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To jeszcze nie jest kraj
dla stand-up comedy
„To nie jest kraj dla wielkich ludzi” okreœlany jest przez jego twórców mianem one-man
show. Przez entuzjastów stand-up comedy, których w Polsce ci¹gle przybywa,
uwa¿any jest za rzecz dziwnie zbli¿on¹ do idea³u. Rafa³ Rutkowski wiele robi, by
polskiemu widzowi ten gatunek widowiska przybli¿yæ, choæ na swój szczególny
sposób…
Czym w³aœciwie jest stand-up? W zadymionym pubie, na ma³ej scenie stoi komik,
w jego rêku mikrofon (choæ dziœ coraz czêœciej mikroport) i my: publicznoœæ. Niby nic,
a jednak tak wiele. Wa¿ne jest bowiem to, co wychodzi z ust mówi¹cego. W czasach
najwiêkszego rozkwitu stand-upu, przypadaj¹cego na lata siedemdziesi¹te XX
wieku, komik potrafi³ swoimi obrazoburczymi s³owami opró¿niæ salê, a nawet zostaæ
aresztowanym. Oburza³, szokowa³, ale te¿ bawi³ do ³ez, nieraz zmuszaj¹c do refleksji.
Stand-up popularny jest w krajach anglosaskich, tak jak u nas mno¿¹ce siê ci¹gle
grupy kabaretowe. To jeden z najwiêkszych amerykañskich fenomenów kulturowych,
jednoczeœnie jeden z najmniej znanych w Polsce. I tu w³aœnie na scenê wkracza Rafa³ Rutkowski. Wraz z Micha³em
Walczakiem proponuj¹ nam ni to monodram, ni to stand-up comedy, ni to nie wiadomo co. Ale ¿e dobrze im to idzie,
to ja, fanka stand-upu, nie krzywiê siê nawet i na okreœlenie one-man show. Jeœli tylko jest szansa, ¿e powstanie
wiêcej podobnych inicjatyw, a mniej bezmyœlnych kabaretów, jestem za!
Polecam, Magdalena Widuch
PS - A dla buszuj¹cych w sieci s³owa-klucze dla wujka Google (wskazane tak subiektywnie, jak tylko mo¿na):
George Carlin (np. „Seven words you can never say on television”) * Richard Pryor (wszystko!) * Billy Connolly (np. „On Opera”) * Tim
Minchin (to ju¿ w³aœciwie nie stand-up, ale poznaæ szalonego Australijczyka trzeba koniecznie!)

Przeœmiaæ kryzys
Rozmowa z King¹ Kaczor
Sztajgerowy Cajtung: Co maj¹ zrobiæ dzisiaj m³odzi ludzie, którzy chc¹ tworzyæ
teatr? Jak zaistnieæ na wspó³czesnej scenie?
Kinga Kaczor: ¯eby tworzyæ teatr, trzeba przede wszystkim chcieæ, jakby powiedzia³a
moja postaæ z „Kryzysów”: „Gdzie diabe³ nie mo¿e tam babê poœle”… oj, przepraszam,
to nie to… „Dla chc¹cego nic trudnego”! Tak, to to! (œmiech). Co mog¹ robiæ m³odzi
ludzie? Jeœli chc¹ i maj¹ pasjê, to wszystko siê udaje, tylko nie mo¿na siê baæ. No i nie
gadaæ, tylko robiæ. Przepis? Kilo wiary, dwa kilo pasji, szczypta mi³oœci, no i, jeœli
mówimy o teatrze, to jeszcze z pó³ litra (œmiech). I tyle. £atwo powiedzieæ, trudniej
zrobiæ? Z autopsji wiem, ¿e nie wolno czekaæ, bo z czekania to tylko frustracje i albo
brzuch roœnie, albo siê przykleja do krêgos³upa. Trzeba wierzyæ, dzia³aæ i wszystko siê
stanie. Cud? Tak, bo nagle spadn¹ z nieba cudowni ludzie z pomoc¹, dadz¹ kredyt…
zaufania, a nawet bêd¹ w stanie poruszyæ œciany… (œmiech). Kto nie wierzy, niech
wpadnie na „Kryzysy”. A jak zaistnieæ? Nie trzeba o tym myœleæ. Ja myœlê, ¿e warto siê
po prostu cieszyæ.
(c.d. na stronie 7 czyli przedostatniej!)
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M³odzi

na ³aweczce

na scenê!

