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YASMINA REZA 
autorka „A R T" 

Pasmo Jej scenicznych sukcesów nie pasuje do Jej młodzieńczego visage'u, 
który emanuje z portretowych zdjęć. Ta Paryżanka, której sztuki obiegły teatry 
kilkunastu już krajów, w „balzakowski wiek" wejdzie dopiero w mitycznym 2000 
roku . 

Mimo kilku prób nie została aktorką, bo - jak autoironicznie twierdzi - „karierze 
teatralnej przeszkadzała Jej uroda. Uroda cygańsko-żydowska". 

To autobiograficzne wyznanie stanowi jednak właściwy trop do odkrycia Jej 
charakteru i sposobu widzenia świata . Autoironia, ale i przenikliwy dystans; 
drobiazgowa. dotykająca .,trzewi" analiza, ale i szerokie, rozumiejące spojrzenie; 
pelna cynizmu kpina, ale i nie wolna od uczuciowości prowokacja . Te cechy 
Autorki , rozpoznawalne i w konstrukcji Jej Postaci, i w przebiegu akCji Jej Sztuk, 
zdają się wynikać wprost z rodzinnych . genów 

Historia rodów Jej Rodziców jest pouczająca. Łącznie z Jej nazwiskiem -
REZA. Przybrali ie w Uzbekistanie żydowscy przodkowie Ojca, kiedy uciekli 
z Hiszpanii przed prześladowaniami Inkwizycji. Ojciec urodził się w Moskwie 
w czasie rewolucji bolszewickiej, ale wychował już w Paryżu. dokąd schronili się 
jego rodzice. Matka Yasminy przyjechała do stolicy Francji z Genewy, prosto 
z ekskluzywnego konserwatorium , mimo że była w tym czas ie obywatelką 
socjalistycznych Węgier. Jej rodzi ce . zamożni inteligenci , nie pozwolili córce , 
zdolnej skrzypaczce, na powrót do plamionego krwią Budapesztu . 

„Żadna z moich sztuk niczego nie upiększa" - powiada dźwigająca ten 
rodzinny bagaż historii YASMINA REZA. „Wszystkie są w jakiś sposób 
bolesne" - dodaje, by od razu uzupelnić:: „ale i często śmieszne" 

Wydarzeniem scenicznym , które poprzedziły klęski: wspomniana aktorska 
1 debiut dramaturgiczny („Jusqu 'a la nuit') nie interesujący nikogo, byla 
inscenizac1a Jej drugiej sztuki „Conversations apres un enterrement" („Rozmowy 
po pochówku") w paryskim Teatrze Montparnasse w roku 1987 Reza otrzymała 
wtedy nie tylko Nagrodę SACD „dla mlodych talentów" i Nagrodę Fundacji 
Johnsona, ale i najbardzi ej p res tiżowe wyróżnienie roku - Nagrodę Moliera dla 
„najlepszego autora" „Moliery" otrzymały też dwie kolejne sztuki Rezy: 
„La Traversee de /'Hiver " („Zimowa krzyżówka") na scenie Theatre du Rond Point 
w roku 1990 i „Art" w Comedie des Champs Elysees w roku 1995. Inscenizatorem 
wszystkich trzech nagrodzonych realizacji scenicznych był Patrice Kerbrat. .Ar/" 
( „ Sztukę " ) obwalano jednoglośnie „najlepszym francuskim przedstawieniem roku 
1995" Równie głośne przyjęcie i publiczności, i krytyki towarzyszyło londyńskiej 
premierze „Art" w Wyndhams Th ea tre w roku 1996. W pierwszej obsadzie 
inscenizacji Mattew Warchusa, produkowanej przez Davida Pugh'a i Seana 
Connery'ego pojawili się na scenie : Albert Finney (Mare), Tom Courtenay (Serge) 
i Ken Stott (Yvan). „Sztukę" w przekładzie Christophera Hamptona obdarzono 
dwiema najważniejszymi brytyjskimi nagrodami dla najlepszej komedii Evening 
St ndard Award for Best Comedy 1996 i Laurence Olivier Award for Best Comedy 

1997 Nie inaczej bylo 
w innych miastach 
Europy z najodważ

niejszą, bo odchodzącą 
od oryginału, insce
nizacją berlińską Felixa 
Pradera w Schaubuhnen 
an Lehniner Platz 

