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ALFONSO VALLEJO ur. w l943r. w Sant;mdcr w 
Hiszpanii. W latach 1961-66 studiował medycynę na 
Uniwersytecie Complutence w Madrycie. Dziś kicmjc jedną 
ze stołecznych klinik neurologicznych, a także pracuj1~ 

naukowo. Jest zafascynowany maglą teatru. która 
"objawta się czasem Jako pewten rodzaj zaprogramow;mcgo 
ciśnienia powstającego przy wsp<lłudzlaJc widza" . Tcaln:111 
Interesować się zaczął podczas studiów. Napisał od tamłrJ 
pory 26 sztuk. z których 13 uważa lzlś za mało 
Interesujące. Oo 1980 r . nie był grany na żadnej z 
Hiszpańskich scen. Uznaniem dla Jego twórczości l>yly 
tylko nagrody: w 1976 r. wyróżnienie w konkursie 
dramaturgicznym Im. Lope de Vegi za "Acirlo sulf11rico" 
(Kwas siarkowy). rok później nagroda w tymże konkursie 
za "El desguace" (Rozbiórka). W I 978 r . jego "A I umh;:i 
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abtcrta" (Przy otwartym grohle) uzyskała nagrodę Im. Tirso 
de Mollny, a w 1981 r . przyznano mu prestiżową nagrodi;: 
Fastenratha za "Eł cero transparente" (Przezroczyste zero) . 



Gra.110 jego szt ukl za granicą w Lo11dy111c I w Nowym 
Jorku. W Hiszpanii zaezi,·to ptsai': o nim dopl<'ro po 
sukcesie "Przezroczystego zera·· i Io o<I rnzu w tonie 
egzaltowanych supcrlatyw1iw. Krytyk F:miqut: Llovet 
mianował A. Vallejo "autorem 11aszyl"h czasów" . ponieważ 
"potrafi on podejmować problemy społeez11e I Judzkie 
ostro. gwałtownie a przy tym z pot:zją. z humorem. w 
porywający sposób bronić wolności" . I I 11manistycznc 
zainteresowania Vallejo wykraczają poza n'alizm 
codzienności: pokazuje on w teatrze świat. w którym 
wszystko jest możliwe . W wiciu sztukach obecna jest siała 
konfrontacja szakf1stwa z władzą. życia ze śml<'rc!ą I tu 
powraca stały wątek marzc111a o idl'al11ym świeci<'. Swkclc 
nlcdost<;p11ym za przyczyną rządząl'yl'h, którzy swą władzi; 
wykorzystują. by star": dcst rnkrję I śmicn:. Vallejo 
protestuje Jednak przeciw t11lcrprrtowan111 jego dramatów 
Jako W!zji pcsymisty<"znych. 1\vicrdzi. t.c rozpacz. depresja. 
szalei1stwo. mogą słut.yć do 111<iwlc11ia o nadziei. 
"Obumieraniu towarzyszy r<' prod11krja komórek w 
organiźmlc Judzkim : teatr musi odzwicrcicrllac' ten 
biologiczny proces ci~kgo odnawiania". W tym konkkścic 
nie 11101.c dziwić autoko11w11łarz do "l'rl.l'Zrnczystego zera" -
"to pieśr"1 nadziei. wol 11ośd. 11il'zwy k tyci 1 11101.llwości 
człowieka walce. w wytr1.ymałośc:i. w tworzeniu. w 
miłości'".• 
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"Przezroczyste zero" (Premiera Madryt 11 marzec 1980 r.) 
Filozofię tego dramatu wyrata-zdaniem ąutora-sarn tytuł. 
W tekście słowo "zero'' pojawia się tylko raz. podczas gdy 
synontmtcz11e "nic" ktlkakrotnle. Vallejo nie proponuje 
jednak tytułu "Przezroczyste nic". Słowo "zero" jest bardziej 
wieloznaczne w j. hlszpariskim- podobnie jak w polskim. 

