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Do piêciu razy sztuka
czyli wyznanie bez ogródek
Motyw przewodni pi¹tego sezonu Chorzowskiego Teatru Ogrodowego to do piêciu razy sztuka, wiêc:
1. Pierwszy raz wystawiliœmy - a konkretnie Waganci - spektakl pod wie¿¹ szybu Prezydent.
2. Pierwszy raz przewróciliœmy do góry nogami przestrzeñ Magazynu Ciek³ego Powietrza, by zmieœciæ
w nim olbrzymi¹ scenê Teatru 8 Dnia (i amfiteatraln¹ widowniê!).
3. Pierwszy raz poczêstowaliœmy Widzów ChTO - wedle przepisu samego Piotra Bikonta - kluskami
i wódk¹ (niektórzy wtedy w³aœnie rozsmakowali siê... w teatrze).
4. Pierwszy raz (w piêcioodcinkowej rozmowie) oprowadzaliœmy Was po Chorzowie wraz z Miejskim
Konserwatorem Zabytków, Henrykiem Mercikiem.
5. Pierwszy raz oddaliœmy w Wasze rêce a¿ siedem numerów festiwalowej gazetki.
Zamykamy pi¹ty sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego z nadziej¹, ¿e ka¿dy z Was, drodzy Widzowie,
znalaz³ w nim coœ dla siebie. Oby³o siê bez nadêtego jubileuszu, bo dla nas wszystkie spektakle
i wydarzenia tej edycji festiwalu stanowi³y ma³e teatralne œwiêta. Przed nami jeszcze dzisiaj wielki fina³:
Villqist-day (niedawna premiera Teatru Polskiego z Bielska-Bia³ej i przedpremierowy seans filmu „Ewa”),
nie tylko dla koneserów twórczoœci chorzowskiego dramatopisarza i re¿ysera.
Chorzowski Teatr Ogrodowy rozwija siê, podobnie jak Magazyn Ciek³ego Powietrza, który ju¿ nied³ugo
przestanie zapadaæ w zimowy letarg (bo po wymianie okien i drzwi ruszy zatopione w nowej posadzce
ogrzewanie pod³ogowe), a Sztygarka bêdzie mia³a sta³¹ scenê wydarzeñ kulturalnych przez ca³y rok!
A ja ci¹gle myœlê o wakacjach...
Wasz Naczelny Ogrodnik, Sergiusz Bro¿ek

Kulturalny szlak
rozmowa z Prezydentem Miasta Chorzów, Panem Andrzejem Kotal¹
Sztajgerowy Cajtung: Koñczymy dziœ pi¹ty sezon ChTO. S¹dzi Pan, ¿e
teatr to udany pomys³ na spêdzenie weekendowego wieczoru?
Andrzej Kotala: Z ca³¹ pewnoœci¹. Ka¿dy sezon Chorzowskiego Teatru
Ogrodowego sprowadza do naszego miasta niezwykle ciekawe spektakle.
Repertuar jest tak przygotowany, by ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie, a w dodatku wszystko to dzieje siê w tak wyj¹tkowym miejscu, jakim jest
Sztygarka. Trudno o lepszy pomys³ na wolny wieczór.
Sz. C.: Jest Pan bywalcem okolicznych teatrów? Czy któryœ z nich ceni
Pan szczególnie?
A. K.: Nie jest ³atwo wybraæ któryœ z teatrów, ale to œwiadczy tylko o tym, ¿e
jest w czym wybieraæ. Myœlê, ¿e szczególnie w naszym mieœcie oferta jest
bogata, bo mamy i bêd¹cy dobrze znan¹ ju¿ mark¹ Teatr Rozrywki, ale
i prê¿nie dzia³aj¹ce Chorzowskie Centrum Kultury, gdzie coraz czêœciej
mamy okazjê zobaczyæ repertuar, wystawiany tak¿e przez teatry spoza
naszego regionu. Poza tym takie przedsiêwziêcia jak ChTO wykonuj¹
wielk¹ pracê u podstaw w „oswajaniu” wy¿szej kultury, jak¹ jest teatr.
(dokoñczenie rozmowy na nastêpnej stronie)

