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YASMINA REZA 
- francuska dramatopisarka jest jedną z naj
ciekawszych indywidualności współczesnego 
teatru. 
Jako aktorkę i kobietę o fascynującej urodzie 
Paryż odkrył ją w 1987 roku, kiedy to pojawiła się 
na scenie w sztuce Sachy Guitry' ego „ Veilleur de 
nuit" (Nocny stróż). 
W dwa lata później Yasmina Reza ujawniła swój 
niepospolity talent pisarski; jej debiutancka sztu
ka „Conversations apres un enterrement" (Roz
mowy po pogrzebie) odniosła sukces na scenach 
Theatre Montparnasse i Theatre Paris-Villette. 
W następnych latach Reza dała się poznać jako 
świetna adaptatorka („La metamorphose" Franza 
Kafki). W „Przemianie" w Theatre du Gymnase, 
główną rolę zagrał Roman Polański. 
Napisana i wystawiona w 1990 roku sztuka 
„La traversee de l'hiver" (Przetrwanie zimy) przy
niosła jej prestiżową nagrodę Moliera. Sława 
Yasminy Rezy wkrótce zyskała nie tylko pary
skie imiona. Następne sztuki były gorąco przyj
mowane na wielu scenach, zawędrowały też za 
ocean. Przedstawienie „L'homme du hasarnd" 
(Przypadkowy człowiek - polski przekład Barbary 
Grzegorzewskiej) po nowojorskiej premierze 
w Promenade Theatre w 2000 r. cieszyło się 
w Ameryce wielkim powodzeniem. 
„Byłam wychowana jako Francuzka w rodzinie 
imigranckiej" - wspomina autorka w jednym 
z wywiadów - „Mój ojciec był przysłowiowym 
„człowiekiem sukcesu", z pochodzenia irańczy
kiem ... urodzonym w Moskwie. Matka jest węgier
ską skrzypaczką." 

Yasmina Reza ma wielonarodowościowe korze
nie rodzinne: podkreśla, że nosi w sobie również 
dziedzictwo kultury żydowskiej. W jej sercu żyje 
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ciągła nostalgia za wartościami duchowymi sta
rego kontynentu europejskiego. Mówiła nie raz: 
„ ... wiem, że najważniejsze w życiu człowieka są 
muzyka i sztuka ... ". „Sztuka" (Art) to właśnie ty
tuł dzieła scenicznego które przyniosło jej 
olśniewającą sławę na całym świecie. 
„Art'', przełożona już na czterdzieści języków 
(tłumaczenie polskie - Barbara Grzegorzewska), 
odbyła triumfalne tournee po scenach świata, po
biła rekord blisko dwudziestu tysięcy przedsta
wień. Tuż po paryskie.i premierze została obsy
pana nagrodami ( wśród nich Molier - 1995, 
a po wielkich owacjach w Londynie -wyróżnie
nie im. Lawrence'a Oliviera - 1997). 
Rok 1998 przyniósł jej nagrodę Tony Award - po 
raz pierwszy uhonorowano utwór spoza kręgu 
dramaturgii anglojęzycznej. O prawa do sfilmo
wania „Art" wystąpił Sean Connery. 
„Życie: trzy wersje" (Trois versions de la vie) - naj
nowsza sztuka dramatopisarki, nominowana do 
nagrody Lawrence'a Oliviera, miała w 2000 ro
ku premiery w czterech stolicach Europy: Ate
nach, Londynie, Paryżu i Wiedniu. 
Na scenie paryskiego Theatre Antoine autorka 
sama wcieliła się w postać lnes, i to po błyska
wicznych próbach, o zagraniu roli zdecydowa
ła bowiem na trzy tygodnie przed premierą. 
Yasmina Reza ma w swoim pisarskim dorobku 
również utwory prozatorskie: 
nowele zebrane w tomie „Hammerklavier" -
1997 - (Nagroda Akademii Francuskiej), po
wieść „Une desolation" - 1999 oraz scenariusz 
filmowy „Le pique - nique de Lulu Kreutz" 

„ Lepiej śmiechem pisać, niż Izami. W śmiechu jest cale bo
gactwo czlowieka. " 