(1995). 
Po premierach w Mo

skwie i Tel Avivie „Art" 

przekroczyła Ocean: 
pojawiła się w Buenos
Aires, zaś 1 marca 1998 
dotarła na nowojorski 
Broadway. Prapremiera 
polska miała miejsce 
w Krakowie . Na Scenie 
Kameralnej Starego 
Teatru wystawi! ją 

Krystian Lupa w listo
padzie 1997 

„Nie mam do po
wiedzenia nic ponad 
to, co piszę" -
oświadczyła w roku 1996 
znana JUŻ nie tylko we 
Francji Yasmina Reza 
i śmiejąc się dodala: 

„ Pytają m nie cza
sem : „ co do kładnie 
chciała Pani przez to 
pow i edzieć?" . „Nic 
poza tym, co usły sze
l iśc ie " - odpowi adam 
zazwyczaj . Nie m am 
zamiaru powtarzać na 
głos t ego, co z takim 
mozołem napisałam." 



UROKI TRÓJKĄTA 
Trójkąt to figura odkrywanych wciąż możliwości. Mocna i stabilna, ale też słaba, 

i chw1eina zarazem. I chociaż wszystko w trójkącie zależy od podstawy i kątów, 

wytrawni matematycy pytani o istotę tej figury, uśmiechają się tajemniczo. 
Wiedzą coś o tym ludzie teatru , bo na scenie trójkąty mnożą się od zarania 

dzieiów. Zwłaszcza te „mieszane", bo najblizsze życiowym układom . 

Yasmina Reza wkroczyła do teatru z trójkątem „męskim" . Jej sukces, a raczej
pasmo sukcesów. polega na tym, że w ów „przyjacielski układ" wpisała . . obraz. 
Mówiąc Językiem geometni: prostokąt. I oto stało się: ta o wiele prostsza, zdawato 
by się : prymitywna figura . zaklócila wyważone napięcia . Rezultat? Stabilny trójkąt 
po prostu się wywrócił 

Reza nie jest matematykiem Jest kobietą. I jest aktorką. Dlatego też tak 
konsekwentnie ,.dobrała się" do podstaw .męskiej przyjaźni", z której nie zostało nic. 
Wystarczyl: . błaly obraz w białe paski", by zburzyć wiele lat kształtowany monolit 
układu trzech mocno powiązanych ze sobą mężczyzn . 

Autorka sztuki .Art" (w Języku polskim tytuł .Sztuka" nabiera dodatkowych, nie 
zakodowanych w oryginale, znaczeń) ma intuicję wręcz „piekielną". Wie, że „szczypta 
wolności' dla osobnika pici męskiej oznaczać może początek .anarchizującej" 
wszelkie zasady klęski . Dlatego też Reza przez ten „og1en zwątpienia" przepuści 
całą trójkę. 

Serge. wzi lekarz-specjalista o ambicjach kolekcjonera, nie śmiałby .dawniej", 
to naczy· przed rozpoczęciem akcji „ ztuki", dokonać żadnego wyboru, 

· 1noścl zakueu .dzieła sz1uki , bez konsultacji z Markiem. Bo przeciez 
to Mare, o „ pozalekarską" pasję , czuwał od 
lal nad Jego gu tern. Podobnie, zaden waznt kt .zbiorowym życiu" trójki nie 
zaisln nigdy bez akceptacji najmłodszego Yvena, drobnego h ca. 
przy ~ującego z zasady pomyslom wyżeJ sto cych w hierarchii spofeczn ~ 

rzy ciól. 
lu - wolta! Serge kupuje na aukcf p no nanego awangardzisty bez 
omienia przyjac1ól . W1ęcei: kupuje „ ie za sumę przekraczaiącą 

zdecydowanie 1ego roczne zarobki Jeszcze więc J braz Antriosa to bleitram 
ram malowany na„. biało. Tak rozpoczyna swą sz1u Yasmina Reza. Rozpoczyn 

zlą zgodnie z Hitchcokowską zasadą dramaturgii: .zaczynać trzeba od trzęsienia 
_iemi" 