Kulturalny szlak - ci¹g dalszy rozmowy

z Prezydentem Miasta Chorzów,
Panem Andrzejem Kotal¹
Sz. C.: Proszê opowiedzieæ o planach Pana
i Pañskich urzêdników kultury w Chorzowie.
A. K.: Na pewno zamierzamy kontynuowaæ ju¿
rozpoczête dzia³ania i projekty. Stawiamy na silne domy
kultury w Chorzowie, tak, aby zaszczepiaæ
w najm³odszych i nieustaj¹co rozbudzaæ zami³owanie
do kultury wœród tych starszych. Jednym z ostatnich
przyk³adów mo¿e byæ Œwiêto Szlaku Zabytków
Techniki, które odby³o siê w³aœnie w Sztygarce,
a po³¹czone zosta³o z tegorocznym Œwiêtem Miasta.
Plany „kulturalne” mamy bardzo bogate, o nich
mieszkañcy dowiedz¹ siê ju¿ wkrótce. Jednak jednym
z naszych priorytetów jest tak¿e wzmacnianie
istniej¹cych ju¿ i sprawdzonych instytucji i ich
przedsiêwziêæ oraz lepsza promocja oferty kulturalnej
miasta dziêki g³êbszej wspó³pracy podmiotów, które tê
ofertê kulturaln¹ tworz¹.
Sz. C.: Katowice du¿o zrobi³y, by zdobyæ tytu³
Europejskiej Stolicy Kultury. I choæ konkurs
przegra³y, nie zamierzaj¹ przestaæ inwestowaæ
w kulturê. Czy widzi Pan w tej dziedzinie szansê na
œci¹gniêcie na Górny Œl¹sk, w tym równie¿ do
Chorzowa, turystów? Czy Œl¹sk mo¿e byæ znany ze
swej kultury?
A. K.: Niew¹tpliwie nale¿y doceniæ wysi³ki Katowic
w konkursie o tytu³ ESK 2016. Chorzów wspiera³ te
dzia³ania, co wiêcej, nadal zamierzamy wspó³pracowaæ,
choæ oczywiœcie ju¿ w nowej pokonkursowej
rzeczywistoœci. Co do turystyki kulturalnej, myœlê, ¿e
jest to ciekawy pomys³. Wymaga³by jednak stworzenia
kompleksowej oferty dla goœci, którzy mieliby odwiedziæ
Górny Œl¹sk, by zapoznaæ siê z jego kulturalnym
bogactwem. Na pewno jest ku temu potencja³ w ca³ym
województwie, a Chorzów na pewno ze swoim
kulturalnym zapleczem by³by mocnym punktem na tym
„kulturalnym szlaku”.
Sz. C.: Goszcz¹ca nas Sztygarka jest doskona³ym
przyk³adem na to, ¿e poprzemys³owe zabudowania
mog¹ ponownie o¿yæ, ¿e nie zawsze wyburzenie jest
jedyn¹ opcj¹. S¹dzi Pan, ¿e rewitalizacja takich
obiektów jest dobr¹ inwestycj¹?
A. K.: Z ca³¹ pewnoœci¹. Tego typu obiekty zamienione
w miejsca u¿ytecznoœci publicznej dostaj¹ „nowe ¿ycie”.
Przekszta³cenie ich w tego typu inwestycje przynosi
coraz lepsze rezultaty. Tak jak Panie wspomnia³y,
znakomity przyk³ad to Sztygarka, miejsce, które ³¹czy
wyj¹tkowe poprzemys³owe wnêtrza z dzia³alnoœci¹
kawiarni czy SPA. Byæ mo¿e w przysz³oœci pojawi siê
mo¿liwoœæ zaadaptowania zabytkowej wie¿y Zespo³u
Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich
i nadania jej nowej funkcji. Jest to sprawa jeszcze nie na
dziœ, ale myœlê, ¿e by³aby to znakomita lokalizacja
na restauracjê, byæ mo¿e galeriê, a tym samym kolejne
ciekawe miejsce o industrialnym charakterze
w Chorzowie.
Sz. C.: Przed objêciem stanowiska Prezydenta
Miasta by³ Pan prezesem WPKiW. Czy w wolnych
chwilach lubi Pan tam wracaæ?
A. K.: Oczywiœcie, bardzo lubiê odwiedzaæ nasz Park.
Robiê to zawsze, gdy mam woln¹ chwilê, zw³aszcza ¿e
coraz bogatsza oferta wypoczynkowa i kulturalna jak
najbardziej do tego zachêca.
rozmawia³y Anka Miozga
i Magdalena Widuch

