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JON FOSSE 
Urodzony 29 września 1959 roku. Norweski 
pisarz - poeta i dramaturg, uwaiany pow
szechnie za jednego z odnowicieli współ
czesnego dramatu i teatru rodem ze Skan
dynawii. 
Przyszedł na świat w miasteczku Haugesund, 
wychowywał się w Strandebarm, od ponad 
dwudziestu lat mieszka w Bergen. Studiował 
socjologię, działał jako dziennikarski wolny 
strzelec, grał' na gitarze. Debiutował jako pro
zaik powieścią Czerwone, czarne/Raudt, svart 
( 1983). Napisał kilkanaście tomów poezji, zbior
ków opowiadań i esejów. W 1994 roku ujawnił 
się ja'ko dramatopisarz sztuką I nigdy się nie 
rozstaniemy!Og aldri skal vi skiljast. Oparciem 
dla dalszej kariery Fossego stała się promocja 
współczesnej dramaturgii norweskiej na Scenie 
Narodowej w Bergen w czasie dyrekcji Toma 
Remlova i współpraca z reiyserem Kai Johnse
nem - w ramach tzw. „Projektu Bergen". 
Po jego kolejne dramaty - lmię/Nammet ( 1995), 
trylogię sceniczną: Dziecko/Barnet ( 1997), 
Matka i dziecko/Mor og barn ( 1997), Syn/Sonen 
(1997) oraz t.adny letni dzień/Ein sommars dag 
( 1998) czy Zima/Vinter (2000) - z wielkim entuz
jazmem sięgają wszystkie teatry europejskie. 
Takie w Polsce twórczość Fossego jest coraz 
bardziej doceniana i znajduje coraz szerszy 
krąg swoich zagorzałych wielbicieli. 

Jaroslaw Iwaszkiewicz o taJemniczym 
fenomenie literatury skandynawskiej: 
Literatura skandynawska zda się mieć niewy
czerpane źródła, z których biją oźywcze stru
mienie lektury. ( .•• ) 
Na tym, zdaje się polega całe znaczenie litera
tury skandynawskiej, że odkrywa ona nowe 
źródła literackie, nowe spojrzenie na możliwości 
człowieka, na jego sytuację, na jego pracę i sto
sunek do innych ludzi. Wszystko, co pisarze ma
ją nam do powiedzenia, zdaje się jakieś nowe, 
budzące zdziwienie, i tym samym niezwykle 
interesujące. 
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JON FOSSE o sobie: 
Jon Fosse? Kim jest Jon Fosse? Jedno, co pew
ne, to że ma trzy oblicza: jest zwykłym człowie
kiem, osobą publiczną i pisarzem. 
Jako zwykły obywatel jest taki sam jak więk
szość ludzi, wiedzie swoje mniej lub bardziej 
szczęśliwe :Zycie. 
Jako osoba publiczna jest znany (więc ludzie 
mają o nim jakieś wyobrażenie) lub nieznany 
(i wtedy tego wyobrażenia nie mają). 
A jako pisarz należy sam dlo siebie. Słowo 
„pisar:;i;" określa zresztą zapewne w większym 
stopniu jego działalność niż tożsamość i nie 
koliduje z powstałymi wizerunkami. Nie odpo
wiada jednak do końca na pytanie, kim jest Jon 
Fosse. 

Inni o twórczości JONA FOSSECO: 
Tekst - wraz z jego rytmicznymi powtórzeniami 
i pauzami - brzmi prawie jak utwór muzyczny. 
Najważniejsza jest orkiestracja przestrzeni jako 
odzwierciedlenie związków między ludźmi. 
Z małych rozmów o tym i owym, niewidzialnych 
i automatycznych procesów dnia codziennego 
( ••• ) rozwija się wielki dramat egzystencjalny 
z tragicznymi podtekstami. 

Monna Dithmer 

Brak kontaktu jako temat powraca w kolejnych 
sztukach Fossego. Wydają się one prezentować 
z jednej strony rzeczywistą małomówność, 
niezdolność do przekazania komunikatu 
i rezerwę, a z drugiej - niemal chorobliwe 
wycofywanie się. ( ••• ) Uciekając od precyzowania 
znaczeń sugeruje, że istnieją rzeczy dosłownie 
nie do wysłowienia. 

Anne Heith 

Sen o jesieni ( ••• ) iest w istocie snem, a raczej 
grą marzeń i snów o miłości i śmierci. Tak 
szeroko zarysowany temat może i powinien 
przerazić zarówno autora, jak odbiorcę. ( ••• ) 
Spis postaci sugeruje, podobnie jak we wcześ
niejszych dramatach, że mamy do czynienia ze 
współczesnym moralitetem. ( ••• ) rodzina w tej 
sztuce jest już fantomem, autor broni jej na 
swój sposób, ale wie, jak znikomo nietrwałe stały 
się „więzy rodzinne", jak 1przelotna stabilność 
przysługuje związkowi mHosnemu zwanemu 
małżeństwem, które rozpada się jui w mo
mencie zawiązania. A potem przychodzi śmierć 
i na tym polega życie w najzwyczajniejszy,m 
przebiegu. 

Lech Sokół 
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Scena w Bramie 
jest nową, czwartą sceną Teatru. Jest to miejsce 

teatralnego off'u, debiutu i artystycznego 

eks'perymentu. To scena inicjatyw artystów Teatru, 

a także twórców krakowskich i małopolskich. 

li Teatr im. Juliusza Słowackiego 

w Krakowie 

jest instytucją kultury 

Województwa Małopolskiego 

pl. Św. Ducha 1, 31- 023 Kraków 

telefony - centrala: ( 12) 424 45 OO, 424 45 11 

Rezerwacja biletów: (12) 422 40 22 

www.slowacki.krakow.pl 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Krzysztof Orzechowski 

Z-cy Dyrektora 

Wiktor Herzig, Ewa Szafran 
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