Od samego początku , Io znaczy od Irytacji Marca, wydarzenia pobiegną 
z zadziw1aiącą prędkością To .zewnętrzne trzęsienie ziemi" dokona tylu .dziur" 
1 .wyłomów", że z .monolitu przyjaźni po grób" pozostanie żałosna deklaracja 
o „potrzebie lojalności ' trzech straszliwych egoistów. Autorka z lubością ,kolekcjonera 
unikatowych okazów" ujawni, ze kazdy z nich (Serge dla Marca i Mare dla Serge'a) 
istnie1e tylko w zakresie wlasnego wyobrazenia , jakie sobie o przyjacielu sam 
ukształtował. Podobnie jawi się wypracowany przez ich obu stereotyp trzeciego. 
Dlatego bez żadnych obiekcji przyjaciele zafundu1ą Yvanow1 sceny wspólnego 

J 

„ przywoływania go do porządku" i próby „układania mu życia" wbrew jego woli. 
Yasmina Reza bawi się swymi wybrańcami znakomicie. Jako świetnie czująca 

scenę aktorka strzeże ośmieszającej ich „osobności" , którą oni sami zresztą traktują 
jako swoją wyjątkową „niezależność" . Co chwila pozwala im, by o siebie, i tylko 
o siebie powalczyli . Dlatego każdy dialog przepoi takąż dawką akceptacji , jak 
ośmieszenia , potępienia , a nawet obnażenia partnera. Pojednawcza - zdawało by 
się - odpowiedź już po chwili zawierać będzie negację, a bezinteresowna, 
przyjacielska reakcja - okrutny żart. 

Sędziami w tej „przyjacielskiej lustracji'' mają być widzowie. Dlatego to do Was, 
Drodzy Panstwo, Serge, Mare i Yvan będą się odwoływać. Będą się zwracać wprost. 
Z wyjaśnieniami i pytaniami . Ale wcale nie po to. by starym, teatralnym zwyczajem 
.na stronie" naprawdę coś mieli rozstrzygnąć . Chodzi im tylko o t cie 1m 
Panstwo, i tylko im uwierzyli . Bynajmniej nie wszystkim razem. Ale każdemu 
z osobna. Mają o co walczyć, bo iak się Panstwo już po kilku starciach polemicznych 
przekonacie, wielka jest rozbieżność między tym, co między sobą mó 1ą, a tym co 
myślą. 

Komu zatem wierzyć? Półsłówkom i bąknięciom czy tez .s aktom wiary" 
i rękoczynom? Żartom i kpinie czy też żarliwym zrywom w obronie „prawdziwej 
przy1aźni"? A może każdy ma rację? Tak samo, jak każdy, gdzieś swoim własnym 
wnętrzu przechowuje swój własny obraz. Obraz na podobieństwo wł snych przeżyć. 

I chociaż świat otaczający to taka wielka „galeria sztuki", w której szwanku dla 
pozostałych znajdzie się miejsce dla krajobrazu Marca czy kiczu Y. akceptacji 
dla pełnego sztafażu próżno będzie szukać. Szkoda, bo nietolerancja dystansu, 
zadufanie w sobie czy kompleksy tak naprawdę są tylko śmieszne. rze bawią, 

d · kl n nie zaczną dotykać. Ale i to jest równie zabawne. 
wie. że Przełom Wieków, jaki przezywamy, ma JUZ dość nie tylko Becketta 

i Joyce· ale awet Czechowa Dlatego zmusi swego Serge'a do z dzieła". 

które jako i białe" trafnie rysuje bezradność człowieka Jako fil j „tabula 
rasa" Dial wyposaży swego Yvana we .. . namaster. Ten jedyny znaczą rekwizyt 
.Sztuki" w li zresztą na końcu niczym przyslowiowy Czechowowsk1 pistolet 

I jeszcze jedno: filozofię autorki, która negliżując mężczyzn chce ich pouczyć, warto 
okroić, używając tego samego Jej flamastra (czytaj reżyserskiego ołówka) Wtedy 
ostatnia kwestia Marca zaprzeczy nawet jego początkowej nienawiści i wpisze 
w nasz sceniczny trójkąt naiszlach 1eJszą figurę . koło . Mare, akceptuiąc „dzieło 
Antnosa" ironicznie popatrzy nam w y, bo w przejściu do Galerii Życia obok nas, 
a własc1wie między nami, stoją s me . białe obrazy". Co 1ak1ś czas wpisywane 
w ludzkie trójkąty. 

