
III GRUDZIĄDZKI SEZON 
TEATRALNY 1999/2000 

i (T 
i~ 
~Teatr 

Y AS MINA REZA 

SZTUKA 



Początek "Sztuki": 

Salon w mieszkaniu. 
Jedna dekoracja. Możliwie oszczędna 

neutralna. 
Poszczególne sceny rozgrywają się kolejno u 
Serge'a, Yvana i Marca. Nic się nie zmienia, 
prócz eksponowanego dzieła malarskiego. 

MARC 
Mój przyjaciel Serge kupił obraz ... 

Rzecz dzieje się współcześnie. Poznajemy 
trzech zaprzyj aźnionych od lat dżentelmenów. 
Mare jest inżynierem w dziedzinie 
aeronautyki i świeżo upieczonym 
intelektualis tą. Yvan pracuje w hurtowni 
papierniczej, a wcześniej całe życie zajmował 
si ę tekstyliami; Serge zaś jest za~ożnym 
lekarzem dermatologiem 1 interesuje się 

sztuką. Serge kupuje bardzo drogi obraz -
zdaniem Marca jest to tylko „biały obraz w 
białe paski". Ten fakt, dość przec i eż banalny, 
pow duje głęboką zapaść przyjaźni łączącej 

dotąd mężczyzn . Komediowa materia ,,Sztuki" 
kryje w sobie całkiem sporo pytań serio . Czy 
sztuka może być środk iem obcowania ludzi i 
m ieć moc jednoczenia ich w tak ich samych 
u zuciac h? Czy ma być ty lko środkiem 

wywoływa ni a przyj emnośc i , czy też jednym z 
wa run ków ludzkiego życ ia? Jakie są kryteria 
wart ości sztuki? Czy „sztuka" mówienia nie 
za · tąp il a dziś sztuki rozmowy, otwartości , 

szczera '·c i, chęc i porozumienia s i ę. 

ciekawości św i a t a cz li ciekawości drugi go 
cztowieka'? 

Czy siłą motywującą Pani teatr jest chęć 
podobania się? 
Zdecydowanie nie. Nawet jeśli zakładamy, że 
chęć podobania się nie jest obca żadnej 

działalności, która poddaje się publicznej 
ocenie, mojej pracy w żaden sposób me 
można zredukować do takiego określenia. 

A jednak czasem mówi się o Pani teatrze 
"upiększające zwierciadło"? 

Kto tak mówi? To straszne, że trzeba 
usprawiedliwiać się z powodu tego, co inni o 
nas mówią. Nie lubię takiej sytuacji. Żadna z 
moich sztuk niczego nie upiększa. Wszystkie 
są w jakiś sposób bolesne. Czas, który mija i 
nad którym nie mamy włądzy , nieszczęśliwa 

miłoś ć, porażka w przyjaźni, niespełnione 

pragnienia - czy to są tematy upiększające 
rzeczywistość? Mówi Pani o upiększaniu, 

ponieważ moje sztuki często są śmieszne. 

Ludzie się śmieją, a to wydaje się nie do 
pogodzenia z głębią przekazu. 

Czy zastrzeżenia formułowane przeciwko 
Pani twórczości dodają Pani pewności 

siebie? 
1 ie dbam o to. Ani sukces , ani porażka nie są 
nigdy ostateczną miarą tego, co robimy. 
Krytyki są równie podejrzane, jak pochwały. 
Ani jedne, ani drugie nie mają dla mnie 
wartości ostatecznej. Nie identyfikuję s ię 
z żadną z tych opinii. 

Fragment rozmowy Brig itte Paulino-N eto z Yasminą Rezą 

"Vogue" , marzec 1996 
Przeklad Renata i z iołek 



Y as mina Reza 

- francuska dramatopisarka, ma dopiero 3 7 lat 
i już sporo sukcesów na swoim koncie. 
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 dzi ś pozostaje jej nie spełnionym 
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. 
Mieszkająca w Hiszpanii żydowska rodzina 
ojca opuściła ten kraj uciekając przed 
prześladowaniami Inkwizycji i schroniła się w 
Uzbekistanie, gdzie zmieniła hiszpańskie 

nazwisko na Reza. Jej ojciec urodził się w 
czasie rewolucji bolszewickiej w Moskwie, 
skąd jego rodzina uciekła do Paryża . Matka 
zaś pochodziła w zamożnej węgierskiej 

rodziny żydowskiej . Była skrzypaczką. 

Studiowała w Genewie. Początek zimnej 
wojny spowodował, że - za radą rodziców -
nie wróciła już do Budapesztu, tylko 
przeniosła się do Paryża. 
Tutaj rodzice Yasminy Rezy pozna li s ię i tu 
urodzi ła si ę autorka "Sztuki". 

Po rozczarowaniach aktorskich Y asmina Reza 
zajęła się pisaniem sztuk. Jej pierwszy dramat 
Jusqu'a La nuit nie zainteresował nikogo, ale 
już Conversations apres un enterrement z 
1987 r. stał się wydarzeniem i odniósł wielki 
sukces. Autorka otrzymała teatralną nagrodę 
Moliere dla najlepszego autora, nagrodę 

SACD dla młodych talentów i nagrodę 

Fundacji Johnsona. Następna sztuka to La 
traversee de f'hiver. Jej realizacja sceniczna 
otrzymała kolejną nagrodę Moliere dla 
najlepszego spektaklu. 
"Sztuka" z 1994 r., której prapremiera odbyła 
się w Comedie des Champs Elysees 
uhonorowana została "molierami" dla 
najlepszego autora dla najlepszego 
przedstawienia roku 1995 oraz dwiema 
prestiżowymi b1ytyjskimi nagrodami dla 
najlepszej komedii - Evening Standard Award 
for Best Comedy 1996 i Laurence Olivier 
Award for Best Comedy 1997. Między

narodowy sukces "Sztuki'' potwierdzają 

kolejne premiery w Berlinie, Londynie, 
Buenos-Aires, Tel-Awiwie, Moskwie. 
Napisany w 1995 r. dramat L 'homme'du 
hasard został po raz pierwszy wystawiony w 
Theatre Hebertot, aw 1998 r. miał być 

zrealizowany w Royal Shakespeare Company 
i w PIT Theater w Londynie. 
Yasmina Reza jest też autorką adaptacji 
scenicznej Przemiany Kafki, którą wystawił w 
Theatre du Gymnase Roman Polański . Pisze 
również scenariusze filmowe. 



Reżyseria: 
Edward Żentara 

Aktorzy: 
Mare - Tomasz Piasecki 
Yvan - Marian Jaskulski 
Serge - Edward Żentara 

Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piękno. 

William Shakespeare 
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