" Liczba "O" dodana do jaklejkolwtek nie zmlerua jej 
wartości; zero jest początkowym punktem każdej 

podziałki: Istnieje wyrażenie "punkt zerowy" oznaczający 
punkt wyjścia : potocznie mówi się o kimś "kompletne 
zero": znak graficzny zera podkreśla "przezroczyslość'

drugl człon tytułu. W tytule- stwierdza A.Vallejo- zawiera 
się cala treść I cały kUmat sztuki. Mówi ona z jednej strony 
o konfrontacji człowieka z siłami represyjnymi 
spoleczei1stwa a także z własnym przeznaczeniem; z 
drugiej strony o porozumieniu człowieka z tajemnicarnl 
natury nieosiągalnymi a praWie obecnymi. Stąd elementy 
takle jak język ptaków-bytów uskrzydlonych, które 
wszystko widzą I wszystko rozumieją. stąd ocalerue. 
odkupienie człowieka przez miłość lub przyjaźri. Zero 
oznacza więc swego rodzaju przejście pomiędzy bytem a 
niebytem. możliwym a niemożllwym, to strzałka wagi 
oscylująca między "mniej nieskoi1czonym" a "bardziej 
nieskończonym". Zero kryje leż w sobie odkrycie
" dokonywane na krok od bólu. tuż przed szalei1stwem- że 
unicestwienie jest jednocześnie odrodzeniem". 
"Przezroczyste zero" nie jest więc- jak wynika z autorskiej 
egzegezy- utworem pesymistycznym. Alfonso Vallejo marzy 
o takiej realizacji dramatu, z której widzowie wychodziliby 
głęboko oddychając I mówiąc: "pomimo wszystko życie jest 
możliwe I mogłoby być wspaniale". 

ifragmenty artykułu opublikowanego w Dialogu 6/87) 
Urszula Aszyk 



Wojciech Złemła6sld -

aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wcześniej w teatrze 
w Białymstoku, w Jeleniej Górze I w Opolu. Absolwent 
wrocławskiego wydziału lalkarskiego Pai1stwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie. Również reżyser m.tn takich 
spektakli Jak: 
Bogusław Schaeffer. Septet czyli próhy (featr Polski we 
Wrocławiu) 

Bogusław Schaeffer. Kaczo (featr Telewtzjl) 

Krystian Lupa -

~ -
jeden z najwybitniejszych reżserów teatralnych w Polsce. 
Absolwent wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie oraz wydziału reżyserii krakowskiej PWSf. 
Początkowo studiował nzykę na Uniwersytecie 
Jaglełlońsklm, z czego wkrótce zrezygnował. W 
międzyczasie próbował studiów nlmowych w PWSFTv I T w 
Łodzi. Twórca głośnych lnscenJzaC'JI we własnej reżertl I 
scenografii dzieł Witkacego. Wysptaitsktego, Gombrowicza, 
Dostojewskiego, Musila. Rilkego w Teatrze Im. Norwida w 
Jeleniej Górze, Starym Teatrze Im. Modrzejewskiej w 
Krakowie I na wydziale aktorskim krakowskiej PWST. 
Laureat licznych nagród m. In. przyznanej w r. I 988 r. 
Narody Im. Konrada Swinarskiego za retysertę "Marzycieli" 
Roberta Musila w Starym Teatrze Im. Modrzejewskiej w 
Krakowie I Nagrody Im. Leona Schlllera w r. 1992 r. W 
Teatrze Im. Norwida w Jeleniej Górze wystawił 

"PTZezroczysty pokój" i "Kolację" spektakle wg własnego 
scenariusza. ......... . 
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Zbłgnł - ~ ecld -

jeden z najwybitniejszych twórców muzyki teatralnej. 
Współpracował m.ln. z takimi reżyserami Jak Kazimierz 
Dejmek, Kazimierz Braun, Adam Hanuszkiewicz, Henryk 
Tomaszewski. Jego muzyka rozbrzmiewała na scenie 
Teatru Narodowego, Teatru Polskiego we Wrocławiu. 
Teatru Współczesnego we Wrocławiu I w wielu, wielu 
innych. 
Obecnie kierownik muzyczny Tearu Polskiego we 
Wrocławiu. PTZewodnlczący Komisji Kultury Rady 
Miejskiej Wrocławia 

Teresa Sawicka -

absolwentka Pai1stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Krakowie (I 973 r .) 
1973-76 r.Teatr Narodowy w Warszawie 
I 976- l 984 r. Teatr Współczesny we Wrocławiu 
l 984 r.do dzisiaj Teatr Polski we Wrocławiu 
Ponad 70 ról teatralnych, filmowych I telewtzyjnych, Liczne 
nagrody za kreacje aktorskie na fesUwalach teatralnych. 
I 99 I r. Nagroda Miasta Wrocławia 
1992 r. Statuetka Fredry za reżyserię spckt~1kl11 "Nasze 
miasto" - przedstawienie dyplomowe studentc>w Wydziału 
Aktorskiego PWSf we Wrocławiu . 

Od 1979 r. pedagog w PWSf we Wrocławiu 
W 1990 r. występowała gościnnie w Dublinie grając w 
języku angielskim rolę Heleny Modrzejewskiej. 

