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YASMi"'Ą ~€Z.A 

Ya.smina !\eza, francuska clt"amatopisarka i scenarzystka, urncl 7.ila s ię pi-zed 
3 latv w P:11yi.u, dokąd po widu c!;;iejowych fltf)'flCliach dotarli jej rodzice. 

Rodzina ze strony ojca p1-ąbyla do srolicy Francji ;, Hiszpanii, okrężn ~i 

d rogą pi-zez Uzb kistan, gdzie zmienili h iszra ńskie n:mvisko na Rcza. 
Natomiast matka, ktcH« ptxz4tck zimnej wojny zascal w .enewie, za 
namową bliskich nic flO\\Tócila j u ż do rodzinnego Budarieszru, lecz 
zamicszkala na ·cale w Pary.i.u. 

Autorka „Szcuki' ' karier · re:malną rozporn;ła jako a torka. Zadchiumwala 
na scenie mając 18 lat, jednak rozczarowana t\\ardymi pr:m·ami utdzącym i 

tym zawodem, zrczygnowala z aktorst1,·a i zajęla się pisaniem dla scen)-. 
które pc-'.ynioslo jei prawdziwy rozglo. i uznanie. 

Pier-.vszy znaczący sukces 1 idniosla w l 9tP roku. po opublikowaniu 
i \Y\'sta\ricniu „ orn·ersacions :rprcs un cnterremcnt". Otrz) mala ,,·(iwo..a~ 

nagrodt; Molicre dla najlepszego autora, nagrodc; SACD dla młodn:h 

talem(iw i nagrodę Fundacji Johnsona „,\1olierami'' uhonorowano również 

inne ~ztuki mloclej clr:.1matopisarki : J .a Travcrscc de I' hivcr" ' 1990 roku 
i \\ pi<;c lat później - ,,Ar(. \X' t\ m ostatnim pm paclku nagrodc; p1-1)·1nano 
w dwóch kategoriach dla na1lepszegn autora i najlepszego prLcdsta\\'ienia 
1995 mku Ponadto „ zcuka ' zosta!a wyróżniona d\\iema prestiżowymi 
nagrodami hryt\'J!-ikimi - faening Standard Award for Sese Comecl\' 1996 
i L1w·ence Oli\'icr Award for Best Comcdy 1997. 

Prapremiera „Szlllki · odh\•la !'ii<; \\ listo1 aclzie l 9-i roku na scenic 
Comedie des Champs Elvsee:-. " Paryżu . Recenzenci pisali \\Ó\\ C:Zas m.in .. 
. ,Dla kxi.dego / aktorów Reza 11~1 pisata partyturę znakomicie odrowiada1ącą 

ich rembrowi. r~ ·rmowi. we\\nt;mncj mUZ\'CC J:ik prawcł7.i\va czarownica 
pr7.eniknęla '' Ś\\iac mc;7cz~-w" (Fabienne Pascaud); „\X' dramacie Yasmin. 
Rezy wszystko zostaje powiedziane bezlitośnie. w i sk 1·1ących z l ośliwuścią 
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i dowcipem replikach" (Odilc Qulrot) ; .,Pr--;yromina tu w gruncie r-Leczy 
rozgrywkę, \\ której pr;.e ·iwk > sohie wystę1 ują Filint, Alec. t i rnnr Co 
prawda ni z powodu sonetu, lecz ab::.trakcrjnego, monochromatycznego 
płót na . To parodia najwri$zego low'' („L Figaro''). 

Od tamtego czasu komedia Yasminy Rezv była wystawiana m.in. 
w Berlinie, Londynie, Bueno~ Aires. Tel-Awiwie i Moskwie Gości la r\>wnicż 

na polskich s ·enach. Rozmaicie odcz\tywana pm~z poszczególnych 
reżvser\J\v , niemal wszędzie odnosila niekwc.stion1 1wan1 sukres artys tycznv 
i. „ ftnansowv \XI wielu teatrach, j:.t k chodw w Schaubiihne am Lehniner 
Platz w Berlinie. urrzymywala się w repertuar-Le pclez kilka lat, cicsz<1c się 
nic slabnącvm powudz niem wśr(id publicznosci 

asm ina Reza je ·r również autorką scenariuszy fllmowych. w tym 
clcmain", ?.realizowanego pc1.c1. Didier·a Martiny z jcannc Moreau, oraz 

scenicznej adap ta ·ji ,,Przemiany" F. Kafki, kcoq Roman Polański 

wyrt:żyserowa t w Theacre du Gymnasc. 