Francois Rabelais 



Wybitni pisarze zadają pytania najprostsze. 
Czy potrafimy jeszcze rozmawiać ze sobą i co zrobiliśmy 
z naszym życiem? Wiecej- czy w ogóle możliwe jest po
rozumienie między ludźmi, których odgradza od siebie 
pozór, udawany grymas, rutyna, banat i schemat? 
Pani Yasmina Reza zadając te pytania napisata sztukę, 
która tak bardzo nas wszystkich -żyjących w doczesnym 
świecie pomylonych ról i odwróconych, fatszywych hierar
chii - dotyczy. 
Ten skomponowany po mistrzowsku teatralny kwartet 
tączący i śmiech, i Izy, wymaga od reżysera tylko jednego: 
skromności. 
Ufać tekstowi i pomagać aktorom w prowadzeniu dialogu 
- takie jest tu jego zadanie. 

„ Przeglądamy się w lustrze, chcąc zobac;,,yć wlasnq twarz; 
przyglądamy się sztuce, chcąc zobaczyć wlasną dus;,,ę. " 

George Bernard Shaw 

Prasa o „ Trois versions de la vie" i Autorce: 

„Le Figaro" (listopad, 2000 r.) 

( ... )„Bohaterowie sztuki chcieliby być szczerzy, uwa
żają się za światowców, a są tylko podli. Dlaczego? To 
paradoks:„. czują się niedoceniani, a nawet wzgardze
ni przez najbliższych. Dlaczego więc wierzą , że się kocha
ją, przecież ich wzajemne zniewagi rodzą nienawiść„ .Wła
śnie ludzka nienawiść jest tematem sztuki , a objawiając 
się jako prawda, powoduje śmiech.„ a przecież to boli . 
Trois versions de la vie to wielka sztuka."(„.) 

Luc Bondy - reżyser- („Le Figaro", grudzień , 2000 r.) 

(„.)„ Reza potrafi przedstawić życiowe sytuacje w spo
sób zaskakujący, dzięki swemu przenikliwemu spojrze
niu na ludzkie słabości: próżność, pragnienie władzy i in
stynkt niszczenia bliźnicl1 , słabości rozkwitające 
w społeczeństwie , które za swą religię obrało pieniądze . 
To wszystko Reza ukazuje z wielkim pisarskim kunsztem, 
łącząc wręcz zegarmistrzowską psychologiczną precy
zję z błyskotliwym humorem."(„.) 

„Figaro Magazine" (grudzień , 2000 r.) 

(„.)„Sztuka o olśniewającej przejrzystości i tempie. Nie
zwykłe mistrzostwo dialogu. Bezlitosne spojrzenie na 
dzisiejsze obyczaje i moralne ułomności współczesnego 
człowieka. 

Niekłamany talent komediopisarski."(„.) 



Z wywiadu Yasminy Rezy 
dla „Atelier du Roman" 
(marzec, 2001 r.) 

( .. . ) O moich sztukach mówi się , że są to komedie albo ko
medie dramatyczne. 
Angielski reżyser - Matl1ew Warchus - inscenizator kilku 
z nich, znalazł dla mojej twórczości określenie niezwykle 
przejrzyste: „Sztukę" (Art) obdarzył mianem „śmiesznej tra
gedii" . Myślę , że idealnie wyczuł me autorskie intencje, mój 
teatr ... Rzeczywiście, piszę „zabawne tragedie".( ... ) 

( ... ) Myślę , że tylko poprzez muzykę i literaturę można wyra
zić ów świat , który istnieje poza światem widzialnym. Próbu
ję, skromnie i czasem podświadomie , zbliżyć się - poprzez 
rytm i niedomówienia - do praw, tempa i niewytłumaczalnej 
harmonii dźwięków bardziej, niż do określonych tematów 
psychologicznych.( ... ) 

( ... ) Nigdy nie starałam się ... wplatać w moje sztuki klarow
nego przesłania. Chciałam przekazywać muzykę słów, pisać 
tak, by były one nawiasami ciszy. Dlatego teatr jest dla mnie 
miejscem tak magnetycznym ( ... ) cisza w teatrze duźo mó
wi, dużo przekazuje. Książka nigdy nie sprzyja wyczuciu te
go, co jest domeną ciszy.( ... ) 