PóŸny wieczór. Bli¿ej nieokreœlony park. Ona i On.
Iwona Konieczkowska i Piotr Cyrwus. On doœæ szybko
i nazbyt nachalnie próbuje wprosiæ siê do niej na noc.
Ona pragnie ¿yciowej stabilizacji. On wci¹¿ j¹ ok³amuje.
Ona nieustannie mu przebacza. On do samego koñca
nie mówi ani s³owa prawdy o swoim ¿yciu i sobie
samym. Ona d¹¿y do ubarwienia swojej szarej
egzystencji. Co wiêcej, okazuje siê, ¿e ju¿ kiedyœ siê
spotkali… A jedynym milcz¹cym œwiadkiem tych
„parkowych zalotów” jest tytu³owa ³aweczka.
Mê¿czyzna z przesz³oœci¹ i kobieta po przejœciach: tak
najproœciej okreœliæ mo¿na dwoje ju¿ niem³odych ludzi,
którzy niby to przypadkowo spotykaj¹ siê, szukaj¹c
kogoœ, kto ich wys³ucha, zrozumie i byæ mo¿e da
odrobinê ciep³a i bliskoœci. Niewa¿ne, czy na ca³e ¿ycie,
czy tylko na jedn¹ jedyn¹ noc. Bo
liczy siê przecie¿ tu i teraz.
„£aweczka” to spektakl intymny,
ale i niezwykle ¿yciowy. To
opowieœæ o ogromnej potrzebie
mi³oœci, a jednoczeœnie obawie
przed wziêciem odpowiedzialnoœci za drug¹ osobê, o potrzebie
stabilizacji, która tak bardzo k³óci
siê z nieodpart¹ chêci¹ bycia
wci¹¿ adorowanym i uwodzonym.
To opowieœæ o ludziach szarych,
przeciêtnych, z ulicy. O ludziach,
którzy oszukuj¹c siê i k³ami¹c, równoczeœnie mówi¹ coœ
niezwykle wa¿nego i prawdziwego. Gra pozorów
i nieprzerwana walka p³ci sprowadza siê bowiem do
uczucia, które uchroni przed samotnoœci¹, zjednoczy
i sprawi, ¿e œwiat nabierze kolorów.
Tekst Aleksandra Gelmana, mimo ¿e powsta³ ponad
dwadzieœcia lat temu, nie straci³ na autentycznoœci.
Pe³en humoru i niespodziewanych zwrotów akcji
spektakl okaza³ siê œwietn¹ propozycj¹ na spêdzenie
lipcowego wieczoru. Bowiem „£aweczka” to trafna
analiza natury kobiety i mê¿czyzny, podana w lekkiej
i przyjemnej dla oka i ucha formie. A nie od dziœ przecie¿
wiemy, ¿e kobiety s¹ z Wenus, a mê¿czyŸni z Marsa,
prawda?
Smaczku opowiedzianej przez krakowskich aktorów
historii doda³y wyœpiewane przez nich utwory jednego
z najwiêkszych pieœniarzy rosyjskich, W³odzimierza
Wysockiego, które, bardziej ni¿ jak zwyk³e piosenki,
zabrzmia³y jak osobiste wyznania ludzi do szpiku
zmêczonych ¿yciem. Trudno wyre¿yserowaæ samego
siebie. Piotrowi
Cyrwusowi
uda³o siê to
bez w¹tpienia.
I w moich
oczach nie
bêdzie ju¿ tylko
ciapowatym
Rysiem z „Klanu”. Na ca³e
szczêœcie!
Anka Miozga