L AA . - i 11 a 
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900 dziel sztuki.' lafedwie trzecia czę~'c' (a 111oże mniej') dorobku 
jednegu ż11cia . Retrospekzr1ca Picassa u· .Huzel//n ztuki Noll'oczesnej 
u· No11:r111]orlm Pie1wsza na tak wielką skalę. [. ] 
.Waf!,ia n 1zwiska Picassa. Legenda Picassa. Nou·ojorczycy stoją po kilka 
f!,Odzin. nie tv/ko ahy kupić hi/ety dla siebie, ale także dla rodziny 
z pro1l'i11cji. która przyjeżdża z 1 1' izytą za kilka (rgodni Póżniej ta 
rodzina obejrzy wvstawę -jakżebv inaczej - i wyjedzie z kwaś11q miną, 

czując się 11• glęhi ducba upokor:::unq, ponieważ nie zrozwnie zad1w1'tll 
suycb kre11.'11ycb z metropolii. 011 1s_em. faf..~t. że zdąży{ (vie nama(uu'{I(.' 
i potrafi! tak dobrze sprzedac' s1l'oje obrazy. jest godzien podziwu -
umiejętność zrobienia majątku zawsze zasf uguje na szarnnek Ale jak 
ten Picasso zdotal wmówić ~'wiatu, że jego bohomazy sq tak cenne. 
pozostanie dla nieb zauadką Z/ożq to na karb wielkomiejskiego 
snobizmu. któremu sami też muszą się poddać. Nie ośmielą się p1 _ecież 
przyznać. że wofefihy czas spędzony na ll'.l'Stm1'ie poś1rięcić na zakupy 
w domu towamw)'m J;fac1 1's. 

7.ygni unr Hubner, .,Loki na ils1nic·· 
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~iłka Nrisi~ 
do Ks ięgi Pamiątkowe j Pewne go Obra z u 

'' 
Na białym fi rmamenc i e płótna t r zy Drogi 
Mleczne prowadz ą mnie w nieskończoność. 

Każde nazwanie, próba definiowania, 
jest śmiercią poznawanego. 

Nuda! Nuda! Nuda i mieszczańska 
galant e r ia ! 

Każde pierdnięcie artystyczne wywołuje 
wzrost entropii w sztuce. 

To ma być sztuka, t en kawałek t ynku 
wyrwany ze śc iany?! 

Prawdziwa sztuka musi być poważna. 

Więcej koloru , mn ie j g r untu! 

Bóg zazdrości nam pomyłek. 

Co na t o Ma lewi cz? 

Zmarł jakiś czas t ernu ... 

Artystą być jest trudno, wszędzie 
brudno, jak i również nudno 

B 
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Żeby uprawiać SZTUKĘ POTRZEBNĄ, trzeba 
wygodnie usiąść lub nawet polegiwać, 
najlepiej po obiedzie - w zasadzie 
trzeba stwierdzić, że sztuka taka jest 
konserwatywna. 

Tyle pieniędzy za taki gniot? 
Ukarać grzywną autora tych bzdur ! 

Artyście potrzebna jest nie tylko 
adoracja, ale i kolacja. 

'' Brak akceptacji może zastąpić jedynie 
samoakceptacja 
Ko l acj i n i e zas tąpi n ic . 

Tylko rama jes t coś wart a . 

Różnice zdań są motorem postępu 

Motorem mojej sztuk i jest SHL-ka 

Wszystko to sprawia, ża sztuka jest 
naprawdę potrzebna i powszechnie 
zrozumiała* 

* Wypowi edzi pogrubione zostały zaczerpnięte z wydania 

KULTURA ZR ZUTY, Akademia Ruchu, Warszawa 198 9 
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Ile może być warte dzieło sztuki? 