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Rozum œpi,
serce siê wyrywa
Wielki sceniczny felieton Tomasza
Jachimka sprawi³, ¿e publicznoœæ
dopiero po zakoñczeniu spektaklu
zaczê³a siê zastanawiaæ nad
sob¹, bo w trakcie trwania
widowiska by³a tylko œwietna
zabawa, ¿arty z prasowania,
jedzenia (b¹dŸ niejedzenia),
telewizji. A dopiero póŸniej
uœwiadomiliœmy sobie, ¿e my te¿
mamy koszulê do wyprasowania
i tak bardzo nam siê nie chce. I krok po kroku zaczêliœmy
rozumieæ, ¿e po raz kolejny Jachimek postawi³ ka¿dego
z nas przed krzywym zwierciad³em i wyci¹gn¹³ nasze
s³abostki. Ale wcale nie mamy mu tego za z³e, bo dziêki
temu spêdziliœmy czas, zaœmiewaj¹c siê do ³ez.
Spektakl reklamowany jest jako przeœwietlenie
mê¿czyzn, wyci¹gniêcie na œwiat³o dzienne ich
najwiêkszych, wstydliwie skrywanych u³omnoœci. Ale ja
mê¿czyzn¹ nie jestem, a w felietonie Jachimka odkry³am
tak¿e mnóstwo przytyków do moich cech. Czy wiêc obie
p³cie ró¿ni¹ siê od siebie w znacznie mniejszym stopniu
ni¿ jest to powszechnie uwa¿ane? Drogie panie, mo¿e
przejdziemy na dietê. Od jutra?! Dobrze, bardzo dobrze!
Ktoœ móg³by stwierdziæ, ¿e spektakl „[Ja]3” œwietnie
sprawdzi³by siê jako monodram, ale czy nie stracilibyœmy
wówczas ¿ywio³owoœci i ró¿norodnoœci, jakich
dostarczy³o nam to sceniczne trio? Gdyby stan¹³ przed
nami cz³owieczek i zacz¹³ zwierzaæ siê ze swej
nieudolnoœci, zanudzilibyœmy siê. A tak, zarówno
publicznoœæ jak i aktorzy œwietnie siê bawili, zaskakuj¹c
siê nawzajem. Panowie improwizowali i starali siê, aby
widzowie nie zobaczyli, ¿e w³aœnie siê „gotuj¹”. A w³aœnie
dziêki tym scenom widaæ by³o, ¿e spektakl nie zosta³
zrobiony na zasadzie „masz tekst i graj”, tylko jest za
ka¿dym razem inny, a sami aktorzy maj¹ na tyle udane
poczucie humoru, ¿e s¹ w stanie wyjœæ obronn¹ rêk¹
z ka¿dej pu³apki zastawionej przez kolegów. Spektakl
w du¿ym stopniu opiera siê na ¿ywym kontakcie
z widzem, jak wiadomo, tu te¿ czekaj¹ niespodzianki.
I jedna tylko ma³a rzecz przeszkadza³a na scenie: autor.
Niestety, jego dykcja pozostawia wiele do ¿yczenia, ale
chyba uda³o mu siê tê niedogodnoœæ zrekompensowaæ
œwietnym przeœmiewczym tekstem i byciem mózgiem tej
ca³ej operacji.
Magda Depta³a

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
WyobraŸnia i rzeczywistoœæ
rozmowa z Ingmarem Villqistem