Przygotowanie spektaklu to wielka frajda,
zw³aszcza dla amatorów, którzy traktuj¹ to
jak hobby, pomys³ na
ciekawe spêdzenie
czasu. Ale w pewnym
momencie prezentowanie spektakli jedynie
znajomym przestaje wystarczaæ, poza tym zawsze
pojawiaj¹ siê marzenia, dotycz¹ce œwiate³ tej wielkiej
sceny. A zatem pytanie: jak w naszym regionie wybiæ siê
i spróbowaæ swoich si³ tam, gdzie zwykle prezentuj¹ siê
profesjonaliœci…
Chorzowski Teatr Rozrywki przygotowa³ projekt
„ENTREE”: zachêci³ nieprofesjonalne teatry do
zaprezentowania swojej twórczoœci, a najlepszym
ufundowa³ rezydencjê na swojej Ma³ej Scenie, w trakcie
której zespo³y przygotowywa³y premierê. Chorzowski
projekt jest doœæ m³ody, imponuj¹c¹ historiê maj¹
natomiast Tyskie Spotkania Teatralne. W tym roku odby³a
siê ju¿ 38. edycja, udzia³ w tym przegl¹dzie to prawdziwy
presti¿, a do Tychów zje¿d¿aj¹ nie tylko teatry krajowe.
Katowicka Fundacja M³odzi Twórcy chce pomóc artystom
znajduj¹cym siê na pocz¹tku drogi do kariery, przekonali
siê o tym aktorzy M³odej Sceny Teatru Korez.
A skoro porê mamy wakacyjn¹, warto wspomnieæ
o miêdzynarodowym campusie artystycznym FAMA,
który odbywa siê w sierpniu w Œwinoujœciu. Czemu piszê
o tym tutaj, skoro mowa o szansach w regionie? Otó¿
ka¿dego roku odbywaj¹ siê regionalne eliminacje, to
tak¿e okazja do wymiany doœwiadczeñ miêdzy
amatorami, a i szansa, aby kreatywnie spêdziæ dwa
tygodnie nad polskim morzem. W tym roku np. uda siê to
„Grupie, której nazwy siê nie wymawia tylko siê j¹
klaszcze” z Chorzowa.
I niech mi ktoœ teraz powie, ¿e siê nie da! Warto opuœciæ
scenê „gara¿ow¹” i stan¹æ w szranki z innymi zespo³ami,
by wygraæ i móc podaæ sobie rêkê z profesjonalistami. Do
dzie³a!
Magda Depta³a

Zapraszamy na oficjaln¹ stronê
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego:

www.chorzowskiteatrogrodowy.pl
Zachêcamy te¿ do polubienia
facebookowego profilu ChTO:

http://www.facebook.com/
chorzowskiteatrogrodowy
Znajduj¹ siê tam:
- krótkie zapowiedzi najbli¿szych wydarzeñ,
- minirelacje ze spektakli,

- galerie zdjêæ,
- anegdoty pozakulisowe,nowinki, dyskusje,

- elektroniczne wersje
„Sztajgerowego Cajtunga”

CHORZÓW
jakiego nie znacie
Sacrum
Prezentujemy kolejny odcinek rozmowy z Henrykiem
Mercikiem, Miejskim Konserwatorem Zabytków