Wychodząc z ~ u wiemy J napewno, ze Sztuka zwykle bywa Komedią 
Równie smiesznąja Zyoie. A ec1eż są Jeszcze w Zyciu. Lustra 

Krzysztof Miklaszewski 



REALIZATORZY SPEKTAKLU 

BARBARA GRZEGORZEWSKA - tlumacz „Art" 
Jej lranslai~sk1 dorobe w zakresie dramalu francuskiegi jest mponuiący. Dość po'Medziel, że od połowy 
~il BO.tych przelozyta n2 język polski bl isko 40 ulv;Qrów z klóryctl krl anaście UJIZakl desko sceny 1 srebrny 
ekran lelew1zyjny a dziesięć ukazalo się drukiem w Dialogu' Jesl Grzegorzewska promotorem zarówno 
klasyki francuskiej (Anouilh looesco. Duras. Sartre. Sarraule). jak poszukujacej J10wej fair Najwięcej 

scen {także. polsk1ch)obieg•a 'lłasnie .Art" ( Sztuka") Yasminy Rezy w Jej lłumaczeniu 

MAŁGORZATA CZERWIŃSKA - scenograf przedstawienia 
Absolwen tka krakowskiej ASP po okresre intensywnej wspolpracy z Telewizją Polską (w latach 1984-
1988 zreahzowala scenograf:ę do kil dziesięciu programów r wido~~sk lelew1ZY1nych) rozwrnęla SWOje 
.medialne pa51e· w Londynie. gdzie czasowo przebywa t pracu1e W ro!<u ukończenia sludió" deb1ulowala 
Jako scerrograf teatralny mscemzaqą J<s1ęzniczki Turandol" Gozzoego 1·1 Teatrze Ro<:rywk1 w Chorzowie 
Londyo\skie prace z zakresu grafiki komputerowe\ lączy z prowadzeniem Krakowskrego Teatru Publ1cyslyki 
- firmy mu.1tmed1alnej. produkującej gli>wn1e fi my dokumentalne. 

ANDRZEJ MATUSZEWSKI -autor muzyki 
Absolwent warszawskre1 Akademii ~UZ'/CZne1 i Royal Academy of ~ usic w Londyme. a także slud10I• 
podyplomowych London College of Music w zakresie kompozyq1 muzyko ITlrn<l'M!J i telewizyjnej. przeb\">va 
czasowo nad Tamila. Ten laureat stypendium Witolda Lutosławskiego komponuje z powodzeniem muzykę 
dla spe la h teatralnych i filmow. produ cwanych zarówno w Polsce, jak 1 na Wyspach , a lakze we 
Wloszech Pracę koopozylora lączy Matuszewski z aktywnością 1nstrumen1ahs1 Ciekawostką iest. ze 1ako 
skrzypek wystąp. I oslatrno w amerykansko-kanadyjsk18J labule The Red Vool1n • filmie granym a lualrne 
w wiekszosci km $\wata 

KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI - inscenizator i reżyser spektaklu 
Podwójny absor-,.enl Un1weisyletu Jagiellooiskrego {polonrslyl<a 1 h1slooa SZ11Jk1) w swe, artystyczne1 pracy 
realizuie głównie swe umre1ętoośo wyn.kające z dyplomu rezysera filmu doi<umenlalnego Jako au lor ponad 
700 programów lelewtzYJnycil i 100 filmó"'' dokumentalnych Jest laureatem najbardziej preo>llz()'H)'Ch nagród 
tele1•,1ZYJnych z dwoma Zlolyrm Ekranami Wlącznre M1 laszews 1 przeszedł wszystkie .wtaiemrnczema 
lealralne · od dokumentaltsl ~eatrologa I walcząCEl90 K1)'1yka (nagrody SDP) po(ll'ZSZ SCet10pisalS~NO uest 
wspólaulorem kullowycil sludenckich spektakli .Spadama· i _Senmka polskiego' przelomu lal 60. i 70) 
i ~klorst.-.o (ok 2 tys spektakli w Teatrze Cncot-2" w 7 spekta lach Ta<Jeusza Kantora w lalach \97'.l--1986) 
az do krerowan1a teatrem (obecme dyrekt~ artystyczny .Rampy Ledys· dyrektor rakowskiego Teatru TV 
1 kierownik l1lerack1 scen krakowskich STU, ludc·:.e<JO 1 Starego). Ten autor 6 ksiązek o teatrze (w druku są 
obemoe JegcJ -.·.~monografie o Tadooszu Kan 01Ze po all91elsku 1 po lrancusku) prowadZ1 rO':moez sludyjną 
prace z aktorami w kra1u 1 zagranicą 