Anna Zoslk -

~ -~11m1 

J~ 

studentka IV roku Pai1stwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu na wydziale Grafiki 



Kinga Zabokrzycka -

studentka III roku wydztalu Aktorskiego Paf1slwowcj 
Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocław1u. 

Adam Cywka-

absolwentPaf1stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocław1u (199 l r.J 
ł 99 I r. do dziś aktor tcaln1 Polskiego we Wrocławiu 
Wyróżnienie na XI Przeglądzie Spektakli Dyplomowych. 
Łódź'9 I za rolę George'a w "Naszym mieście" T.Wildera 
reż. T. Sawicka 
Jeden z zalożyclcli Fundacji "PHOSCEM" 

Wojciech Dąbrowski -

Wrocławiu 

Bogdan Grzeszczak -

absolwent Paf1stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocław1u wydział Aktorski (l 986 r.J 
1986 r.- do dziś aktor Tcatm Współczesnego we 
Wrocław1u 

Ważniejsze role: 
I 987 r. Fuks w "Kosmosie" ffeatr Tdewizjl) reż E.Kortn 

Grzegorz Mostowicz-Gerszt -

Absolwent Paf1stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocław1u wydział Akt.orski ( 199 I r.) 
I 99 I r.- do dziś aktor Teatru Współczesnego we 
Wrocław1u 

Robert Moskwa -

I 984-87 r. student filologi! polskiej na Uniwersytecie 
Szczeclf1sktm 
I 99 I r.- absolwent Paf1stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
we Wrocławiu wydział Aktorski 
rnaj-wrzeslef1 1991 r. Teatr TERRE de SCENE Int. 
(Francja) 
1991 r.- do dziś Promocyjna. Scena Młodych-

współzalożycle\ - preżes Fundacji "PROSCEM" 
Grał w filmach "Kroił" reż. W. Pasikowski (1990 r.). 
'The women at U1c war" (anglojęzyczny 1990 r.) 
W roku akademickim I 991 /92 asystent w paflslwowej 
Wyższej Szkole Teatralrwj we Wrocławiu na wydziale 
Aktorskim 

Paweł Okoński -

~. 
rzra. 
W. 
~ 

absolwent Paflstwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocław1u wydział Aktorski (I 98~1 r.J 
1983 r.- do dziś aktor TeatruPolskiego we WrocłaWiu 
Ostatnio można go podziw1ać w rewelacyjnej roli ,Johna 
Smitha w spektaklu "Mayday" granym na kameralnej 
scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu 



PROSCEM 
PROMOCYJNA SCENA MLODYCJI 

Fundacja "PROSCEM" - Promocyjna Scena Młodych 

"Scena ta ma być szansą dla młodych twórców teatru: 
reżyserów, scenografów, kompozytorów I dramatopisarzy. 
W obecnej sytuacji mają oni mocno utrudniony start. Nie 
ma już żadnej polityki względem młodych. nikt nie ma 
wobec nich żadnych oboWiązków. Dyrektorzy unikają 

debiutantów. Te fakty trzeba przyjąć do Wiadomości. choć 
trudno się z nimi pogodzić. Nasza Promocyjna Scena 
Młodych ma być szansą na debiut, ma pomagać w 
powstawaniu konkretnych przedsięwzięć twórczych nie 
mając an1blcjl bycia l11styl11cją artystyczną. Mimo fi 
dysponowania skromnymi środkami Jest nadzieja, że '\ 
dzięki tej Fundacji. prawem serii. narodzi się twórca 
wybitny. Może„." 

Teresa Sawicka 

"My stwarzamy tylko wanmki: dajemy scenę. opiekę 
prawną I artystyczną. pokrywamy część kosztów I 
umożl!Wiamy zarobienie pozostałej części ale konkretna 
osoba musi wypromować się sama poprzez swoją pracę. 
Nie mamy zamiaru na siłę organizować spektakli I wciskać 
publiczności niedopracowane pozycje - nie marny na to ani 
pieniędzy ani ochoty. Jeżeli ktoś przychodzi do nas I móWi: 
mam talent, promujcie mnie - to znaczy. że pomylH adres" 

Robert Moskwa 

Fundacja "PROSCEM" prowadzi własną działalność 
gospodarczą. z której dochód przeznaczony jest na 
utrzymanie teatru Fundacji. 
Zapraszamy wszystkich Pai1stwa do korzystania z naszych 
usług I 

