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Drodzy Widzowie!
Ju¿ 98 lat temu bawiono siê przed kantyn¹ Koenigsgrube, a fotografia tej zabawy,
zachowana w zbiorach Muzeum w Gliwicach, nieprzypadkowo towarzyszy tak¿e szóstemu
sezonowi Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, naszego teatralnego œwiêta na chorzowskiej
agorze. To okolica przemieniona dziêki wspólnym dzia³aniom firmy MAP System: w³aœcicieli
(ocalonych i odnowionych przez nich w³aœnie) zabudowañ dawnej kopalni oraz Miasta Chorzów,
tworz¹cego nowe miejsce spotkañ wokó³ zabytkowej wie¿y szybu „Prezydent”.
Przed nami pi¹tkowe wieczory pe³ne wyj¹tkowych spotkañ ze sztuk¹, oczywiœcie g³ównie
sztuk¹ teatru (w koñcu to „sztygarkowy magazyn aktorów”), ale nie tylko. Inauguracja naszego
sezonu to jednoczeœnie Andrzej Poniedzielski; jednoczeœnie recital i promocja ksi¹¿ki
Jednoczeœnie. W kolejne weekendy spektakle, ka¿dy z nich w jakiœ sposób specjalny, czy to przez
dodanie ¿ywej muzyki (Scenki z Zoszczenki), czy przez premierê parê miesiêcy temu (B³azen Pana
Boga, Monsters. Pieœni morderczyñ), czy przez uznane ju¿ od lat mistrzostwo (Próby, Kamienie
w kieszeniach). Aldona Jankowska, Iwona Bielska, Rafa³ Rutkowski, Miko³aj Grabowski i wielu
innych wyst¹pi¹ przed Wami. Wokó³ teatru: film (Kutzowizna w dniu prapremiery na „Nowych
Horyzontach”!), kabaret, muzyka, wystawa… No i dzieñ dla dzieci w ka¿dym wieku, czyli
DZIECINADA w œwi¹teczn¹ œrodê 15 sierpnia… A na fina³ Dejcie pozór! Jola Literska
Rudokapela…
W Sztygarce dzieje siê coraz wiêcej, ¿e wspomnê choæby w³aœnie zakoñczon¹ chorzowsk¹
Industriadê, tak¿e organizowan¹ przez Stowarzyszenie SZTYG.art…
Dziêki wielu przychylnym ludziom ChTO gra ju¿ szósty rok; dziêki jak zawsze Miastu
Chorzów i Sztygarce, ale w tym roku tak¿e dziêki wsparciu samorz¹du Województwa Œl¹skiego;
dziêkujê serdecznie!
Zapraszam do Naszego Teatru!
Naczelny Ogrodnik
Sergiusz Bro¿ek

Olœnienia
(o najnowszych tomikach Andrzeja Poniedzielskiego)
„Tak naprawdê ju¿ wszystko zosta³o powiedziane. Teoretycznie mo¿na by ju¿
dalej nic nie mówiæ. Jednak wci¹¿ interesuj¹ca mo¿e byæ wypowiedŸ osobista,
ta relacja z przesypania przez siebie tego, co siê gdzieœ tam zobaczy³o. To taki
kompleks Kolumba: nazwaæ po swojemu coœ, co wszyscy widzieli ju¿ miliony
razy. Jeœli siê uda, jest dobrze. A jeœli to siê spodoba komuœ poza rodzin¹, jest
jeszcze lepiej”, przekonuje Andrzej Poniedzielski. Jego wiersze i piosenki sk³adaj¹ siê
w³aœnie z prób ponownego nazwania zjawisk, które s¹ powszechnie znane, do tego
stopnia, ¿e umykaj¹ ju¿ uwadze zwyk³ego cz³owieka. Tematy przewodnie to mi³oœæ,
¿ycie i têsknota; spostrze¿enia filozoficzne okraszone s¹ dawk¹ melancholii, a od
czasu do czasu ³agodzone niespodziewan¹ a p³yn¹c¹ z rymu b³ahostk¹. Tomiki
Andrzeja Poniedzielskiego sk³adaj¹ siê z serii olœnieñ nad zwyczajnymi sprawami
i emocjami, które na co dzieñ nie prowokuj¹ do zastanowienia. Autor bawi siê
dostrzeganiem niezwyk³ego w zwyk³ym, daje siê prowadziæ prostocie, która w lirycznej
otoczce zaczyna wybrzmiewaæ jako g³êboka i przejmuj¹ca ocena miêdzyludzkich relacji.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie...

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Olœnienia - ci¹g dalszy...