( ... )Wydaje mi się, że sztuką, którą najbardziej zbliżyłam kom
pozycyjnie do muzyki jest „Życie: trzy wersje". Tworzyłam ją 
na podobieństwo sztuki-fugi: cztery głosy, ten sam, wielokrot
nie i w różnych barwach powtarzany motyw, z synkopami, 
kontrapunktami, ze wszystkimi prawami muzycznej pauzy. 
A wiec, muzyka i abstrakcja poszukująca tożsamości.( ... ) 

( ... ) W „ Życie: trzy wersje" ... bohater (Henryk) nie nobilituje 
się poprzez poszukiwanie „płaskości galaktycznego halo". 
Nie udoskonala go zażyłość z kosmiczną abstrakcją. .. Gdy 
lnes mówi: ,,tak naprawdę ma pan gdzieś, czy to halo jest pła
skie, czy nie, panu chodzi o publikacje", Henryk odpowiada: 
„ ... wszystkim chodzi o publikacje, to nasz jedyny cel. ". Oto płyt
kość „jedynego celu ". ( ... )Zmieścić się w wymiernej podział-
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ce prozaiczności, podczas gdy operuje się kosmicznymi po
jęciami. .. Sonia dodaje „ ... myślałam, że życie pośród gwiazd 
nadaje spojrzeniu pewnej wielkości. .. " Otóż niestety, nie. ( ... ) 

( ... )Zanim zaczęłam pisać „Życie: trzy wersje" długo rozma
wiałam z pewnym astrofizykiem, aby uniknąć błędów i nie
dorzeczności. Zadałam mu wiele dociekliwych pytań, nie tyl
ko naukowych. Pytałam nawet, czy wierzy w Boga ... 
i zostałam zaskoczona ubóstwem jego myśli, ucieczką od 
świata wyobraźni. .. 
Chyba kiedyś, dawniej, naukowcy mieli szersze horyzonty du
cha, nie ograniczała ich bezwzględna precyzja specjalistów, 
nie przenikała frenetyczna pasja ścisłego podporządkowania 
swej osobowości postępowi. Wszak takie podejście do na
uki - mimo wszystko - staje się celem samym w sobie 
i wreszcie przeradza się w groteskę.( ... ) 

( ... ) A cóż my artyści ... my na szczęście nie możemy prze
istaczać natur, na przykład natury dziecka, które płacze, bo 
chce ... ciasteczko do łóżka . Wtedy odpowiadamy: żadnego 
ciastka, żadnych słodyczy po umyciu zębów! ( ... ) Na teatral
nej scenie takie zasady brzmią komicznie ... Śmiejemy się , bo 
słysząc słowa rozsądne , wychowawcze, stale powtarzane, na
gle konstatujemy, że są one ... bez sensu. Dlaczego? Przecież 
wszyscy damy to ciasteczko, chyba, że jesteśmy „oprawca
mi bez serca". 
Śmiech w moich sztukach to śmiech przegranej, śmiech go
ryczy porażki życiowej, niekiedy śmiech przerażenia . „ I TO 
JEST NAJWIĘKSZA MOC ŚMIECHU I JEGO MĄDROŚĆ ( ... ) 

„Padam plackiem wobec cywilizacji, biję czo/em przed nauką 
(...) jedyne, czegoś my się naprawdę dorobili to jest sztuka. 
Ona wtaśnie jest zapisem naszej obecności w galaktyce i we 
wszechświecie.(...) Gdy będziemy badać psychologię czlo
wieka, jego samoświadomość i kondycję wewnętrzną, tory
chto okaże się, że starożytny filozof i pisarz wiedzial na ten 
temat tyle samo ile my startujący w kosmos ... " 

Tadeusz Konwicki 
(w: „Pól wieku czyśćca ". Aneks, Londyn, 1986) 



Maria Pakulnis 
Sonia 

OBS 

Edyta Olszówka 
Inez Finidori 



Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 
Inspicjent - Henryk Zandecki 