Sztajgerowy Cajtung: Przedpremierowy pokaz
w trakcie Chorzowskiego Teatru Ogrodowego to
pierwszy seans „Ewy” na Œl¹sku, o którym doœæ
szeroko film opowiada. Dlaczego jako miejsce akcji
wybrali Panowie w³aœnie Œl¹sk?
Ingmar Villqist: Wiele powsta³o w ostatnim czasie filmów
o Œl¹sku, które w ró¿ny sposób diagnozuj¹ nasz¹
rzeczywistoœæ. Historia „Ewy” mog³aby siê zdarzyæ
wszêdzie. My obaj z Adamem Sikor¹, wspó³scenarzyst¹
i wspó³re¿yserem filmu, jesteœmy narodowoœci œl¹skiej,
pracujemy tutaj, wiêc w naturalny sposób lokalizujemy
stwarzane przez nas historie w³aœnie na Œl¹sku.
Przedstawiony w filmie problem nie dotyczy, w kontekœcie socjologicznym, wy³¹cznie Œl¹zaków, ale
wszystkich ludzi w podobnej sytuacji ekonomicznej na
ca³ym œwiecie. „Ewa” to historia kobiety, której m¹¿
pozbawiony jest mo¿liwoœci utrzymywania rodziny, bo
traci pracê, a g³ówna bohaterka przez splot ró¿nego
rodzaju przypadków i okolicznoœci zaczyna wykonywaæ
tak¹ a nie inn¹ pracê. Przed rozpoczêciem zdjêæ
przeprowadziliœmy z Adamem Sikor¹ ponaddwuipó³letnie badania socjologiczne. Spotykaliœmy siê
z pierwowzorami naszych bohaterów, przesiadywaliœmy w ich domach, rozmawialiœmy, wiêc ta
historia dzieje siê tam, gdzie j¹ poznawaliœmy.
Sz. C.: „Ewa” czeka na swoj¹ kinow¹ premierê, jak
na razie film funkcjonowa³ w obiegu festiwalowym.
Dosta³ m.in. nagrodê we Wroc³awiu na Nowych
Horyzontach, nawet na Festiwalu Polskich Filmów
w Nowym Jorku. Jak widzowie go komentuj¹?
I. V.: Na spotkaniach pofestiwalowych z publicznoœci¹
odbywamy ciekawe rozmowy, bardzo dla nas wa¿ne,
pe³ne cennych uwag, dotycz¹cych zw³aszcza
uniwersalnej wymowy tego filmu. Jak ten film odbierze
œl¹ska publicznoœæ, tego nie wiemy, bo nie by³o jeszcze
oficjalnej premiery, wiêc nie by³o te¿ szerszych
komentarzy.
Sz. C.: Bohaterowie Pañskich dramatów stawiani s¹
wobec skrajnych sytuacji, bardzo g³êboko ich Pan
przeœwietla. Jak przygotowuje Pan swoje
scenariusze?
I. V.: Spektakl „Taka fajna dziewczyna jak ty” Teatru
Polskiego z Bielska-Bia³ej prezentowany w trakcie
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego to historia, jakich
zapewne wiele spotkamy w dzisiejszych czasach. Dwie
siostry mieszkaj¹ ze sob¹, jedna opiekuje siê drug¹,

z tym, ¿e wykonuje zawód, z którego nie nale¿a³oby byæ
szczególnie dumnym, a w dodatku ukrywa to przed
siostr¹.
W przypadku filmu praca nad scenariuszem wygl¹da
inaczej, bo trzeba siê bardzo dobrze przygotowaæ, ¿eby
to nie rozmija³o siê z faktami, dlatego przy pisaniu
scenariusza „Ewy” korzystaliœmy m.in. z konsultacji
wybitnego socjologa na Uniwersytecie Œl¹skim, prof.
Marka Szczepañskiego. Odbyliœmy bardzo du¿o rozmów
z ró¿nymi ludŸmi, ¿eby, buduj¹c tê historiê, mieæ
pewnoœæ, ¿e nie jest to zupe³nie wymyœlona rzecz. To
w przypadku scenariusza filmowego, dotykaj¹cego
takich obszarów jak w „Ewie”, jest absolutnie niezbêdne
i konieczne. Bardzo czêsto scenariusze filmowe powstaj¹
zainspirowane jak¹œ informacj¹ prasow¹, któr¹ mo¿na
ciekawie rozwin¹æ, ale w dramacie tak nie jest. W przypadku dramatu to jest wy³¹cznie kwestia wyobraŸni
dramatopisarza.
Sz. C.: By³ Pan dyrektorem Teatru w Gdyni. Czy
dyrektorowanie mo¿e gasiæ w re¿yserze twórczoœæ
i kreatywnoœæ? Chyba wiêcej czasu trzeba wówczas
poœwiêciæ na odkopywanie siê z miliona papierów ni¿
budowanie kolejnych ¿yciorysów postaci
dramaturgicznych?
I. V.: Pracê w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni zakoñczy³em po trzech sezonach w grudniu
zesz³ego roku. Stara³em siê realizowaæ w Gdyni równie¿
w³asne projekty, w tym czasie powsta³ nasz film „Ewa”
i wyre¿yserowa³em trzy spektakle, zacz¹³em wspó³pracê
z Teatrem Polskiego Radia. Jednak praca dyrektora jest
w sprzecznoœci z w³asn¹ dzia³alnoœci¹ artystyczn¹.
Sz. C.: Jakie s¹ Pana plany na najbli¿szy czas?
I. V.: Od 19 do 23 wrzeœnia w chorzowskim kinie
Panorama odbêdzie siê du¿y przegl¹d spektakli Teatru
Telewizji, które powsta³y na podstawie moich dramatów,
bêdzie pokazany tak¿e film „Helmucik”, który robiliœmy
razem z Adamem Sikor¹ w 2005 roku. 19 wrzeœnia
odbêdzie siê prapremiera filmu „Ewa” w Centrum Sztuki
Filmowej w Katowicach, wczeœniej jeszcze, 16 wrzeœnia,
kolejna premiera „Nocy Helvera” w teatrze w Nowosybirsku. W nowym sezonie wznowienie „Balladyny”
w mojej re¿yserii w Teatrze Nowym w Zabrzu, „Nocy
Helvera” w Teatrze Bagatela w Krakowie. Zastanawiamy
siê z Adamem Sikor¹ nad nowym projektem filmowym.
Sz. C.: Dziêkujê za rozmowê.
rozmawia³a Magda Depta³a