„Ani œmiechu, ani smutku nie da siê zbudowaæ na
prostych s³owach... Proste s³owa ju¿ same w sobie
s¹ smutne... Œmiech wi¹¿e siê ze smutkiem
nierozerwalnie, bo smutek to po prostu radoœæ
inaczej”, mówi autor. Niezwyk³oœæ jego utworów polega
na tym, ¿e zapewniaj¹ aurê piêknej baœni, choæ s¹ bez
reszty zanurzone w zwyk³ych pragnieniach, têsknotach
i lêkach. Nie ma u Poniedzielskiego wydumania, jest za
to zaduma nie tylko nad przemijaniem. Byæ mo¿e
dlatego tak czêsto powracaj¹ frazy zwi¹zane z porami
roku. Poniedzielski wybiera postawê stoika, pogodzonego z losem, chocia¿ wci¹¿ zaskakiwanego
egzystencj¹ jako tak¹. Jednak nuta melancholii skrywa
u niego zawsze chêæ niesienia uœmiechu ³agodnego,
uœmiechu, który sygnalizuje pogodn¹ akceptacjê
wyroków losu. Jest Poniedzielski jednoczeœnie smutny
i weso³y, nie mêczy tanimi dowcipami, a sk³ania do
myœlenia. Z niespieszn¹ kontemplacj¹ œwiata skontrastowany jest pêd czasu: o potrzebie zatrzymania siê
i zamyœlenia nad hierarchi¹ wartoœci przypomina quasi-terminarz Szumi czas; w rzeczywistoœci œwietnie pomyœlany zbiorek wierszy, w którym pod pretekstem
kalendarzowego rytmu opowiada autor o tym, co w ¿yciu najwa¿niejsze. Szumi czas to unikatowe zestawienie wydawnictwa ulotnego (kalendarz na 2012 rok)
i uniwersalnych przes³añ zawartych w tekstach. Kolejne
zderzenie treœci nios¹ w sobie zestawione z lirycznymi
per³ami sfotografowane niezbyt istotne drobiazgi:
funkcjonuj¹ one obok wierszy kipi¹cych od emocji.
W Jednoczeœnie jest zupe³nie inaczej: tu utwory musz¹
wrêcz konkurowaæ z pomys³ami i bardzo ró¿norodnymi
grafikami, z krzykiem barw i nat³okiem kszta³tów. W obu
(tak¿e graficznie i edytorsko wysmakowanych)
tomikach s³owo na powrót zyskuje nale¿n¹ sobie rangê.
„Nigdy wiêc nie zale¿a³o mi na stadionach, które
porusza³bym jednym gestem, lecz na tych
kilkudziesiêciu osobach, które przyjd¹ na mój
koncert i tak sobie poprzebywamy razem kilka
chwil...”, stwierdza Poniedzielski. Do niemodnej
postawy kabareciarza-outsidera dodaje on dzisiaj
równie niemodn¹ zabawê s³owem. Lingwistyczne gry
jednak nie dominuj¹, a dyskretnie uwodz¹ czytelników.
W zbiorkach s³ownych olœnieñ bêdzie sporo. S¹ one
sprytnie ukrywane przez nag³e skojarzenia, rymowe
echa, które kieruj¹ utwór w innym ni¿ spodziewany
kierunku; na granicy egzystencji i filozofii toczy siê
wyrafinowana zabawa. Z pozoru p³ynie ona z radoœci
tworzenia i niemal dzieciêcej fascynacji wspó³brzmieniami, naprawdê pozwala odkrywaæ g³êbsze
sensy.
„Jest we mnie element goryczy, ale myœlê, ¿e
smutek trzeba nazwaæ i wówczas mo¿na sobie z nim
bardzo ³atwo poradziæ”, wyjaœnia autor. Przyznaje, ¿e
nie czuje siê poet¹, a jedynie
sobie poetyzuje, jednak dwa
tomiki wydawnictwa Jednoczeœnie nakazuj¹ zweryfikowanie skromnych autoocen.
Taki jest Poniedzielski: jednoczeœnie bard i humorysta, jednoczeœnie filozof i zwyk³y
cz³owiek zadziwiony œwiatem.
Izabela Mikrut

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi
Za tydzieñ na scenie:
27 lipca, pi¹tek
godz. 21:00

Teatr Rozrywki Trójk¹t
(Zielona Góra)

Scenki z Zoszczenki
wg Michai³a Zoszczenki
re¿yseria: Grzegorz Matysik
opracowanie muzyczne:
Artur Beling
akordeon na ¿ywo:
Mariusz Ambro¿uk
na scenie: Beata Beling,
Wojciech Czarnota,
S³awomir KrzywiŸniak,
Ludwik Schiller,
Artur Beling

godz. 23:00
projekcja
filmu dokumentalnego

Kutzowizna
scenariusz i re¿yseria:
Miros³awa Sikorska
(koproducentem filmu
jest Stowarzyszenie SZTYG.art)
Projekcja filmu
w dniu pierwszego publicznego pokazu
na 12. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty
www.chto.pl
www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy
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