dr hab. Artur Dwulit
Akademia Teatralna im A. Zelwerowicza

Wydzial Sztuki Lalkarskiej
w Biatymstoku

Recenzja dorobku artystycznego

i

dydaktycznego oraz rozprawy doktorskiej zatytulowanej

Postaci zwierzgce w spektaklu ,,Ksigga diungli" Rudyarda Kiplinga w retyserii ferzego Bielunasa

-

rolq w oparciu o technikg gry aktorskiej b' masce zwierzgcej
pana mgra Wojciecha Brawera, w nniqzku z postgpowaniem o nadanie stopnia doktora w

przyklad pracy nad

dziedzinie sztirk teatralnvch.

Pan mgr Wojciech Brawer jest absolwentem Wydzialu Lalkarskiego Filii

we Wroclawiu Parf,stwowej Wy2szej Szkoty Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
Dyplom z wynikiem bardzo dobrym otrzymal w 2003 roku. R6wniei w tym roku zostal aktorem

Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G6rze. Wsp6lprac9 z Wydzialem

Lalkarskim rozpocz4l

jui

na

fV roku

studi6w, gdzie jako stypendysta Ministra Kultury za

wyr62niaj4ce osi4gnigcia w nauce, trafil pod opiekg prowadz4cego przedmiot Gra aktorska w
masce prof. J6zefa Frymeta. Od 2007 roku jest samodzielnym wykladowc4 prowadz4cym

z

przedmiotfwz Gra aktorska w m(Nce, Male formy teatralne, Elementarne zajgcia
aktorshie w planie hywym. Programy egzaminacyjne, kt6re prrygotowywal doktorant niemal

zajgcia

corocznie reprezentowaly wroclawski wydzial zar6wno podczas Dni Otwartych Wydzialu, jak

i

na wainych festiwalach takich jak m.in.: Migdrynarodowy Festiwal Dziabfi Teatralnych i
Plastycznych ZDARZENIA Tczew -Europa, Migdrynarodowe Torurf,skie Spotkania Teatralne,
Og6lnopolski Festiwal Teatr6w Lalek w Opolu , cry WROSTJA. Predysporycje pedagogiczne i
artystyczne doktoranta potwierdza prof. J6zef Frymet pisz4c

w

zail4czonej do dokument6w

rekomendacjio he iako wnikliwy pedagog i wrailiwy argtsta jest ceniony i lubiany przez studentdw, a

poka4y egzaminacyjne studentuiw przlgotowane pod kierunkiem mgr. W. Brawera
charakteryzaje wysoki poziom dydaktyczny, o co za tym idzie

i

wykonawc4t. Za Wr6i,niaj4ce

osi4gnigcia dydakfyczno-wychowawcze mgr Brawer otrrymal w 2013 roku nagrodg

Rektora PWST w Krakowie.

zawsze

Itr

stopnia

2

Pan mgr Wojciech Brawer zdaje sig byd jednym z filar6w mlodego pokolenia aktor6w
Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G6rze. Od 2003 roku wzi4l udzial w

okolo czterdziestu realizacjach jako aktor, asystent reiysera, oraz reiryser. Spotkania z takimi
tw6rcami jak: Wieslaw Hejno, Leszek M4dzik, Jerzy Satanowski, Piotr

tr

azarkiewicz, Jacek

Glomb, Jerzy Bielunas, Jan Szurmiej nadaty ksztalt jego drodze arfystycznej a role stworzone
przez niego potwierdzity dojrzaloS6 i sceniczn4 wrailiwoSd zar6wno w sferze aktorskiej,

jak i na

poziomie ozywianej formy. Na uwagg zasluguje kilka znacz4cych 16l, szczeg6lnie zauwaZonych
przez zielonog6rskich recenzent6w:

O Podkolesinie w Otenku Nikolaja Gogola w reiyserii Bogdana Kokotka , pisze w Tygodniku
Niedziela ksi4dz Andrzej Dragula:

Spofrdd zalotnikdw najciekawiej wypada Wojtek Brawer (...), odrzucajqc typowy dla tej roli styl
stsrokawalerski,'a kreujqc Podkolesina jako nieopier4onego, jeszcze mimo wi.eka mlodziefica co to

,,i chcialby, i boi sig".