Sztajgerowy Cajtung: Patrz¹c wstecz,
mo¿emy stwierdziæ, ¿e ludnoœæ
Królewskiej Huty by³a zró¿nicowana
pod wzglêdem wyznaniowym. Ale to
nie ró¿ni³o jej chyba od reszty regionu?
Henryk Mercik: W Królewskiej Hucie nie
by³o wyznañ i religii, których nie znaleŸlibyœmy w okolicznych miejscowoœciach tamtego okresu. Nie jest to
równie¿ du¿y zbiór: katolicy, protestanci i ¯ydzi. Wynika
to z tego, ¿e nap³ywaj¹ca do powstaj¹cej osady ludnoœæ
nie pochodzi³a z daleka: osiedlali siê raczej ludzie
z Górnego Œl¹ska, Moraw czy okolic Wroc³awia. Du¿o
rzadziej z dalszych rejonów.
Koœcio³y czêsto stawiano w pobli¿u zak³adów
przemys³owych, tak jak wspomniane przez nas
w zesz³ym tygodniu kolonie robotnicze. Nie mo¿na tego
oddzieliæ, a w³aœciciele zak³adów przemys³owych
rozumieli, ¿e ludzie powinni mieæ niedaleko nie tylko do
pracy, ale równie¿ do miejsc modlitwy.
Sz. C.: O tym, ¿e w Królewskiej Hucie dzia³a³a gmina
¿ydowska, niewielu dziœ chyba pamiêta.
H. M.: Ludnoœæ ¿ydowska, trudni¹ca siê przede
wszystkich handlem i rzemios³em, mia³a du¿y wp³yw na
dynamiczny rozwój miasta. Czêsto o tym zapominamy,
ale te¿ oprócz tablic w miejscu dawnego cmentarza
¿aden inny znak czy te¿ ocala³e miejsce nie przypomina
nam o tym fakcie. Przy zbiegu dzisiejszych ulic
Wolnoœci i Dworcowej, gdzie obecnie stoi dom
handlowy Hutnik i McDonald's, sta³a potê¿na synagoga,
zbudowana w stylu mauretañskim, poœwiêcona we
wrzeœniu 1875 roku. Znajduj¹c siê w jednym
z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Królewskiej
Huty, mocno podkreœla³a obecnoœæ ¯ydów na tej ziemi.
Synagoga, jak ³atwo siê domyœliæ, nie przetrwa³a
II wojny œwiatowej, spalono j¹ w roku 1939, a rozebrano
rok póŸniej.
Sz. C.: Wróæmy jednak do chrzeœcijañstwa.
Najstarszy koœció³ w Chorzowie nale¿y do
protestantów. Ich ówczesne ¿ycie duchowe ró¿ni
siê od tego, z którym mamy do czynienia dziœ?
H. M.: Ewangelicko-augsburski koœció³ im. El¿biety
postawiono w latach 1840-1844. To budynek w stylu
neogotyckim, wed³ug projektu Augusta Sollera
z Berlina. Obok stoj¹cej przy
ul. Katowickiej œwi¹tyni
znajduje siê cmentarz, na
którym spoczywa wielu
wybitnych mieszkañców
Królewskiej Huty, m.in. Wilhelm Wagner, profesor,
chirurg kieruj¹cy szpitalem,
wybitna postaæ na skalê
europejsk¹. Sam koœció³ jest
doœæ skromny i uwa¿a siê, ¿e
architektonicznie przypomina
koœció³ki alpejskie. W chwili
powstawania nie by³ pomyœlany jako œwi¹tynia
wielkomiejska, zaspokaja³
ówczesne potrzeby.

