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- Ammara znam trochę i to trochę bierze się z tego życia, bo tak naprawdę mam wrażenie, że znamy 

się od zawsze… Nasze drogi musiały się przeciąć. No cóż… czasem chwila musi dojrzeć, zupełnie jak 

my… Kim jest? – Przede wszystkim Człowiekiem w pełni zasługującym na to miano, w całym jego 

pozytywnym kontekście. I jako taki właśnie człowiek, jest  nieprzeciętnie wyjątkowy. Dlaczego?- 

Ponieważ ma odwagę myśleć, mówić, pisać, tworzyć na bazie pewnych wartości fundamentalnych 

jak: wolność, prawda, miłość, pokój. Z nich zaś największą jest Miłość. Bardzo to niepopularne dziś 

mówić o Niej w  czasach, których znakiem firmowym stał się konsumpcjonizm. Mas media na użytek 

koncernów kreują potrzeby, które  za pomocą socjotechnicznych sztuczek wtłaczają nam do głów. Co 

mamy chcieć, czego pragnąć, do czego posiadania dążyć… wszystko podane na szklanej tacy             

w przydługich reklamach. Po co tyle zachodu?- Ano po to, żeby człowiek  zapomniał o sensie 

Istnienia. Prawdziwym sensie, którym jest rozwój indywidualny jednostki dla jej najwyższego dobra     

i dobra wszystkich,  stały wzrost we wszystkich aspektach życia,  odpowiedzialność za własne życie    

i swoje wybory,  realizowanie swych najgłębszych pragnień z radością w sercu i pieśnią na ustach… 

tylko,  że najpierw trzeba móc usłyszeć siebie. – Tak. On dawno usłyszał. Ja też. Wyrzuciliśmy 

telewizory. Zamiast przeżywać uczucia  bohaterów telenoweli, przeżywamy własne…     I o tym         

w skrócie jest właśnie Ammar. Ammar jako Człowiek.  

  Jako Artysta głosi swą ideę Prawdziwego Życia w wymiarze fizycznym, psychicznym i  duchowym. 

Nieraz mistycznym . Jego sztuki zmuszają do refleksji, do zrobienia stopklatki i wnikliwej 

autoanalizy. Nie  są lekkie, łatwe i przyjemne, bo tych na rynku mamy pełno, ale są po to, byśmy się  

w nich przejrzeli i chociaż to, co ujrzymy, nie zawsze nam się spodoba, to jednak jest ważne, że 

zawsze mamy wybór…  

 Ammar - hołduje pewnym wartościom moralnym tak w zawodowym teatrze, jak i w swoim Teatrze 

Życia, który współtworzy z nami wszystkimi.  
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