O roli Florinda w Lgarzu Carlo

Goldoniego

w reiyserii

Jerzega Bofcryka pisze Danuta

Piekarska w Gazecie Lubuskiejz
Warto by odkurzyd Goldoniego dla Wojciecha Brawera, kt6ry pod postaciq Florinda, nieimiolego,
lakochanego medyka, odkrywa przed widzem talent komiczny, dotqd chyba nie doceniony.

Jest r6wniei glos filolog6w polskich ze Studenckiego Kwartalnika Polonistycznego) w kt6rym
pisze Agnieszka Jarzynek:

Fantus$cznie

w

postai niefmialego Florinda wcielit sig Wojciech Brawer. Mlody aktor ukazal swdj

talent do grania rdl komediowych, w ktfrych jest po prostu fwietny.

O Eilercie Liivborgu w lleddzie Gahler w reiyserii Eweliny Pietrowiak pisze w
Wy

Gazecie

borczej Dorota Zuberek:

Eilerta publicznoii tet zapamigta dzigki wspanialej grze lVojciecha Brawera To on wprowadza w
hieco ufipionq sceng iywiolowq energig. Mdwi szybciej, chodzi szybciej, gloino krzyczy. Ironicznh
nawet kiedy milczy, to pr4tkuwa uwagg. Przejmujqco wypada jego scena roqaczy polqczonej z
atakiem delirium

Natomiast o roli Jerzyka w glo5nym przedstawienfu Zabijanie Gomulki wg prozy Jerzego Pilcha

w reiyserii Jacka Glomba w Dzienniku.pl pisze Jacek Wakar:
Glomb balansuje migdzy gagami rodem z tealru absurdu a wzruszeniem

milosnych" Konwickiego, Iakby
p

opr ow a dzo ny pr zez

ob

oj e aktordw

z niej przeniesiony jest
b ez

jak z ,,Kroniki wypadkfw

wqtek zauroczenia Jerzyka Anielicq

j e dneg o fals 4yw eg o to n u

fr
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I

w

O roli Lisa w

Szalaputkach Janusza Ryl

-

Nie przypudkiem najiywsze reakcje budzi budowsna bardzo umownie postai lisa, ktdrego

z

jeszcze glos

sprawie teatru dla dzieci.

Krystianowskiego Danuta Piekarska w Gazecie Lubuskiej pisze:

dystansem, dowcipnie, momentami wrgcz brawurowo gra Brawet. Lisowi za caly kostium starcza

rudy czub na glowie i przewieszony przez ramig lisi kolnierz Postai malowanu jest ruchem i
gestem- R6wnie2 Pan Jacek

Uglik w Pulsie dodaje: zaskoczyl mnie w roli lisa lltojciech Brawer.

Naprawdg byl cholernie przekonujqcy. Tego pamigtnego niedzielnego poranka gral z polotem,
deklasujqc
Te

i kurczaczki i pana z gitarq (...) ...rola lisa byla najlepszq rolq,

w

jakiej go na deskach

atr u L ub us kie g o widzialenl

No i ocrywiScie Szakal z Ksiggi diungli, o kt6rym Paulina Nodryrhska pisze w Gazecie Wyborczejz
Swietny w roli oblqkanego, iXtwotnego szakala, pochlebcy i slugi swego pana jest Wojciech Brawer.

Pan mgr Wojciech Brawer jest kilkakrotnym laureatem Nagrody Leons w plebiscycie na

najpopularniejszego aktora w Lubuskim Teatrze (2006,200812009,2010),laureatem Festiwalu

im. Anny German Taficzqce Eurydyki Q007'), Nagrody dyrektora Lubuskiego Teatru. Wraz z
Lubuskim Teatrem uczestniczyl w wielu festiwalach teatralnych, migdry innymi: w XI

TALIA (nagroda gl6wna dla przedstawienia Zabijanie
Gomulki; ten spektakl byl r6wniei finalist4 XIII Og6lnopolskiego Konkursu na Wystawienie

Og6lnopolskim X'estiwalu Komedii

Polskiej Sztuki Wsp6lczesnej), VI Festiwalu Prapremier w Bydgoszcry, XfV Migdrynarodowym

