICJA FIC 

• Księgowość 
MARIA PIGULSKA 
HELENA CETN ER 

LUCYNA SKRZYPEK 
ELŻBIETA SOKOLOWSKA 

ANNA TYTULA 
•Kadry 

HANNA BARTOSIAK 
•Kierownik techniczny 

HELENA BONDYRA 
• Pracownia stolarska 

JAROSLAW WOŹNIAK 
JACEK ORLOWSKI 

•Pracownia modelatorska 
RYSZARD JAWORSKI 
JAROSLAW DULĘBA 

• Pracownia krawiecka 
DANUTA OSIŃSKA 
ZOFIA FELIKSIAK 

Sezon 1998/1999 

TERESA DZIENISIEWICZ 
ZOFIA MICHALAK 

• Pracownia tapicerllka 
MIROSLAW PERWINSKI 

• Montażyści 
ROBERT PRUS 

KRZYSZTOF BIELEWICZ 
ANDRZEJ CHAJA 

RAFAL CHREPTAK 
RYSZARD TOMALA 

PIOTR KARASIEWICZ 
• Pracownia fryzjerska 

MARIA KACZMAROWSKA 
•Rekwizytorzy 

EDWARD TULISZKA 
ANNA MAĆKOWSKA 

•Garderobiane 
WANDA BOGUCKA 

ALEKSANDRA CZAPNIK 
DOROT A KUBCZAK 

•Światło 
MIECZYSLAW CHREPTAK 

FRANCISZEK TO,MCZAK 
KRlYSZTOF WOJCICKI 

•Dźwięk 
PIOTR DURA 

KRlYSZTOF OCHOCKI 
LUKASZ PAWICKI 

• Magazyn główny 
ELZBIETA TRUBILOWICZ 

Redakcja prgramu 
Andrzej Buck 

Anna Tokarska 
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