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Miszurin, urodziła się w rodzinie filmowców. Ukończyła wydział 
IClrego w Kijowie. Kontynuując rodzinną tradycję przez dwa lata 

był reżyserem i operatorem. Wystąpiła w dziesięciu filmach , 
w Instytucie Kinematografii dotyczące pisania scenari u -
„). .Koniec września~ "Haftowana koszulka" (produkcja 

,,Cdestyn i Franciszka• wg Maup~santa (Mosfilm), „Dwa 
teatralnych „O orkiestrze" (Czarodziejski flet), „Czer

~ ,.całkiem zwyczajna historia". Ten ostatni utwór 
1atr na Tagance, Teatr im. Majakowskiego, w Peters-

epowidt ososaclaladZcJm ,„.,.. 
wlada się całkiem zwyaajnie - hulJ!„f;mlm 

rają grosz do grosza, maną. upijaJł się. 
miętują pmszłość, kochają się. Każdy 

w sercu bolączki, które nawarstwiały się przez 
całe życie. Wszystko toczy się normalnym to
rem do chwili, gdy wydarza się cud. Ludzie go 
nie chcą. Zaczyna się walka z czasem, by go nie 
zmarnować, aby mogło narodzić się dziecko. Zwierzęta są 
gotowe oddać życie, żeby uratować poczęte istnienie. 
Patrząc na ludzki świat z perspektywy stajni, nie mogą zrozumieć 
wania podziwianych przez siebie wyższych istot, jakimi są dla nich 
rze. Dzięki mieszkańcom stajni widzowie mogą spojrzeć na ludzkie 
my z dystansu. Przysłuchując się ich rozmowom, możemy lepiej zmamlfliill 
siebie. 
„Historia całkiem zwyczajna" jak baśń, ma moc uzdrawiającą. 

ta mówią tu ludzkim głosem, a anioły schodzą na ziemię. Jest to utwór 
współczesny - te problemy mogą dotknąć każdego. Na szczęście autoib. 
o rzeczach skomplikowanych i trudnych, potrafi przemawiać prosto, niej 
lekko i zabawnie. Całość sztuki rozgrywa się w oborze, przy zwierzętach. 
świadkami miłosnych igraszek Daszy i Alka, rozpaczy i złości rodziców 
pijanego Sąsiada, z którym można się zaprzyjaźnić. 
„Co was wszystkich ciągnie do chlewa?" pyta pod koniec sztuki Gospodarz. 
je się tak dlatego, że tam jest raźniej, bezpieczniej, że wśród „braci mnii!'i"ll'-'lll'IF'! 

się dobrze. W „Historii całkiem zwyczajnej" ludzie dzięki zwierzętom ZIC:IYISiłl 
wić ludzkim głosem. 

Miałam okazję obserwować pracę reżysera Petra Nosa.lka i aktorów od 
rzyli się z wieloma barwnymi rolami: ciężarnej Krowy, nikomu ni1epc>tn:cbl~ 
noicznego Koguta, pomiatanego, ale wciąż wiernego Psa i pełnej ci.ebiwGM 
o lataniu. Postaci zwierzęce mają typowo ludzkie, poważne problemy. 
potraktował ich „zwierzęcość". Z kolei wykreowanie świata ludiJdeso 
z jednej strony delikatnego, prostego, z drugiej, zamaszystego, osadl4lltl 
realiach. Podpatrywałam też pracę z kompozytorem Pavlem HeleblllJ!! 
na harmonijkach ustnych i akordeonie. Podczas prób, przy 
łam jak rodzi się niezwykle interesująca i znacząca dla przeiSAIWll 

* Prawa autorskie AUTORA I TWMA<2A do 
reprezentuje w folsce Agenc:jl ADIT 
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