\Vytwór sztuki jest towarem specyficznym i - prawdopodobnie -
nieporównywalnym z innymi towarami. Prz;jqć więc należy, że bardzn 
rózne czynniki wpływają na jego warto,~ć 1ynkową i cenę, a w tym 
pragnienie posiadania, rzadkość występowania, indvwidualność artvstv 
i jego roz:Jtos, pomysl CZJ' idea tkwiące w dziele, wiaiciwości formalne, 
temat, przestanie, nie bez znaczenia sq też 111szystkie koszty jego 
wytworzenia, a także koszty to1l'arzyszqce wprowadzeniu dzieła w obieg 
Nie trzeba dudawać, że wszystkie te czynniki zmieniają się histo1ycz11ie 
i są różnie pojmowane w różnych kontekstach spolecznvch 

Zaw:.e jednak 1namy dn czynienia z pewną praktyką prowadzenia gt)' 
rynkowej. w której ustala sią cena. Przyjmijmy, że punktem ury}-<cia jest · 
propozycja marszanda albo samego t1uórcy Co biorą oni pod wmgę. 
wvsuwajqc tahą propozycji/ 7.naczenie ma pozycja artvstl'czna, 
1ynko1l'Cl, CZ)' po prostu rozgłos, populamo.1'( danego twórcy. f1oró1unanie 
z cenami dziel innych twórcóu• oraz cenami /ta inne dobra, naklad 
i czas pracy, c/Jęć pozbycia się danej pracy lub brak tej cbęci, odcz11u>a11e 
potrzeby materialne, wcd01)1 ha11dfo1ce /l'. l'fll'Oru. jakosć WVkonania. 
indywidua/ny stosunek do klienta. odczuu•anie 1mbec niego sv111patii tub 
jej brak, wyniki notowal1 aukc.1j1z11cb. 

\Vobec tej propozycji ze strony autora CZ)' po~'red11ika rodzi się jakaś 
reakcja odbiorcy. Oto jej rekonstrukcja 

W)1tu·o1y sztuki zaspokajają różne potrze~) ' - estetycz11r. intelektualne, 
emo~jonatne, prestiżu. materialne. Na~J'll'a}ąc dzielo sztuki, przejmuje 
się tym samym różne jer.;o wlaki1mści, zaspokajające te pot1 e~)', które 
nabyll'ca odczuwa. któ1)'ch spe/11 fe11 ia oczekuje. JJotrzebv ou·e są 

zaspokojone przez wartości, które 11aby11 1ct1 ll ' dziele dostrzega 
Odpowiedniość , z jaką dzie/o te 1rnrtości zwl'iera, „si/a ", z jaką je 
wyraża. rodzaj artykulacji, stosowność momentu itp. sta1101cią o sll'oi 1ej 
„ użyteczności " tego u ~1t11'oru . Różne dzieła mają u•ięc z 1wtlll)' różną 
użytecznosć: przynoszą różne ll'artości i u• różnym stopniu. Poznać 
użyteczność danego ll'.)'tu·oru dla danego na~1·u ·q· to 1l'lasnie poznać jego 
znaczellie, jego wagę dla tego odbiorcy. I ::a tę 1Lryteczno.~ć 11ab_vu·ca 
plac/. Nc111'et ll'tecfr, kiecfr 11ieprecyz;j11ie ją sobie 11ś1l'iada111ia. W'arto.~ci 
wważane przez cizie/o sztuki (a także potrze~}'. któ1ym odpowiadają) ·ą 
zazu:)iczaj trudne do uclJ11 '.11ce11ia. KażdJ' odbiorca, każdr 1wbyuw 
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określa _Je na swój prywatny użytek. Definiuje je gruntownie luh 
pobzezme, lecz zazwyczaj w sposób wystarczający do podjęcia decyzji 
zakupu (czi1 przynajmniej chęci nabycia) albo rezygnacji z niego. 
A zatem owa użyteczność jest niemal automatycznie konfrontowana 
z silą odczuwania danej potrzeby i przewidywaną możliwością 
zaspoko;ema ;e; przez dany wytwór, i równolegle przeliczana 
(emoc;ona!nie i finansowo) na rynkowy ekwiwalent - czyli cenę 

u?razonq, w ptemqdzu. Tak więc pomiędzy wartościami dzie!a (jego 
UZ)1tecznosc1ą) a ceną tkwią uk1yte i subtelne zależności, które w dużym 
stopniu odslama akt zakupu w rynkowym obiegu. Słuszne jest tedv 
powiedzenie, że dzielo jest warte tyle, i!e ktos chce za nie zaplacić. · 

~!aria n Goika, . .Socjologiczny obraz sztu k.i ", Poznań 1996 
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