


Rozczarowanie odczuwane w stosunku do (. . .)[przyjaciela] jest czymś niskim; jeśli bowiem 
istnieje w nim coś, co nie jest ci mile, nie ulega przecież zniszczeniu to, co w nim by/o przez 
ciebie ukochane. 
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Jak kwiat wyrasta z danej rośliny, tak naturalnie powinno powstawać dzieło 
sztuki z człowieka. 

Jedynym naszym zaświatem, tak realnym jak samo życie, jest Sztuka. 

Sztuka jest sferą, w której kłamstwo nie może pod żadnym warunkiem wydawać 
pozytywnych rezultatów. 

Dobry obraz jest to obraz, który choćby w jednym człowieku obudzi 
metafizyczne uczucie przez swoją Czystą Formę. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
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Yasmina Reza - francuska dramatopisarka. Jeszcze jako studentka socjologii 
postanowiła związać się z teatrem. Początkowo jako aktorka, wkrótce potem jako 
dramatopisarka. Zadebiutowała na scenie mając 18 lat, ale rozczarowana twardymi 
prawami rządzącymi tym zawodem, zrezygnowała z aktorstwa, które do dziś pozostaje 
jej niespełnionym marzeniem. Sama żartuje, że utrudnieniem w pracy na scenie była jej 
"cygańsko - żydowska" uroda. Reza twierdzi, że nie tylko jej wygląd, ale też sposób 
myślenia i stosunek do życia, szeroki, kosmopolityczny sposób widzenia świata oraz 
cenny dar autoironii zaprawiony szczyptą cynizmu, wynikają z jej pochodzenia. 

Po rozczarowanich aktorskich Yasmina Reza zajęła się pisaniem sztuk. 
Jej pierwszy dramat nie zainteresował nikogo, ale już następny "Conversations apres 
un enterrement" z 1987 roku stał się wydarzeniem i odniósł wielki sukces. Autorka 
otrzymała teatralną nagrodę Moliere dla najlepszego autora, nagrodę SACD 
dla młodych talentów i nagrodę Fundacji Johnsona. 

"SZTUKA" z 1994 roku, której prapremiera odbyła się w Comedie des Champs 
Elysees uhoronowana została "molierami" dla najlepszego autora i dla najlepszego 
przedstawienia roku 1995 oraz dwiema prestiżowymi brytyjskimi nagrodami 
dla najlepszej komedii. Międzynarodowy sukces "Sztuki" potwierdzają kolejne 
premiery w Berlinie, Londynie, Buenos -Aires, Tel-Awiwie, Moskwie. 

Yasmina Reza jest też autorką adaptacji scenicznej "Przemiany" Kafki , którą 
wystawił w Theatre du Gymnase Roman Polański. Pisze również scenariusze filmowe. 