X'estiwalu Sztuk Przyjemnych
Teatralnych,

V

i

Nieprryjemnych

w N,odzi,

Olsztyrf,skich Spotkaniach

Migdrynarodowym Festiwalu Teatralnym ASTORKA

Migdrynarodowym Festiwalu Teatralnym

-

w

Bratyslawie, XVI

Teatr Region6w Europejskich w Hradec Kralove,

III Migdrynarodowym Festiwalu Teatralnym BOSKA KOMEDIA.
Pan mgr Wojciech Brawer jest animatorem kultury. Przygotowuje

i prowadzi warsztaty,

spotkania, pokazy ora;z org nizuje inne formy aktywnoSci teatralnej dla dzieci

i

mlodzieiry,

reiyseruje spektakle. Wsp6lpracuje zarfwno z instytucjami parf,stwowymi, jak i
poz*z4dowymi. W 2004 roku otrzymal nagrodg Prerydenta Miasta Zielona G6ra za reiyserig
przedstawienia Ballada

o

kaprySnej krdlewnie

na Wojew6dzkim Przeglqdzie

Teatr6w

Amatorskich w Zielonej G6rze.
AktywnoS6 zawodowa

w5r6d arfyst6w, kt6rry

z

i

popularyzatorska klasyfikuje Pana mgra Wojciecha Brawera

zaangaizowaniem,

przepelnieni pasj4 do teatru poSwigcaj4

sig

profesjonalnej pracy zawodowej, ale teiz znajduj4 czas na praca u podstaw, na ksztaltowanie i

uwrailiwianie

na sztukg dzieci i

mlodzie2.

To

Swiadcry

o

szczerym, powainym,

odpowiedzialnym i profesjonalnym potraktowaniu misji jak4 niesie za sob4 etos aktora-lall<arza
or az naaczyciela akademickiego.

Podstaw4 pracy teoretycznej s4 role kreowane przez mgrr W. Brawera
,rKsigga

diungli" w reiyserii

Kruczkowskiego

w

Jerzego Bielunasa zrealizowanym

w spektaklu

w Lubuskim Teatrze im. Leona

Zielonej G6rze,, kt6rego premiera odbyla sig 17 stycznia 2010 roku.

Rozprawa nosi t5rtul Postaci zwierzgce w spektaklu ,,Ksigga dtungli" Rudyarda Kiplinga w retyserii
Jer4,ego Bielunasa
zwierzgcej

-

przyklad pracy nad

rolq w oparciu o technikg gry aktorskiej w masce

i zostala napisana pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Grgbskiego. Sklada

sig z sze5ciu

rozdzial6w.

W pierwsrym rozdziale zatytulowanym Maska zwierzgca - od rytualu do teatru autor
proponuje spojrzenie na te cechy ,,funkcjonalnofci" maski zwierzgcej, ktdre zrodzone w dzialaniach
rytualnych przetrwaly do dnia dzisiejszego. Jednocze5nie zastrzega, Le jest to (...) propozycja
praktyka teatralnego, a nie antropologa tealru, skutkiem czego bgdzie to obserwacja wybfuircza, a

sluiyi ma wylqcznie ukazaniu niezwykloflci Srodka wyrazu jakim jest maska w zakresie niniejszej
pracy. I tak rvychodz4c od sl6w prof. Wieslawa Hejny: Maska jako Srodek inscenizacji zostala
wprzggnigta w narracje scenicznq Tym snmym nastqpilo jej przeniesienie z obszara rytualu do
dramatu, autor prowadzi ronnaLaniz na temat wlaiciwofici zwierzgcej maski, ktdre potwierdzalyby

te funkcjg lqcznika migdzy sacrum (rytual) a profanum (teatr). Prz5rwolane zostaj4 my5li

wybitnych badaczy teatru

( m.in.: Wodzimierza

Szturca, Richarda Schechnera, Magdaleny

Hasiuk cry Karla Ker6nyi ), kt6re uzasadniaj4 tezgwyraLonq przez doktoranta na temat dw6ch
gl6wnych pryncypi6w stanowi4cych o idei rvykorzystania maski jako medium we wsp6lczesnym
teatrze. Mowa tu o mimetyzmie oraz procesie przemiany jak4 maska wywoluje na osobie, kt6ra