Natomiast w roku 1898 powsta³ drugi koœció³
ewangelicko-augsburski, im. ks. Marcina Lutra,
zlokalizowany u zbiegu dzisiejszych ulic Sobieskiego
i Powstañców, wed³ug projektu Ludwiga Böttgera,
równie¿ z Berlina. To tak¿e budynek neogotycki, ale widaæ
od razu, ¿e jest to koœció³, który zosta³ zaprojektowany
w skali wielkiego, dynamicznie rozwijaj¹cego siê miasta.
Warto porównaæ te dwie protestanckie œwi¹tynie,
poniewa¿ pokazuj¹, jak szybko rozwija³a siê Królewska
Huta i jak, równie szybko, ros³y potrzeby mieszkañców,
tak¿e w zakresie duchowoœci.
I choæ protestantów jest dziœ mniej ni¿ w szczytowym
momencie rozwoju miasta, oba koœcio³y s¹ u¿ytkowane.
Chc¹c jednak zwiedziæ wspomniane budowle od
wewn¹trz, musimy dostosowaæ siê do rozk³adu
nabo¿eñstw, a te przypadaj¹ zwykle jedynie na niedziele.
Naprawdê warto jednak te miejsca poznaæ.
Sz. C.: Œwi¹tyñ katolików jest najwiêcej. Czy i tu
znajdziemy interesuj¹ce architektonicznie obiekty?
H. M.: Przekrój przez style i okresy jest tak wielki, ¿e nie
sposób wspomnieæ o wszystkich, skupmy siê wiêc na
kilku najciekawszych przyk³adach.
Bez w¹tpienia warto zwróciæ uwagê na najstarszy koœció³
katolicki, œw. Barbary, zlokalizowany przy ulicy 3 Maja.
Wybudowano go w 1852 roku, w stylu neogotyckim, jako
skromny, jednonawowy, bezwie¿owy budynek. By³
swoistym nawi¹zaniem do równie skromnego budynku
koœcio³a El¿biety, znajduj¹cego siê nieopodal. Wskutek
rosn¹cych potrzeb, rozbudowano go o nawy boczne
i wie¿ê w roku 1859. Ostatecznej rozbudowy dokonano
w latach 1894-96, wed³ug projektu Paula Jackischa
z Bytomia.
Warty zwiedzenia jest równie¿ koœció³ œw. Józefa, przy
ulicy £agiewnickiej. Postawiony w latach 1904-07 w stylu
neoromañskim, wed³ug projektu Josefa Schmitza
z Norymbergii. Ciekawe to miejsce, dlatego, ¿e niezwykle
rzadko spotyka siê na Górnym Œl¹sku koœcio³y, które
maj¹ tak czyste, neoromañskie odniesienie.
Natomiast w samym centrum Królewskiej Huty postawiono œwi¹tyniê,
której nie mo¿na omin¹æ. To
modernistyczny koœció³ œw. Antoniego
Padewskiego, przy ul. Kopernika,
wybudowany w latach 1931-34
wed³ug projektu Adama Ballenstaedta
z Poznania. To miejsce absolutnie
niezwyk³e, cechuj¹ce siê ultranowoczesnoœci¹ i ciekaw¹ asymetri¹ bry³y. Przestrzeñ
traktuje siê tu w zupe³nie inny sposób, mamy ogromn¹
otwart¹ halê, w której nawy wydawa³yby siê zwyczajnie
nie na miejscu. Nosi te¿ pewne cechy architektury
ekspresjonistycznej i jest to na pewno, jeœli chodzi
o polsk¹ stronê Górnego Œl¹ska, razem z koœcio³em
garnizonowym w Katowicach, najwybitniejszy przyk³ad
architektury sakralnej tamtego okresu.
Sz. C.: Ale w Chorzowie znajduje siê przecie¿
œwi¹tynia starsza od wszystkich tu wspominanych,
starsza nawet ni¿ sama Królewska Huta…
H. M.: Mijaj¹c Teatr Rozrywki i id¹c w górê ulicy
Konopnickiej, natrafimy na drewniany koœció³ek œw.
Wawrzyñca. Koœció³ek wybudowany zosta³ w roku 1599,
kiedy nikt jeszcze Królewskiej Huty nie planowa³, w stylu
póŸnogotyckim. Przeniesiony zosta³ do dzisiejszego
Chorzowa w latach 1935-38 z Knurowa. Ten bardzo
malowniczy obiekt wi¹¿e siê z podejmowanymi wtedy
dzia³aniami, maj¹cymi na celu ocalenie tych elementów
przestrzeni Górnego Œl¹ska, wydawa³oby siê,
zagro¿onych. To nasza importowana ciekawostka,
niemaj¹ca nic wspólnego z buduj¹c¹ siê wielkomiejskoœci¹, niemniej jednak warta zwiedzenia.
rozmawia³a Magdalena Widuch (fot. Biuro MKZ Chorzów)

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Przeœmiaæ kryzys. Dokoñczenie rozmowy ze str. 1.