Kierownik Pracowni Akustycznej -Andrzej Zagórski 
Główny Elektryk - Tomasz Wawer 

Kierownik sceny - Władysław Gurdek 
Projekt plakatu -Andrzej Pągowski 

Opracowanie komputerowe programu - llANPIS 
Zdjęcia do programu - Rafał Latoszek 

Przygotowanie programu - Ewa Piasecka 
Opracowanie literackie -Teresa Gąssowska 

Wydawca Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 
Warszawa-Zoliborz, ul. Słowackiego 19a 
Tel. (0-22) 833 40 66, (0-22) 833 15 84 

e-mail: teatr_ komedia@komedia.com.pl 
www. komedia.com. pl 

Kierownik Biura Promocji, Reklamy 
i Organizacji Widowni 

Ewa Pietruszkiewicz-Dądajewska 
Tel. (0-22) 833 96 10 

Kasa biletowa czynna: 
od wtorku do soboty w godz. 10-14 i 16-18 

w poniedziałek w godz. 10-15 
w niedziele w godz. 15-18 

oraz zawsze na godzinę przez spektaklem 
tel. (0-22) 833 68 80 

Dojazd autobusami: 110, 116, 142, 195, 510 
Dojazd tramwajami: 6, 15, 17, 27, 31, 47 

Dr I rena Eris 

fi 3' C + to kompletny program pielęgnacyjny dla kobiet w wieku 35-45 lat. 
ORTE '.J Stymuluje słabnącą energię skóry, odtwarza i wzmacnia jej natural ne funkcje. 

FORTE. Twój profil 
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RADIOKOLOR103tm 
Twój wybór. .. 

Nowe Radio Kolor- 103fm 
nastr.aja kulturalnie 

I zaprasza 
wszystkich słuchaczy 
do teatrów i do kin, 

Słuchaj 
Nowego1 Radia Kolor 103fm 
- ir.iformujemy o premierach, 

ozdajemy wejściówki 
I rozmawiamy z gwiazdami. 

w w w. rad i okol or.. p l 



smakowite • co nieco 

Danio to przepyszny, puszysty serek z kawalkami owoców lub wiórkami czekolady. Każdy, kto kiedykolwiek 
go spróbowal na zawsze zapamięta jego smak i konsystencję. Wyjątkowość Danio polega na tym, że jako 
„male daniel idealnie (smacznie i zdrowo) zaspokaja pierwszy glód. 

Danio ma w swoim portfolio aż 8 różnych smaków: waniliowy, waniliowy z rodzynkami, truskawkowy, brzo
skwiniowy, jagodowy, wiśniowy, czekoladowo-orzechowy oraz śmietankowy z wiórkami czekolady (Straccia
tella classica). W marcu 2002 roku w sklepach pojawi się Stracciatella w trzech nowych smakach: pomarań
czowym, wiśniowym oraz gruszkowym. Ponadto Danio posiada w swoim portfolio serek w formie musu 
z owocami. Danio Mousse dostępny jest w dwóch smakach truskawkowym i brzoskwiniowym 

Wszystkie mamy dobrze wiedzą, że Danio jest szczególnie lubiany przez dzieci, które uwielbiają w nim pu
szystą konsystencję i duże kawalki owoców (wiórki czekolady). 
Smak to jednak nie wszystko, ważne jest również zdrowie. Danio jest żródlem białka i witamin z grupy B (B 12 
i B2), czyli najważniejszych składników potrzebnych do prawidlowego rozwoju dziecka. Białko to podstawo
wy budulec wszystkich komórek organizmu dziecka. Dzięki niemu dziecko jest silne i żywotne. Witaminy na
tomiast wpływają na prawidlowe funkcjonowanie ukladu krwionośnego i nerwowego. 



KORPORACJA BUDOWLANO-HANDLOWA 

Korporacja Budowlano-Handlowa „ MASBUD" Sp. z o.o., 
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, zajmuje się 
zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, ich organizacją 
i nadzorem realizacji. Występuje w roli inwestora zastępczego, 

jak również generalnego wykonawcy. Dziedziny, którymi się 
zajmuje to budownictwo inżynieryjne oraz niektóre elementy 
budownictwa mieszkaniowego. Na rynku budowlanym 
współpracuje ściśle z francuskim koncernem D.T. Casino S.A. 
budującym hipermarkety Geant. 
K.8.H. „MASBUD'' Sp. z o.o., jako Agencja Ubezpieczeniowa, 
zajmuje się równ ież sprzedażą szerokiej gamy ubezpieczeń . 

