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„ Piękna i Bestia" to jedna z najbardziej' znanych legend o wierności. miłości. zaczarowa
nej róży i magicznym zamku, po raz pierwszy spisana przez urodzoną w 1711 r. fraocus
ką pisarkę Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Na motywach tej znanej baśni reżyser 
Oleg Żugżda napisał i wyreżyserował historię pięknej dziewczyny. która chcąc ratować 
życie ojca wpada w ręce okrutnej Bestii. Czy Bella. pod szpetną maską potwora. dostrze
że. wrażliwego i cierpiącego człowieka ... ? 
Tę baśń, dla dzieci i dorosłych, z ogromnym powodzeniem wystawiają teatry całego 
świata. Przedstawienie utrzymane jest w konwencji „ powieści gotyckiej". Olsztyński 
spektakl to sceniczna realizacja gatunku baśni filmowej z wykorzystaniem czysto ki
nematograficznych rozwiązań „dużego planu". montowanych przejść. panoramy. Ta
kie efekty według twórców idealnie nadają się do współczesnej inscenizacji tej wspa

niałej opowieści. 

OLEG ŻUGŻDA- białoruski aktor, autor. reżyser. scenograf- urodził się 13 września 1961 r. 
w Wilnie. W 1983 r. ukończył Wydział Lalkarski w Białoruskim Państwowym Instytucie Te
atralno-Artystycznym. Pracował jako aktor w Mogilewskim Obwodowym Teatrze Lalek. 
Jako reżyser debiutował w 1986 r. spektaklem Mały Książę Antoine' a de Saint-Exupery. za 
co zyskał nagrodę Twórczy debiut podczas IV Festiwalu Teatrów Lalkowych na Białorusi. 
Od 1987 r. pracuje jako reżyser teatru lalek. W 1990 r. ukończył Państwowy Leningradz
ki Instytut Teatru. Muzyki i Kinematografii im . N. Czerkasowa o specjalności reżyser te
atru lalek. 
Od 1986 r. jest członkiem Białoruskiego Związku Działaczy Teatralnych oraz członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA. Jest laureatem i uczestnikiem mię
dzynarodowych festiwali teatrów lalek m.in. w Mińsku na Białorusi. Riazaniu . Moskwie. 
St. Petersburgu w Rosji. Wilnie na Litwie. Weronie we Włoszech. Bergen w Norwegii. Za
grzebiu w Chorwacji. Ostrawie i Pradze w Czechach oraz w Polsce: w T9runiu. Lublinie, 
Gdańsku i Łom· 
Spektakle pri go wyreżyserowane zdobyły nagrody na międzynarodowych festiwa-
lach w Mołdawii. Ukwl. i byłej Jugosławii. 
Oleg Żugżda jest t nym laureatem teatralnej białoruskiej Nagrody za Najlepszy 
Spektakl dla Dzieci. zdobywcą Nagrody Za acia (Ukraina) za najlepszą reżyserię 

(1998 r.). dwukrotnym laureate ało skiej nagrody Reżyser Roku oraz lau
reatem nagrody Fortuna za n jlepszy spektakl dla dzieci w Kownie na Litwie 
(2003 r.). Otrzymał Kryształowy Pu r a światowym Praskim Festiwalu Te

atralnym za najlepszą reżyserię (2004 r.l oraz nagrodę Białoruskiego Związ 

ku Działaczy Teatralnych - Kryształowy Anioł za wkład w rozwój białorus
; kiego lalkarstwa (2007 r.). 

Jest twórcą spektakli w t trach Białorusi. Rosji. Ukrainy. Słowacji. Buł
garii. Litwy i Polski. Reżyseruje także w te
atrach dramatycznych. 