Sz. C.: Co by³o dla Was najtrudniejsze przy
tworzeniu spektaklu?
K. K.: Pewnego dnia pojawi³ siê kryzys… bez pracy, bez
kasy, bez tzw. perspektyw… siedzê, brzuch przykleja mi
siê do krêgos³upa… i nagle dzwoni do mnie kolega
Bercik, i mówi: „Grochu! Robimy spektakl we dwójkê,
mam fajny tekst o kryzysach!”. O! Bomba!, mówiê, tylko
za co i gdzie…? On ¿e „damy radê”, wiêc ja na to,
sceptycznie nastawiona, „Aha…”. To by³ trudny
moment, ale w koñcu wesz³am w to… wzi¹³ mnie na tê
swoj¹ „radê”.
Spektakl robiliœmy sami, nikt nad nami nie siedzia³, wiêc
puszczaliœmy wodze fantazji, bawiliœmy siê form¹,
siedzieliœmy po nocach, a kiedy nie mieliœmy sali na
próby, chodziliœmy do ZOO po inspiracjê (œmiech).
Oczywiœcie nie zawsze by³o weso³o… w trakcie pracy
prze¿yliœmy niejeden kryzys… Bercik jest mê¿czyzn¹,
jam kobiet¹… wiêc starcia by³y nieuniknione. Myœlê
jednak, ¿e by³y potrzebne, ¿e to one budowa³y nam tych
ludzi i ich historiê.
Scenografia… przy braku œrodków finansowych nie
by³o ³atwo. Musieliœmy siê nieŸle nagimnastykowaæ
i nakombinowaæ, ¿eby coœ sensownego z niczego
stworzyæ… I gdyby nie ten kryzys, nie powsta³aby
zapewne tak ogromna scenografia, w dodatku
ruchoma! Id¹c dalej moj¹ postaci¹, dodam: „Z pustego
i Salomon nie naleje”… ojej, to znów nie to… „Dla
chc¹cego nic trudnego”! O! No, jak widaæ, kryzys
postaci siê rozwija.
Sz. C.: Czy przy kreowaniu postaci z „Kryzysów”
wzorowaliœcie siê na swoich bliskich?
K. K.: Pewnie tak… trochê schematycznie podeszliœmy
do tematu i do postaci… ale wiêkszoœæ ludzi wpada
w podobne schematy w pewnym wieku, mimo i¿ mocno
siê zapieraj¹, zanim ich to dopadnie. No có¿: „Niedaleko
pada jab³ko od jab³oni”, a „czym skorupka za m³odu…”
Dobra, przestañ! Nic wiêcej nie powiem.
Sz. C.: Jakie macie plany artystyczne na najbli¿szy
czas?
K. K.: Chcemy na pewno graæ „Kryzysy”, bo spektakl
musi ¿yæ, a kryzys musi… dojrzewaæ.
A jeœli chodzi o nowe rzeczy, to na razie nie bêdziemy
zdradzaæ, ¿eby nie zapeszyæ.
Sz. C.: Wasz przepis na zaradzenie kryzysom?
K. K.: Mo¿e przeœmiaæ, a mo¿e nawet przeœpiewaæ…?
„Gdyby mia³o nam byæ gorzej, niech bêdzie tak jak
teraz”? Mo¿e tak? A mo¿e po prostu wzi¹æ to wszystko
w cudzys³ów… i wybraæ siê
na spektakl „Kryzysy albo
historia mi³osna”? Mo¿e…
Choæ ja wolê wersjê „Kryzysy albo szopka mi³osna”…
No to do zobaczenia!
Sz. C.: Do zobaczenia.
Dziêkujê za rozmowê...
Hubert Bronicki: Czekaj,
jeszcze ja! Chcesz wiedzieæ,
o czym s¹ „Kryzysy”?
Powiem ci. Wszystko jest
zamieszczone w tytule
spektaklu!
rozmawia³a Iza Mikrut