i4 nosi. Prz5rwolui4c

model rozr6inienia rytualu od teatru zaproponowany pyzez Richarda

Schechnera, autor pr6buje doszukad sig podobierf,stw migdry wykonawc4 rytualnym a
teatralnym. Jako jeden z dowod6w przywoluje slowa Konstantego Stanislawskiego, kt6re zdaj4
sig to potwierdza(,2 najglgbsze zakamarki podfwiadomoici ostroinie sig otworzq, uwalniajqc nie

dlu nas zrozumiale uczacia Na krdtszy lub nieco dluiszy czus zawladnq one numi i
zaprowadzq tam, gdzie wskaie jakai wewngtrcna silu RzecrywiScie zdarzaj4 sig takie momenty

zawsze

w kt6rych aktor uwalnia sig od tzw. myfleni,a i pchany tw6rcrym natchnieniem
zatraca sig w roli. OcrywiScie tylko dobrze prrygotowany i skoncentrowany aktor jest w stanie

podczas gryo

zachowad konwencjg roli

i spektaklu pod wptywem owego natchnienia,

a improwizacje, kt6rych

kontrol4. Z tego punktu widzenia zgadzam sig z
cytowan4 przez mgra Brawera Magdalen4 Hasiuk, Le aktor ogolaca sig ze swej

jesteSmy Swiadkami, s4 pod calkowita

osobowoici,(...)pozwala sig owladnqd postaci(.,,), Zanim jednak da sig ,,posiqfl6" musi zrobif w
sobie miejsce dla uporzqdkowania syslemu znakdw. W Am pomsgs mu maska Slowa te moZna
odczyta(, jako uniwersaln4 metodg budowania postaci z wykorrystaniem lub nie najr6Zniejsrych

form teatru lalek. Ale jak slusznie pisze mgr Brawer : wszystkie systemy, techniki, czy metody gry

5

aktorskiej prowadzq zasadniczo do tego samego celu

-

majq za zadanie pomdc aktorowi w

stw orzeniu wiary g o dnej p od wzglgdem psy ch otizy cznym p ostaci.

pracy przedstawia tw6rc6w teatru, kt6rzy wywarli wptyw nL
ksztaltowanie Swiadomo5ci pedagogicznej i artystycznej autora. Rozdzial nosi tytul Maska
Kolejna

czg36,

formy i skoncentrowany jest na
pojgciu konkret. Tym konkretem wg mgra Brawera jest maska i mvi1zani z ni4 prof. J6znf

zwierzgca w pracach wybranych wspdlczesnych twdrcdw teatra

Frymet, Jaques Lecoq i Julie Taymor. Konkret to r6wniei slowo kluca, ktdre otwiera drzwi z
napisem ,rrola".(...)Poniewai uwaiam
uprzednio

,coi" i szukaiqc

odpowiedz,i

,

2e aktor nie moie wejfii na sceng ,jakoS", wiedzqc

na " jakiei" pytania, poszukujg w stawianych przede mnq

zadaniach aktorskich konkretnych wskazfwek (...) Taki tet konkret otrzymalem od wymienionej

trdjki.

-

pisze Brawer

mistrz6w,

z

I

rzeczywiScie, pisze konkretnie

czego czerpal

i

czerpie

o tym, czego naucryl sig od

w pracy artystycznej i dydaktycznej.

swoich

Szczeg6ln4 atencj4

darzy prof. J6iefa X'rymeta, o kt6rym czytamy: Rozpalil mojqfascynacjg tymteatralnym irodkiem
wyrazu, nie negujqc przy tym nigdy ewentualnej odmiennoici moich poglqil|w. To na bazie
do5wiadczeri profesora buduje

mgr Brawer sw6j autorski program ksztalcenia w tym

przedmiocie. Uiywa pojgcia kreatywnej fankcji maski jako podstawy w mySleniu na temat tego
Srodka wyrazu i rvychodz4c od mimetyzmu prowadzi student6w przez jego twdrcze przetworzenie
do powstania nowej jakoSci, czylimaskowego dzialania,

Jako przyklad najciekawszego do6wiadczenia w dorobku pedagogicznym przedstawia
spektakl warsztatowy oparty na scenicznej adaptacji Matki Stanislawa Ignacego Witkiewicza
autorstwa Wieslawa Komasy,

w kt6rym (...)

