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PIERRE EDMOND VICTOR to pseudonim literacki pani 
PIERRETTE BRUNO, autorki komedii „PEPSIE". PIERRETTE 
BRUNO jest również aktorką i z ogromnym talentem, 
werwą i powodzeniem odtwarza rolę tytułową w napisa
nej przez siebie sztuce. 

Premiera „PEPSIE" odbyła się dnia 15 listopada 1965 r. 
w Paryżu w „Teatrze DAUNOU" i do dnia dzisiejszego 
grana jest bez przerwy. Doczekała się przeszło sześciuset 

przedstawień i otrzymała „Nagrodę Humoru TRISTAN 
BERNARD". 

Pierrette Bruno, urodzona w Marsylii ma obecnie około 
trzydziestu lat. Od najmłodszych lat marzyła o teatrze. 
Już w liceum lubiła deklamować i jeszcze dziś sprawia 
jej przyjemność recytowanie klasyków. 

Jako uczennica liceum uczęszcza/a do Szkoły Drama
tycznej w Marsylii . Robiła to w tajemnicy przed rodzicami, 
gdyż ojciec jej życzył sobie, by została chemiczką, nie 
aktorką. Gdy otrzymała maturę jej profesor ze Szkoły 

Dramatycznej - Aleksandre Febry, były aktor, namówił 

ją, żeby spróbowała szczęśc i a w Paryżu. W sekrecie przy
gotowała się do podróży i po dramatycznym rozstaniu 
z rodzicami wyjechała do Paryża. 

Obsadzano ją początkowo w rolach subretek w starych 

komediach francuskich. Kiedy zagrała w filmie z Fernan-



delem zwróciła na siebie vwagę reżyserów. Zaangażowano 
ją wówczas do „Teatru Sary Bernhardt". Odtąd stała się 
znaną i poszukiwaną aktorką. 

Wieczorami, po powrocie z teatru zabrała się do pisa

nia sztuki. W ten sposób powstała „PEPSIE". To zabawns 

komedia została od razu zaakceptowana przez dryektora 

„Teatru DAUNOU". Nikt jednak nie wiedział, że to 

rierrette Bruno jest jej autorką. Pierrette „podstawiła" 
bowiem znajomego dyplomatę jako autora svyej sztuki 

i nauczyło go nawet jakich rod ma udzielać jej kole

gom-aktorom w trakcie prób. Po owacyjnym, premiero

wym przyjęciu „PEPSIE" rzekomy autor zniknął z teatru. 

Wydało się to wszystkim dość podejrzane. Ale dopiero 

na setnym przedstawieniu „PEPSIE" dziennikarze do

wiedzieli się, kto jest prawdziwym autorem tej uroczej 

komedii - jedynej zresztą sztuki, napisanej dotychczas 
przez Pierrette Bruno. 
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