PÓNBÓCKOWY ZAGON
czyli felieton
Kryzys
Kryzys, si³a wy¿sza. Kolejne bezradnie roz³o¿one rêce,
kolejna wspó³czuj¹ca mina, kolejne zamkniête drzwi.
Kryzys, magiczne has³o, które pozwala odrzucaæ
m³odych zdolnych z pomys³ami. Owszem, pomoglibyœmy,
gdyby nie kryzys. Kryzys trwa nieprzerwanie od
dziesiêcioleci, a mo¿e od stuleci? Lepiej ju¿ by³o, chocia¿
niewielu to pamiêta. I nawet nie ma siê na kogo porz¹dnie
zirytowaæ, nawet nie ma w czyj¹ stronê brzydkiego gestu
wykonaæ, bo co: na kryzys siê wypinaæ? Jakoœ to
bezsensem zalatuje, a i satysfakcji upragnionej nie
zapewni.
Na szczêœcie zdarzaj¹ siê zapaleñcy, którym kryzys
skrzyde³ nie podcina. Ci bior¹ sprawy w swoje rêce
i zaczynaj¹ dzia³aæ, bogaci jedynie w a) wyobraŸniê, b)
nadziejê, c) zapa³. Otoczenie bierze ich za niegroŸnych
szaleñców, ¿yczliwi s³u¿¹ dobrym s³owem. Kryzys? Na
kryzys bierze siê kredyt, co mo¿e wywo³aæ kryzys
w przysz³oœci, ale kto by siê tam martwi³ przysz³oœci¹,
skoro mo¿na kryzys pokonaæ tu i teraz. Sztuka wymaga
poœwiêceñ.
Przekona³ siê o tym Hubert Bronicki: zamiast czekaæ na
cud, zacz¹³ myœleæ. A¿ wymyœli³, ¿e wcale nie potrzebuje
ca³ej teatralnej machiny, z re¿yseri¹ poradzi sobie sam,
zagraæ potrafi (co ju¿ niejeden raz nie tylko na deskach
Korezu udowodni³). Znalaz³ tekst, opracowa³ go, zaprosi³
do wspó³pracy Kingê Kaczor (która na swoim koncie
mia³a w³asny monodram „Najpiêkniejsza na œwiecie
piosenka o mi³oœci”) i oboje wspólnie zaczêli
przygotowywaæ spektakl. I zaczê³y siê nowe kryzysy. Bo,
na przyk³ad, co zrobiæ ze scenografi¹? Gdzie
przedstawienie wystawiaæ? W pierwszym wypadku
rozwi¹zanie podpowiedzia³ Sergiusz Bro¿ek. W drugim
z pomoc¹ przyszed³ Miros³aw Neinert, szef Korezu. To on
zaproponowa³, ¿eby Hubert i Kinga wystêpowali pod
szyldem M³odej Sceny Teatru Korez: ¿e niby to pod
skrzyd³ami teatru z tradycjami, ale trochê osobno, po
s¹siedzku i samodzielnie. Obaj ratuj¹cy przyczynili siê
tak¿e do ostatecznego kszta³tu „Kryzysów”, komentuj¹c
próby i podrzucaj¹c m³odym przydatne wskazówki
(cudem chyba tylko nie przyprawili ich w ten sposób
w przeddzieñ premiery o kolejny kryzys).
Nieprzespane noce (z³oœliwi twierdz¹, ¿e Hubert odsypia³
je podczas prób na wygodnej kanapie z foyer Korezu),
¿mudne godziny rozk³adania i sk³adania kartonowych
pude³ (du¿y plus dla czêœciowo bezdomnego zespo³u:
scenografia M³odej Sceny nie zabiera zbyt wiele miejsca),
próby do póŸna i niewyobra¿alny stres: przecie¿ to nie
teatr instytucjonalny, tu nie mo¿na sobie pozwoliæ na
pomy³kê. Tu¿ przed czerwcow¹ premier¹ kryzys: co
bêdzie, jeœli spektakl siê nie spodoba? Brawa i œmiech
publicznoœci, wielka ulga. I na drugi dzieñ kryzys przed
kolejnym przedstawieniem: bo jeœli wczoraj uda³o siê
przypadkiem? A potem Letni Ogród Teatralny i kryzys
trzeci, inna (o wiele wiêksza ni¿ w Korezie) widownia, inne
warunki… przecie¿ mo¿e siê nie udaæ.
Hubert Bronicki i Kinga Kaczor dzielnie pokonuj¹ kolejne
kryzysy, chocia¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ¿yczliwoœæ
publiki jest im ca³y czas bardzo potrzebna. Bo inaczej
pojawi siê kryzys. A przecie¿ M³oda Scena Teatru Korez
nie ma zamiaru siê poddawaæ, nie chce poprzestaæ na
jednej sztuce. Musi udowodniæ, ¿e ka¿dy kryzys da siê
przezwyciê¿yæ.
Pies Ogrodnika