A za tydzieñ...:
Co prawda to ju¿ koniec pi¹tego sezonu
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, ale specjalnie
dla uzale¿nionych od copi¹tkowych artystycznych
wydarzeñ zagoœci tak¿e u nas...

XXIV Miêdzynarodowy Studencki
Festiwal Folklorystyczny
Ju¿ w pi¹tek, 2 wrzeœnia, od godz. 17:00
przez 3 godziny na zielonych terenach Sztygarki
oraz na scenie w Magazynie Ciek³ego Powietrza
wystêpowaæ bêd¹ zespo³y festiwalowe z Niemiec,
S³owenii, Meksyku, Armenii, Bu³garii, Macedoniii,
Hiszpanii, Czech i Ukrainy.
Szczegó³y na

http://festiwal.us.edu.pl
Zapraszamy!

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Œl¹skie s³owo „borok”
rozmowa z Barbar¹ Lubos-Œwiês, aktork¹
Teatru Œl¹skiego, odtwórczyni¹ tytu³owej roli
w filmie Ingmara Villqista i Adama Sikory „Ewa”
Sztajgerowy Cajtung: Film „Ewa” widzowie
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego zobacz¹ przed
jego oficjaln¹ premier¹, planowan¹ na drug¹
po³owê wrzeœnia. Zagra³aœ tu g³ówn¹ rolê: kobiety,
która, poœwiêcaj¹c siê dla rodziny, posuwa siê do
prostytucji. Co ta rola zmieni³a w Twoim aktorstwie?
Barbara Lubos-Œwiês: Jak ka¿da
rola, ma³a, du¿a czy œrednia
pozwala poszerzyæ warsztat.
W swojej dotychczasowej pracy
nie mia³am przyjemnoœci zagraæ
prostytutki, ani w kinie, ani
w teatrze. Po przeczytaniu scenariusza mia³am obiekcje, czy
przyj¹æ tê rolê. Myœla³am sobie,
czy dam radê: skomplikowana
postaæ i trudny temat. Z drugiej
strony, rzadko zdarza siê nam, aktorom teatralnym,
dostawaæ propozycje do filmów, tym bardziej kinowych,
wiêc pomyœla³am, ¿e nie mo¿na zawracaæ, trzeba
zmierzyæ siê z t¹ postaci¹, jak i samym tematem.
Jednak nie mia³am takiego doœwiadczenia, jeœli chodzi
o pracê przed kamer¹. Wczeœniej by³o kilka filmów
z Lechem Majewskim i Maciejem Pieprzyc¹, ale zwykle
by³y to role epizodyczne. Teraz po raz pierwszy
zaproponowano mi g³ówn¹ rolê. To by³o szalenie
kusz¹ce: skonstruowaæ postaæ od pocz¹tku do koñca,
precyzyjnie i wnikliwie w ni¹ wejœæ, roz³o¿yæ j¹ na
czynniki pierwsze. Praca na planie na pewno bardzo
rozwinê³a mnie warsztatowo.
Sz. C.: A jak to siê sta³o, ¿e to w³aœnie Ty zagra³aœ
Ewê? By³ jakiœ casting do tej postaci?
B. L-Œ.: Do filmu odby³ siê casting, w którym oczywiœcie
wziê³am udzia³. Z Adamem Sikor¹ po raz pierwszy
spotka³am siê przy filmie „Angelus” Lecha
Majewskiego, w którym do zagrania mia³am niewielk¹
rolê. Po kilku latach dosz³o do kolejnego spotkania,
kiedy to w Teatrze Œl¹skim filmowa³ próby i robi³
multimedia do spektaklu „Makbet”. Poza tym Adam
widzia³ te¿ korezowego „Cholonka”, spektakl, który
w ca³oœci gramy gwar¹ œl¹sk¹. Mówi³ mi, ¿e, pisz¹c
wspólnie z Ingmarem scenariusz, zak³ada³, ¿e
mog³abym zagraæ Gizê. I ostatecznie tak siê sta³o.
Sz. C.: Najczêœciej obsadzana jesteœ w rolach kobiet
twardo st¹paj¹cych po ziemi, kobiet o silnych
charakterach. Jaka jest Ewa?
B. L-Œ.: Ewa nie jest postaci¹ tak siln¹. Us³yszeliœmy
nawet zarzut, ¿e mimo i¿ zawalczy³a o ¿ycie, szukaj¹c
pracy i podejmuj¹c siê takiego a nie innego zajêcia, jest
zbyt naiwna. Z jednej strony Ewa, w³aœciwie nie Ewa, bo
film nosi tytu³ „Ewa”, a moja bohaterka to Giza, od
imienia Gizela, postanawia wzi¹æ ¿ycie w swoje rêce.
Jej m¹¿ nie ma pracy, podda³ siê i to ona podejmuje
walkê o byt i przetrwanie. I rzeczywiœcie w tym jest silna
i konsekwentna; ujê³a mnie przewrotnoœæ tej postaci. Do
tej pory najczêœciej gra³am silne charaktery. Gdyby Giza
taka by³a, nie przyjê³aby pracy prostytutki. Jednak ci¹g
wydarzeñ w jej ¿yciu sprawi³, ¿e bezwiednie podda³a siê
temu, co przyniós³ jej los. Zrobi³a to bardziej

