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YASMI A Rl:ZA 

Urodziła się w Paryżu w rodzinie żydowskich imigrantów: jej 
matka, węgierska skrzypaczka, przyjechała do Francji po 
wprowadzeniu żelaznej kurtyny; ojciec, był biznesmenem 
pochodzenia irańsko-rosyjskiego. 

W wiek~ 8 lat napisała swój pierwszy wiersz „La vie et la 
mort" (Zycie i śmierć). 

Ukończyła studia socjologiczne i teatralne na uniwersytecie 
w Nanterre, studiowała w Szkole Dramatu Jacques'a 
Lecoqa. Jako aktorka występowała w sztukach Moliera, 
Sachy Guitry'ego i autorów współczesnych. Nie znajdując 
zadowolenia w tym zawodzie, zaczęła pisać. W 1987 roku 
odniosła pierwszy sukces sztuką „ Conversations apres un 
enterrement" (Rozmowy po pogrzebie). Potem przyszły kole
jne: adaptacja „Przemiany" Kafki (1988), „La traversee de 
l'hiver" (1989), „Przypadkowy człowiek" (L 'homme du 
hasard). 
Napisana w 1994 w ciągu półtora miesiąca i przetłumaczona 
na 35 języków „Sztuka" (A1t) przyniosła autorce światowy 
rozgłos, zdobywając liczne nagrody francuskie i zagraniczne, 
w tym „moliery" dla najlepszego autora i dla najlepszego 
przedstawienia roku (1995), Evening Standard Award for Best 
Comedy (1996), Laurence Olivier Award (1997), Tony Award 
(1998); paryska prapremiera „Sztuki" odbyła się w Comedie 
des Champs Elysees. 

Kolejne teksty dla teatru to „Życie, trzy wersje" (Trois versions 
de la vie) z 2000 roku oraz napisana w 2003 roku „Sztuka hisz
pańska" (Une piece espagnole), której polska prapremiera 
w reżyserii Krystiana Lupy odbyła się na początku paź

dziernika b.r. w Teatne Dramatycznym w Warszawie. 
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Yasmina Reza jest także autorką zbioru opowiadań autobio
graficznych „Hammerklavier" (1997) nagrodzonego przez 
Akademię Francuską, powieści „Desolation" (1999) i „Adam 
Haberberg" (2003) oraz scenariusza do filmu „Le pique-nique 
de Lulu Kreutz " (2000) zrealizowanego przez jej towarzysza 
życia Didiera Martiny'ego. 

Yasmina Reza ma dwoje dzieci: córkę Altę (ur. 1988) i syna 
Nathana (ur. 1994). 

Postaci Yasminy Rezy są zwykle ludźmi dojrzałymi. „Młodzi 
ludzie nie inspirują mnie - mówi autorka - są zbyt zajęci walką 
o pozycję w społeczeństwie [. . .}. Człowiek zaczyna mnie intere
sować, gdy odzywa się w nim to szaleństwo i śmiałość, na które 
nie było go stać, kiedy tworzył swój wizerunek. Dopiero w wieku 
dojrzałym człowiek zyskuje wolność." 

O swoim pisarstwie mówi: „Słowa są nawiasami ciszy. A nie 
odwrotnie. Na premiene „Sztuki" w Paryżu publiczność śmiała 
się od początku do końca. Słyszałam to ze swojej loży i miałam 
ochotę wyskoczyć pnez okno ... Moje chwile ciszy pnestaly ist
nieć, zostały zagłuszone pnez śmiech! Tak działo się na całym 
świecie, latami. Grano zupełnie inną sztukę: tłum odbierał jej 
rytm, który z takim trudem skonstruowałam. Miałam ochotę 
z kijkiem w ręku selekcjonować ludzi pned wejściem do teatru: 
„ Ty wchodzisz, ty nie ... ". Później ponuciłam te myśli. Pogodzi
łam się z tym, że nie mogę kontrolować publiczności ... " 

Barbara Gnegonewska 
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