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi
Jutro na scenie:
6 sierpnia, sobota

Za tydzieñ na scenie:
12 sierpnia, pi¹tek
godz. 21:00

godz. 15:00
CHORZOWSKI
TEATRZYK
OGRÓDKOWY

Stowarzyszenie Teatralne
Badów (Badów Górny)

Gargantua
i Pantagruel

Teatr DIM

Co za dzieñ
opracowanie tekstu:
Marek Wit
na scenie:
Danuta Lewandowska, Marek Wit
Inauguracja tegorocznej edycji Chorzowskiego
Teatrzyku Ogródkowego stanie siê nie lada gratk¹
dla najm³odszych widzów. Maluchy bêd¹ mia³y
szansê wyst¹piæ na scenie i wzi¹æ czynny udzia³
w tworzeniu opowieœci o kotce Misi, która
wszystkie swoje obowi¹zki odk³ada³a na póŸniej.
Marek Wit i Danuta Lewandowska pozwol¹
odbiorcom uczestniczyæ w spektaklu, u¿ywaæ
rekwizytów oraz masek, tañczyæ, œpiewaæ
i animowaæ lalki.

wg François Rabelais
przek³ad: Tadeusz Boy-¯eleñski
adaptacja i re¿yseria: Piotr Bikont
muzyka: Krzysztof Knittel
scenografia: Aleksander Janicki
na scenie: Joanna Fidler, Beata Kolak,
Miros³awa Olbiñska
Dwa olbrzymy, trzy baby i bimber.
Baby obieraj¹ ziemniaki i plotkuj¹,
historia o Gargantui i Pantagruelu
pêcznieje w s³owach, nabiera ¿ycia
i coraz silniej oddzia³uje na
wyobraŸniê. Utwór kipi od ludycznego i rubasznego humoru.

13 sierpnia, sobota
godz. 15:00
CHORZOWSKI TEATRZYK OGRÓDKOWY

Teatr Nikifory

Babroszki lec¹
w kosmos
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scenariusz: Natalia Kubiak,
Pawe³ Szymkowiak
muzyka: Pawe³ Szymkowiak
re¿yseria: zespó³ teatru
na scenie: Natalia Kubiak, Anna B¹czek,
Marcin Lieber
Stworki z krainy
Babroszkowo
wyruszaj¹ na
podbój kosmosu. Wspólnie
z widzami bêd¹
budowaæ rakietê, naucz¹ siê
kosmicznego
tañca i pokonaj¹ wszelkie przeciwnoœci losu.
Zapraszamy dzieci na spektakl pe³en przygód!

