


Robert Brutter (właściwie: Andrze1 Grembow1cz), 
ur.1 958. wieloletni redaktor, dziennikarz, byty wice
dyrektor biura prasowego Kancelarii Sejmu. Autor 
powieści kryminalnych (m.in "Rekontry", nagrodzo
nei w konkursie im. Ahsta1ra MacLeana) 1 scenariu
szy filmowych {m.in. "Nocne graffiti• i "Fuks· - wspól
nie z Maciejem Dutkiewiczem) Jego scenariusz do 
filmu ·Emigrant"- napisany wraz z Tomaszem Wisz
niewskim- zdobył prestiżową nagrodę Hartley-Mernl 
Prize. Film. Jako jedyny projekt z Europy, prezento
wano na słynnym Sundance Film Festival w USA. 
Grembowicz jest współautorem scenariuszy obu 
części telewizyjnej "Ekstradycji" i senalu "Rodzina 
zastępcza" . Dla Teatru Telewiz1i pisze adaptaqe 
(m.in. Boccaccia . Marka Hłaski , Pawła Huelle) 1 ory
ginalne scenariusze (m.in "Bal" - wspólnie z Toma
szem Wiszniewskim). 

Krzysztof Jaworski , ur. 1970, absolwentAkademii 
Muzycznej we Wrocławiu , kończy Wydział Reżyserii 
Dramatu w PWST w Krakowie. Debiutował spekta
klem na podstawie sztuki Disco Pigs" Endy Walsha 
w ramach projektu "Teren Warszawa· w Teatrze 
Rozmaitości. Na zaproszenie festiwalu Intermedialne 

m Teatru "baz@art.fr" wystawił w krakowskim 
m Teatrze "Gang Bang" Pawła Sali . Jest asy

tem Krystiana Lupy przy realizacji "Zaratustry" 
wg Fnedri ha Nietzschego w Starym Teatrze. 



Pr.1~ ' 'l'dl do mnil' Anioł i po\\ il'd1.ial: O /ałosny. głupi młod/id1c1e! O, jakie to 
okropne! Jakie pm.:rażającc! Pomyśl o nl/palonym lochu. który dla siebie szykujesz 
na cah1 wil·c1.ność. ( ... ) 1 

Powil'l.lli:11l'm: Mo7e zechcesz pok;l/aĆ m• moje przeznac1.enie w wieczności i razem 
pomyślimy o tym. i 1.obaczymy: twój los d'y mój jest bardziej godny poiądania. ( ... ) 

Pmvi(1dl nmie /alem( ... ). aż pustka pr1ep;~st11a jak podziemne niebo otwarła się przed 
nami: lH:il\\'yccni korzeni drn.:w wisie l iśmy nad tym ogromem. 

Po" il'd1iak111 : Rzućmy si' wt~ pustk~ i /bbaczmy. co nas tam C/cka: jeśli ty nic 
cłKl'S/. to ja sam'! 

Ll'C/ on odparl: ~ie myśl sobie. oto twe P!?cznaczenie wnet si' okaże. jak tylko 
rozwiej;\ si, ciemności.( ... ) ' 

zo~talcm \\ i,c I nim. siedząc na poskr,eanym korzeniu dębu . ( ... ) Stopniowo 
odsiania la ~i' przed nami niesko1ic/ona Otchłań. ognista i pełna dymu, jak objęte 
pożan:m mias10: pod nami świeci Io sloi'lcd czarne. 

Aniol powil'd.1ial: Narzuciłeś mi swoją wi?_ię. powinieneś si, wstydzić. 

Odplm il•d1iall'm : :'\arzucamy jeden drugiemu. stratą czasu jest rozmowa z tobą. ( ... ) 
Zaws,1e uwaialcm. że Aniołowie mają C/clność mówić o sobie. jakby byli jedynymi 
mędrl·ami. ( .. . ) 

I 

:\lój 10w;11-/ysz Anioł wspiął się 1e swego miejsca: pozostałem sam. a wkrótce 
"·id1iadła już. nic było.( ... ) 
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