z bezsilnoœci ni¿ wielkiej si³y. Giza utkana jest z bardzo
ró¿nych emocji. Owszem, s¹ sceny, w których widaæ, ¿e
ma moc. Jednak generalnie jest bardzo s³aba i krucha,
œwiadczyæ o tym mo¿e fakt, ¿e, nie radz¹c sobie z problemami i ¿yciem, siêgnê³a po alkohol. Mimo wielu tragicznych sytuacji, z którymi musia³a siê zmierzyæ, t³amsi w sobie ogromny ból i s³aboœæ. Ona jest zupe³nie inna ni¿ te
postacie, które do tej pory gra³am. Mam takie pragnienie,
¿eby zagraæ teraz kogoœ zupe³nie innego, utkanego z ca³kowicie innych emocji, z takiej prawdziwej wra¿liwoœci,
wycofanego. Z wielkim sentymentem wracam w³aœnie do
postaci Iriny z „Trzech sióstr” Czechowa. Mój m¹¿, Artur,
równie¿ aktor, zawsze mówi mi, ¿e poniewa¿ gram takie
„silne baby”, widzowie ju¿ dawno zapomnieli, ¿e na
scenie potrafiê byæ delikatna i krucha. Prywatnie jestem
zupe³nym zaprzeczeniem tych kobiet, które kreujê na
scenie. Patrz¹c na film „Ewa”, myœlê, ¿e jego ogromnym
walorem i najwiêksz¹ wartoœci¹ jest to, ¿e gramy jak
„naturszczyki”. Tu nie ma kreacyjnego grania, jest tylko
prawda, prostota i stonowanie. Tego wymagali od nas
re¿yserzy. Nie szukania wielkich emocji, bo w tym filmie
nie ma na nie miejsca. Myœlê, ¿e przez to ten obraz sta³ siê
tak prawdziwy i wiarygodny.
Sz. C.: Jak najtrafniej okreœliæ Twoj¹ postaæ?
B. L-Œ.: Gizê najpiêkniej okreœla œl¹skie s³owo „borok”.
W jêzyku polskim nie znajdziemy chyba podobnego
okreœlenia na cz³owieka. Zarówno ona jak i jej m¹¿ s¹
ludŸmi, którzy nie potrafi¹ sobie w ¿yciu poradziæ, nie
umiej¹ pomóc sobie nawzajem, im równie¿ nikt nie potrafi
pomóc. Chwytaj¹ siê ¿ycia jak mog¹, chc¹ przetrwaæ,
jednak kompletnie im siê to nie udaje.
Sz. C.: Wyjaœnijmy wiêc naszym czytelnikom, sk¹d ta
ró¿nica imion. Film nosi tytu³ „Ewa”, zaœ g³ówna
bohaterka ma na imiê Gizela.
B. L-Œ.: Powód jest prosty. Po pierwsze tytu³ jest
nawi¹zaniem do pierwszej kobiety: Ewy, w kontekœcie
której równie¿ mo¿na rozpatrywaæ g³ówn¹ bohaterkê.
G³ównie jednak chodzi o kobietê, której ¿ycie sta³o siê
kanw¹ do napisania scenariusza filmu. To w³aœnie te dwa
fakty zadecydowa³y, ¿e obraz, który wspólnie
stworzyliœmy, nosi tytu³ „Ewa”, zaœ moja bohaterka ma na
imiê Gizela.
Sz. C.: Mi³oœnicy rodzimego kina, szczególnie tego,
którego akcja dzia³a siê tutaj, na Œl¹sku, mogli Ciê ju¿
ogl¹daæ na du¿ym ekranie m.in. w filmach
„Barbórka”, „Zgorszenie publiczne”, „Benek” czy
„Angelus”. Jednak rola w filmie „Ewa” jest Twoj¹
pierwsz¹ tak znacz¹c¹. Otrzyma³aœ nagrodê za
g³ówn¹ rolê ¿eñsk¹ podczas The 7th Annual New York
Polish Film Festival. Jakie to uczucie byæ docenion¹
na tak presti¿owym festiwalu?
B. L-Œ.: To bardzo mi³e uczucie. Tym bardziej mi³o by³o mi
j¹ odbieraæ, ¿e nagroda, któr¹ otrzyma³am, po raz
pierwszy nazywana zosta³a imieniem El¿biety
Czy¿ewskiej, aktorki, która stworzy³a cudowne kreacje
i która od wielu lat w tym festiwalu bra³a udzia³, mieszka³a
w okolicy i bardzo by³a z nim z¿yta. A przy okazji wyjazdu
do Stanów Zjednoczonych pozna³am ciekawych ludzi,
mog³am zwiedziæ kawa³ek œwiata: taki sympatyczny
dodatek przy produkcji „Ewy”.