MARZENNA BEDNARSKA· ALMERT - inspicjent 
Od ukończenia przez Nią Szkoty Balelcwe1 minęło30 lal z klorych tył o pieowsze lrzyleoe spędzrla poza 
. Rampą na1p1erw na deskach Operetko Gl1WJck1ej a potem na estradach pols~ich 1 zagran,cznych 1ako 
solistka Centralnego Zespolu Ar tvstycznego Wo1ska Polskiego Do Teatru na Targówku trafila wraz 
z Zespołem Ba1elcwym Stolecznł!J Estrady I tak m•nelo lat 27. k1lkanascie w chara terze tancerki a polem 
choreografa. Od lal \O Marzenna Bednarska-Almer! 1esl 'nspic1entem c..rylr ,0sobą me do zastąpienia 

WYKONAWCY 

DARIUSZ ODIJA SERGE 
Absoh•.•enl warszaws 1eJ PWS T 11983). który po artystycznym ep1zodz1e w Teatrze Polskim osiadl 
1·1 .Rampoe" w zespole Andrzeia Sirzeleckiego. SWOje wspaniale prooyspozycje glosowe u1awnil 
Od1a nie tylko w spektaklach muzyi:znych rodzimego Tea tru {np .Con te . a ostatnio , Bracia krwr"). 
ale w scislej wspólpracy z med1am1. a zwlaszcza z radiem Jest mistrzem filmowego dubbingu_ 

MIECZYSŁAW MORAŃSKI MARC 
Wszechstronność lego dyplomanta sloleczne1 PWST {1983) sztattowal1 zarówno Z)'llmunl Hiibner. 
Kaz1m1erz De1mek 1ak 1 Zbigniew Zapasiewicz oraz Andrze1 Strzelecki Morański noe poprzestal na 
udziale w dwóch .J<ultO\'•)'Ch przedstawieniach (.Clowni" .Zie zachowanie") lego oslalrnego. U boku 
Zapasoewocza zagra\ I_ luki.. rolę w .Kub<JSIU Fal a ltście" w slynne11nscen1zaq1 Witolda Zatorskiego. 

a1bardziej obciązonf aktor Rampy" (co oznacza że gra we wszyslkich niemal spektaklach) 
S'."'llą vis comica prezenluJe udan'e w leleWIZjl ( .. Od1azó Andrze1a Zaorsłuego). a sv.ój nieprzeciętny 

gtos - w dubbingu Asterrx 1·1 pols o-języcZ11e1 wersji przema\'lla glosem Moransk1ego. 

LESZEK ABRAHAMOWICZ YVAN 
Deb1utu1ąc w .Zlym zachowaniu·· Andrzeia Strzeleckrego 1uz na samym wstępoe aktorskiej kariery 
przeszedł ten •rydlowanek PWST w Warsza\'lle (1984) przez prm·1dzn"" .pasmo sukcesów· Równie 
udaną kole kcję charakterów frlmowych olworzyl debiut mmowy Abrahamowicza w .Pozegnan1u 
iesieno' Mariusza Trelioiskrego Wsoólpracę z telewizją uwieńczy! aulorsk1 rec11a1 dla Programu 2 
Swoją af. lors ą pas1ę kl&a wypelnia mu calkow1cre zycie. umacnia Leszek poprzez reahzację 
amboq1 lolerack1ch1 malarskich. 

MAREK FRĄCKOWIAK MARC 
Goścrnn "'ystęp w Rampie przypomina o ćw1erćw1eczu scenicznego debiutu Frąckowiak a 

ab ol·:,enla Lódz 1e1 PWSFTViT z roku 1974 . • Rampa Io tódma wa rszawska scena na ktorej 
po1aw1a się Mare . zapalony konrarz· mistrz onkursow h1pp1cznych Deb1ulem filmowym 
Frąckowiaka był m Jerzego Passend-Orfera Zabijcie czarną owcę Od rołm 1971 zagra! on ' filrr.ie 
okola 100 ról (ostaln10 epizod w Ogn iem i mieczem'). 