Jako jedyni w Polsce oferujemy: 
NIEKONWENCJONALNĄ REKLA.Mę 

1. uliczne akcje reklamowe prowadzone przez aktorów, 
studentów szkół teatralnych. plastycznych I muzycznych z 
całej Polsk,J. 
2. spektakle plenerowe I kameralne grane w porze I 
miejscu wskazanym przez klienta inauguracja 
działalności finny, akcja promocyjna produktu lub usługi 
a także dp~konałe uzupełnienie uroczystości rodzinnych. 
3. zanim wyjedziesz na TARGI - zgłoś się do nas! 
Gwarantujemy, że 1\voje stoisko będzie się wyróżniać, bo: 
• artyści plastycy zadbają o dobór barw, efektowne afisze I 
szyldy reklamowe 
• architekci wnętrz zakomponują Je przestrzennie w 
sposób nowoczesny I funkcjonalny 
• aktorzy i studenci szkoły teatralnej spowodują że ani 
przez chWilę nie zniknie sprzed niego Uum 
zainteresowanych. W repertuarze między lnnymt: scenki 
np. 
"klient - sprzedawca" połączone z demonstracją towam. 
• wysoko wykwalifikowani llngwtścl ulatWią kontakt z 
kontrachentaml z zagranicy. 
4. także szyldy, reklamy na samochodach I Witrynach 
sklepowych, tablice reklamowe przy drogach wylotowych 
(projekt, realiza-
cja, uzyskanie zezwolel1) 
PONADTO: 
• podejmując gościa z zagranicy lub Jadąc tam w 
Interesach - potrzebujesz Uumacza. Zadzwol1 do nas. 1\vój 
problem roZWiążemy szybko I satysfakcjmmjąco. 
• konferansjerzy I wodzireje na każdą okazj.ę. W tej roli 

proponujemy aktorów i studentów szkoły teatralnej. 

ZLECAJĄC TO NAM - WSPIERASZ NASZ TEATR ! 

NASZE KONTO: FUNDACJA "PROSCEM" 
50-138 WROCł.AW, ul. Kuźnicza 25/13 
PKO BP IV O /Wrocław 9354 9-16809-132-3 

tel. (0 71) 21 65 04 



Dziękujemy wszystkim tym. którzy bezinteresownie. w 
miarę swych slł i możłlwoścl. ale zawsze Jednakowo 
oddani. pomagali nam aż do dnia premiery. To w znacznej 
mierze dzięki nim możł1we było powstanie spektaklu. 

Oto oni: 

Rada Miejska Miasta Wrocławia 
Ośrodek badań twórczości Jerzego Grotowskiego I 
poszukiwań teatralno - kulturowych 
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wroclawtu 
Teatr Współczesny we Wroclawtu 
Dom Towarowy "Cenł.nlm" we WroclaWlu 
Henryk Horszowskl 
Zbigniew Kamecki 
KrysUan Lupa 
Zbigniew M<,>skwa 

pomagał1 nam również: 

Ze zbiorow 
z1ału Dokumentacji 

ZGZA 

Lech Ant~. Ola Baraftska. Monika Boguslawska. Anna 
Budziak. Katarzyna BujakleWlcz. Darek Bober. Elżbieta 
Dutkiewicz. Magda Dutklewtcz. Danuta Dzlemidowtcz. 
Jowita Gogolewska. Urszula Grzeszczak. Henryk Idczak. 
Mariusz Kilian. Marek Kocot. Krzysztof Kosowski. Tomasz 
Krajewski. Marta Lukas. Zbigniew Sokalszczuk. Edward 
Szynal, Jan Ślusarczyk, Andrzej Ślusarski. Artur ŚWlęs. 
Jarosław Uhryn. Adam Wadas, Michał l.aj I łJmi. 

Dziękujemy również wszystkim tym. którzy stojąc na 
uboczu wykazywał1 absurdalność naszego zamierzenia -
ich nleWlara mobUtzowala nas do pracy. 

SPONSORZY - osoby prywatne I 
instytucje, mogq przyczynić się do 
rozwoju naszego przedsięwzięcia przez 
zaoferowanie transportu, pomocy 
technicznej, szkoleniowej lub doradztwa 
polegającego na ocenie konkretnych 
problemów oraz przez finansowanie 
działalności Fundacji. 
Wszystkim sponsorom zapewniamy 
zaproszenia na imprezy organizowane 
przez Fundację a także reklamę na 
folderach, programach teatralnych i 
plakatach Fundacji a także w środkach 
masowego przekazu przy okazji każdej 
premiery, otwarciri " ' trJwy, koncertu. 