Sz. C.: To nie jedyna nagroda dla filmu?
B. L.-Œ.: Nie jedyna. Andrzej Mastalerz, odtwórca
g³ównej roli mêskiej, dosta³ nagrodê aktorsk¹ na
Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrzeœni, Adam Sikora i Ingmar Villqist
otrzymali nagrodê za debiut na festiwalu Era Nowe
Horyzonty we Wroc³awiu, a tak¿e na The 7th Annual
New York Polish Film Festival. Dodatkowo nagrod¹
podczas festiwalu Regiofun w Katowicach
uhonorowana zosta³a producentka filmu, Magdalena
Nowacka. (c.d. na stronie 8, czyli ostatniej)
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26 sierpnia, pi¹tek

Dokoñczenie rozmowy z Barbar¹ Lubos-Œwiês

Sz. C.: Jeœli siê nie mylê, to film „Ewa” jest debiutem
fabu- larnym duetu Ingmar Villqist i Adam Sikora.
Jak wygl¹da³a wspó³praca na planie?
B. L.-Œ.: Bardzo dobrze. Re¿yserzy œwietnie siê
dogadywali miêdzy sob¹. Byli bardzo zgodni we
wszystkim, doskonale wiedzieli, czego oczekiwaæ od
siebie i od nas, aktorów. Zdarza³y siê momenty, ¿e
w trakcie zdjêæ szczególnie Ingmar dopisywa³ nowe
teksty: dzie³o powstawa³o tu i teraz. To sprawia³o, ¿e
w naszej pracy nie by³o miejsca na rutynê i przewidywalnoœæ. Dla Ingmara praca przy „Ewie” z pewnoœci¹
by³a niesamowit¹ przygod¹. By³ bardzo skupiony,
wyciszony i do ka¿dego zadania podchodzi³ z wielk¹
pokor¹ w stosunku do samego siebie jak i aktorów. Film
to materia, z któr¹ spotka³ siê zawodowo po raz
pierwszy: jest re¿yserem teatralnym i dramaturgiem.
Pracuj¹c na planie, czuliœmy, ¿e powstaje jednoczeœnie
bardzo trudny, ale
i piêkny film. Wspó³praca
by³a cudowna. Z Ingmarem nie mia³am okazji
pracowaæ wczeœniej, ale
byæ mo¿e jeszcze kiedyœ
nasze drogi siê spotkaj¹,
tym razem w teatrze.
Sz. C.: Nie jest
tajemnic¹, ¿e przed kamer¹ czêsto towarzyszy Ci
starsza córka, Justyna. Bêdzie równie¿ aktork¹, jak
jej rodzice?
B. L.-Œ.: Tego nie wiem. Justyna na pewno ma duszê
artystyczn¹: piêknie œpiewa, gra na gitarze, pisze teksty
i wola³abym, ¿eby swoj¹ przysz³oœæ zwi¹za³a raczej
z muzyk¹. Mimo to wydaje mi siê, ¿e zd¹¿y³a ju¿ po³kn¹æ
nieco bakcyla kinowego: zagra³a w dokumencie
„Katastrofy górnicze”, póŸniej w „Zgorszeniu
publicznym”, „Drzazgach”. Nie by³y to du¿e sceny, ale
jednak mia³a okazjê poczuæ tê niezwyk³¹ atmosferê
przed kamer¹: wyczekiwania na ujêcie, charakteryzacji.