celem bylo nadanie ,,maskowoici" scenicznym

rozwiqzaniom. Poniewat plastyka szkolnych zestawdw mssek nie odpowiadala typom postaci
dramatu, a dodatkowa czgfii dialogdw byla ipiewanych, podjqlem decyzjg
szczeg6lowo opisuje proces prowadz4cy od zbudowania konwencji

o

pracy bez masek. Dalej

gry maskowej bez uirycia

masek do umaskowienia twarry aktor6w. Osobi5cie mialem okazjg ogl4dad ten pokaz podczas
27 Og6lnopolskiego Festiwalu Teatr6w Lalek w Opolu. Od samego pocz4tku przekonala mnie
konwencja spektaklu, w

kt6rej aktorzy grali

bez masek

w tradycyjnym tego slowa znaczeniu.

Ciekawo5d budzilo jednak to, do czego taki zabieg- z punktu widzenia dydaktycznego -moie sig

prryda6 i kiedy studenci wypadnq z tak trudnej konwencji teatralnej. Ot6r, studenci nie wypadli

z konwencji a efektami ksztalcenia, jakie ptyn4 z tego rodzaju zadaft moLna by

obdarowad

niejeden sylabus. Swiadomo5d uirytych 5rodk6w, konsekwencja w prowadzeniu 16l, znakomite

partie zbiorowe, wyczucie

i

poczucie gestu, ruchu, poczucie rytmu, wykorrystanie makijaZu i

mimiki - wsrystko bylo rvystudiowane z ogromn4 precyzj4. Kaidy pojawiaj4cy sig zabieg
ruchowy byl rvynikiem wnikliwej arnalizy psychofirycznej postaci. Nie bylo mowy o dzialaniu
prrypadkorvym. Wida6 w tym pokazie

i

talent student6w

i

odwotywal sig w tej pracy, jak pisze do mimodynamiki Lecoqa.

profesjonalizm pedagoga, kt6ry

6

Opr6cz grania maskowego bez firycia maski, mgr Brawer dotyka jeszcze jednego
interesujqcego go zagadnienia,

z

czerpnigtego

z frv6rczofici Julie Taymor. Chodzi o podwdjne

zdarzenie (double event), kt6re opisuje jako inspiracjg

w pracy ze studentami nad lwonq,

ksigtniczkq Burgunda Witolda Gombrowicza. To specyficzne potraktowanie maski pozrvolilo

doktorantowi na znalezienie interesuj4cego kontekstu w interpretacji dziela. ll/ przedstawionej w
spektaklu rzeczywistoici maska (nie noszonu na glowie, ale wkladana na glowg)byla atrybutem

statatu Ta koncepcja pozwalala odczytai Gombrowicza wlafnie przez pryzmat maski,

spolecznego

co nadawalo nowy sens poszczegdlnym scenom, wzbogacala rys postaci i sugerowala rozwiqzanin
inscenizacyjne. ,,Brzydota" fwony polegala

na {wiadomym odrzuceniu maski, czym

wzbudzala

zainteresowanie Filipa, ale burzyla jednoczeinie przyjgty porzqdek rzeczy.

Id4c dalej tropem Julie Taymor autor opisuje spos6b postrzegania maski, w kt6rym nie

jest ona rvyl4cznie plastycznym wyobraieniem postaci, rle inicjatorcm dzialania ciola zdolnego
pelnii funkcjg'nofnika emocji i informacji o postacl

Kolejny rozdzial poSwigcony jest opisowi inscenizacji Ksiggi diungli w reiyserii Jerzego
Bielunasa.

W bardzo

przejrrystyo lapidarny spos6b autor przedstawia zsloitenia koncepcji

reZyserskiej, plastycznej i murycznej orazpodzial na sceny.
Nastgpne trzy rozdzialy poSwigcone sA szczeg6lowym opisom 16l kreowanych przez mgra

Brawera

w

przedstawieniu: szakala Tabagniego, przyw6dcy malp

i kobry.