Reprezentuje największe towarzystwa ubezpieczeniowe 
istniejące na rynku polskim. Posiada bardzo dobrze wyszkoloną 
kadrę agentów i doradców ubezpieczeniowych gotowych 
w każdej chwili pomóc w doborze optymalnego pakietu dla 
indywidualnych potrzeb klienta. 

Siedziba Zarządu: 
ul. Dzielna 5, 00-162 Warszawa 
tel./ fax 635 74 47, 831 34 50 

Agencja Ubezpieczeniowa: 
ul. Elektoralna 11, 00-137 Warszawa 
tel. /fax 620 12 41, 620 12 43 

Internet: www.masbud.com.pl 
•mall: biuro@masbud.com.pl 

SHIRTMAKERS 

83-110 Tczew, Piaskowa 3 
tel. 532 25 60 www.davinci.pl 

Jobi - Polska Sp. z.o.o. 
42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40 
tel. (034) 364 31 48, tel./fax (034) 364 37 5 I 
e-mail: jobitherm@jobipolska.com.pl 

Biuro Zarządu i Dział Handlowy 
00-791 Warszawa ul. Chocimska 14) 
tel. (022) 849 86 I 6 tel_/fax (022) 849 86 06 
e-mail: oddzial_warszawa@jobipolska.com.pl 

ADRESY PRZEDSTAWICIELI 
JO BI-POLSKA: 
Oddział w Łodzi: 91-203 Łódź 
ul. Traktorowa 141/143 
tel./fax (042) 652 47 I 5 w_ 360 
Jobi-System O 1-029 Warszawa ul. Dzielna I 5 
tel./fax (022) 636 69 49, 636 69 59 

SALONY ELEGANCKIEJ BIELIZNY 

Biuro Handlowe 
ul. Kosynierów 32A, 04-641 Warszawa 

tel.: 815 69 64; 815 65 47 
Robert Kępiński 

gino rossi® 



Serdecznie dziękujemy za stałą współpracę 

" EBE Lidia Mazur i S-ka" 
Przedsitbiorstwo Połigrafia:oe Sp. J11•ma 

Drukarnia: 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 5 
·~. teVfax: 86819 58. 868 04 54, 846 83 32 

Kwiaciarnia "Sejmowa" 
00-902 Warszawa 
ul. Senacka 1 
tel. 694-20-68 

Warszawa ul. MJynarska 27 

Gorące podziękowania za pomoc w realizacji spektaklu: 

Dyrektorowi Naczelnemu Teatru Ateneum 
Panu Zbigniewowi Liberze 

Burmistrzowi Gminy Ursynów 
Panu Stanislawowi Falińskiemu 

Panu Wojciechowi Borkowskiemu 
za muzykę 

Panu Piotrowi Olędzkiemu 
za efekty dźwiękowe 

Panu Witoldowi Jankowskiemu 

oraz specjalne podziękowania dla 
Pana Jacka Krawczyka 

- uwierzył, otoczył opieką, dodał odwagi 

Dziękujemy 



Z serdecznymi życzeniami 

dla zespołu 

"ŻVCIE: TRZY WERSJE" 
i Teatru Komedia. 

Feliks Łaski 

Trzy tomy 
w jednej 
komórce 

Tylko w sieci Plus GSM ponad 
85 OOO haseł Encyklopedii PWN 
w Twoim telefonie! 
Wyślij SMS o treści PWN Hasło na numer 7030 
i będziesz wiedzieć więcej. 

Jeśli na przykład chcesz sprawdzić co to jest LENNO: 
• Wysyłasz SMS o treści PWN LENNO na numer 7030 
• My odsyłamy Ci odpowiedź. 

Usługa dostępna również poprzez WAP na stronach wap.plusgsm.pl. 

Więc j informacji o możliwościach Encyklopedii znajdziesz 
na internetowych stronach www.plusgsm.pl. 

Informacja Handlowa O 801 100 601 
NUMER ULGOWY' 