DANIEL ZAWADZKI YVAN 
Swrezo upieczony absolwent Wydzia łu Aklorsk1ego Wroclawsk1e1 r.!11 PWST w Kra kowie_ 1es1 
deb1ulanlem podwOjnym. na scenoe zay,odowe11 w .Rampie· Dobrze rokujący 1 wszechslronnoe 
przygotowan zdązyl JUZ me lytko zwrocie na siebie uwagę w przedstawieniach dyplomowych 
I Tango Mrożka lywot Józefa ReJa). ale zahczyt 4 epizody w filmach Potock1e1. Wójci a 
Trel1ns1<1ego i Krzystka a akze zasp1ewac na gato.1·ych koncertach preshzowych Fesilwal1 
(Swinouiscie. Wrocław) 



Dytektor Naczelny Teatru RAMPA 

Dyrektor Artystyczny 

Z -ca Oyrekt0<a dis Ekonomicznych. Glówny Księgowy 

Kierowmk Li teracki 

Kierownik Muzyczny 

Kierowni~ Techniczny 

Kierownik Impresariatu 

Kierownik Admm1stracyjny 

Koordynaqa Pracy Artystycznej i Organ1zaqa Wystaw 

Rzecznik Prasowy, Kierownik Sekreta riatu 

Dział Reklamy 1 Wydawmctw 

Biuro Obsł ug i Widzów 

Dzial Technicznej Obslug1 Sceny 

Dział Fi nansowo-Księgowy 

Dział Kadr 

Dzial Gospodarczy 

Opracowanie literackie 
Opracowanie graficzne 
Protekl plakatu - okladki 
Przy(;otowanie druków 
Skład 1 przygotowanie do druku 
Druk 

WITOLD OLEJARZ 

KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI 

KRYSTYNA TCHÓRZEWSKA-SOBIESZCZAŃSKA 

GRZEGORZ WALCZAK 

JAN RACZKOWSKI 

ANDRZEJ KULESZA 

DANUTA RYN KUN 

MIECZVSŁAW STRUS 

AGNIESZKA KORCZAK 

AGNIESZKA BIAŁOWĄS 

MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

IZABELLA CIEŚLAK, ELŻBIETA SKICIŃSKA, 
!WONA STEFANKOWSKA 

ANDRZEJ KULESZA (mistrz ośw 1 e!le rna ) , 

MARCIN PAWŁOT (tnzynter dżwtęku) , 

MARIA PĘKACZ, TERESA TORUŃSKA, 
GRZEGORZ KULESZA, JANUSZ KWIATKOWSKI, 
JÓZEF LAWENDA, RYSZARD MAKULEC, 
MIKOŁAJ SKALSKI 

ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOŻNA, 
DANUTA STĘPIEŃ 

MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

IRENA BLISZCZAK, DANUTA KOPANIA, 
JADWIGA PAWLAK, BARBARA SZOLL, 
STANISŁAWA TUROWSKA, MARIUSZ SZARADOWSKI, 
HUBERT ZIELIŃSKI 

KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI 
JACEK FRAN KOWSKI 

IAŁGORZATA CZERWIŃSKA 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

ARKADIUSZ KĄCK I - 1wA .mmart.com pl 
NO PROBLEMS 

Teatr RAMPA na Targówku, 03-536 Warszawa, ul.Kołowa 20 
Centrala tel. 022 679 50 51 

tel. 022 679 50 52 
fax 022 679 31 71 

Biuro Obsłu g i Widz.ów lei. 022 679 89 76 
Kasa Biletowa . tel 022 679 05 35 

czynna od wtorku do piątk u w godz. 11" - 1900 

w soboty i niedziele w godz. 14" - 19"' 

c::/v6ra ct1 I t1n1 
AriySc1 Teatru ,RAMPA• używa1ą 

kosmetykow MIRACULUM 

DU RACE LI: 

111~eruzR 

Hostessy Tea liu RAMPA ubiera Furna 

~OJ On 
COLLECTION 

Sabiny Wożm•• 7 GróJe<• 



Ze zb10row 

Działu Dokumentacji 

ZG ZAS P 