Jednak jaka bêdzie jej przysz³oœæ i co przyniesie ¿ycie,
tego nie jestem w stanie przewidzieæ.
Sz. C.: Jesteœ g³ównie aktork¹ teatraln¹. Pracowa³aœ
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, sosnowieckim
Teatrze Zag³êbia, obecnie mo¿na Ciê ogl¹daæ na
scenach Teatru Œl¹skiego i Teatru Korez.
Poœwiêci³abyœ teatr dla filmu?
B. L.-Œ.: Oj, to w ogóle nie wchodzi w grê. Sukces na
szerok¹ skalê mo¿na odnieœæ mieszkaj¹c w Warszawie
i bêd¹c na ka¿de wezwanie. Poza tym aktorzy, którzy
ceni¹ sobie ten zawód, zawsze na pierwszym miejscu
stawiaj¹ teatr. Film i sztuka teatralna to zupe³nie inna
praca. Jedna i druga jest fascynuj¹ca i cudownie, ¿e
nam, aktorom teatralnym, zdarzaj¹ siê takie propozycje.
Wiadomo, ¿e chcia³oby siê wiêcej, bo taka przygoda na
planie sprawia, ¿e przestajemy byæ anonimowi, co,
jakby nie by³o, równie¿ jest wa¿ne. Ja mam to niezwyk³e
szczêœcie pracowaæ na ró¿nych scenach, bo poza
Teatrem Œl¹skim jest Teatr Korez, gdzie aktor realizuje
siê w trochê inny sposób. Inny jest repertuar, inny jest
te¿, dziêki kameralnoœci Korezu, sposób grania. Te
spotkania na scenie z aktorami ró¿nych teatrów s¹
wyj¹tkowe, bardzo buduj¹ce i rozwijaj¹ce.
Sz. C.: Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
w katowickiej Bellmer Cafe rozmawia³a Anka Miozga

Villqist-day
godz. 20:00

Teatr Polski
(Bielsko-Bia³a)

Taka fajna
dziewczyna jak ty
re¿yseria i scenografia: Ingmar Villqist
na scenie: Anna Guzik, Marta Gzowska
Sawicka, Artur Pierœciñski
Dwie siostry mieszkaj¹ w wynajêtej kawalerce. Starsza
zarabia na utrzymanie obu w sposób, który pragnie
zachowaæ w tajemnicy. M³odsza ¿yje w œwiecie
wyobraŸni, z którego wy³oni¹ siê... potwory.

godz. 22:00
projekcja przedpremierowa filmu

Ewa
scenariusz i re¿yseria:
Adam Sikora i Ingmar Villqist
obsada: Barbara Lubos-Œwiês,
Andrzej Mastalerz, Anna Guzik, Robert
Talarczyk, Aleksandra Pop³awska,
Gra¿yna Bu³ka, Jan Skrzek i inni
dystrybutor: SPECTATOR
Film „Ewa” opowiada o mi³oœci tak prawdziwej, ¿e trudno
w ni¹ uwierzyæ. Poruszaj¹cy obraz o silnych relacjach
emocjonalnych w rodzinie, o kobiecie, w której, w obliczu
gro¿¹cej jej rodzinie biedy, budzi siê si³a do walki o dzieci,
dom, godne ¿ycie.
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