54 to bardzo

wnikliwie przedstawione opisy. Autor w podrozdzialach rysuje fabularn4 partyturg roli, rodzaj
maski, kostium. Du2o miejsca poSwigca wypracowanej plastyce ruchu, zwlaszczr 2e postaci

r6Lni4 sig koncepcj4 poruszania

i

znaczeniem

w

spektaklu. Szczeg6ln4 uwagg poSwigca

doktorant postaci Szakala. Jest to zn cz4cr w spektaklu rola, obdarzona wielowymlarow4

konstrukcj4 psychofiryczn4. To, co najciekawsze

w tej

czg6ci dysertacji, ukryte jest w

podrozdziale zaQrtulowanym Plastyka ruchu scenicznego. Tutaj wlaSnie zdaje sig by6, zawarty

klucz do metody, jak4 posluguje sig mgr Brawer w pracy nad motoryk4. Podstaw4 jej jest
rozrvinigcie pojg6, sztaczno{t udawania oraz naturalnoii sztucznoici zaczerpnigtych z rozwainit
teoretycznych prof. J6zefa Frymeta. Efektem zaS zrozumienia znaczenia owych pojg6 ma by6

wywolanie

w widzu wraienia organiczno6ci postaci granej w

masce.

W

podrozdzialach

dotycz4cych budowanin plaszczyzn ruchowych opisane s4 szczeg6lowo etapy dochodzenia do
poZ4danego efektu.

Plastyka ruchu Tabagniengo jest zbudowana na trzech plaszczyznach: zwierzgcej,
antropomorficznej

i

dworskiej. Jak pisze mgr Brawer:

ll

tworzeniu postaci Tabagniego to

motoryka postaci byla narzgdziem do zbudowania jego psychologiL Znak plastyczny byl impulsem

dla rozwoju ruchu, & ten z kolei pomagal odkryf psychologig i emocjonalnoit or&z
wspdloddzialywal na interpretacjg tekstu. R6wniei sporo miejsca poSwigcone jest glosowi.
jak w prrypadku ptastyki ruchu nastgpuje podzial na glos ludzki, zwierzgcy oraz
manieryczny (dworski). Doda6 naleiry, Le szczeg6lowe opisy poszczeg6lnych element6w

Podobnie

7

konstrukcji roli ubogacone s4 refleksjami

oraz prrykladami

dwiczeri prowadzonymi ze

studentami.

Opis poszczeg6lnych

161 Swiadcry

o dojrzaloSci zawodowei orzz poczuciu

Swiadomie

wypracowanego efektu. Ogl4daj4c nagranie z premiery bylem pod duiym wraieniem kreacji

Pana mgra Wojciecha Brawera. Role szakala, malpy i kobry cechuje wybitna znajomoS6
materii, jak4 jest gra w masce. Doktorant jest aktorem o znakomitych predysporycjach
firycznych. Plastyka ruchu, wyprowadzenie gestu, a nawet tzw. sluchanie partnera w drugim
planie nie pozostawia w4tpliwoSci o rvysokiej Swiadomo6ci i kulturze scenicznej. No i oc4rwi3cie
poczucie humoru, ale tego nie trzeba komentowad.

Reasumuj4c, Pan

mgr Wojciech Brawer jest artyst4 i pedagogiem dojrzatym,

interesuj4cym zar6wno pod wzglgdem intelektualnym jak i scenicznym) kt6ry' szanuj4c tradycjg

i

wypracowune przez mistrz6w metody, potrafr przeku6 je

w now4 jako56'

konsekwentnie

buduj4c sw6j autorytet. Dysertacja, kt6r4 napisal, jest wnikliw4analiz4 procesu budowania roli

z wykorrystaniem maski zwierzgcej oraz opisem autorskiej metody nauczania gry w masce'
poparta interesuj4c4 i dobrz,e wykorzystan4 bibliografi4. Doktorant stawia logiczne, rzeczowe
tezy i konsekwentnie udowadnia racje, wykorrystuj4c do tego autorytety z dziedziny teatru. Jest

Swiadomy uirycia Srodk6w teatru lalek, a jego gra z wykorzystaniem maski to aktorstwo na

najwyisrym poziomie.
Bior4c pod uwagg osi4gnigcia artystyczne i pedagogiczne, pracg teoretyczn4
Ksigga diungti

w reiyserii Jerzego Bielunasa

i

role w spektaklu

stwierdzam, irc mgr Wojciech Brawer spelnia

wymagania stawiane w zrvi4zku z postgpowaniem o nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie
sztuk teatralnych.

Biatystok dn. 22.08.2011
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