
B³azen z Badowa
rozmowa z Piotrem Bikontem

Sztajgerowy Cajtung: Stowarzyszenie Teatralne Badów goœciliœmy po 

raz pierwszy na scenie Chorzowskiego Teatru Ogrodowego w zesz³ym 

roku. Co zmieni³o siê u Was od tego czasu?

Piotr Bikont: No, mamy nowe przedstawienie, ósme w naszym dorobku. Dla 

mnie szczególnie wa¿ne, bo od bardzo dawna zasadza³em siê na adaptacjê 

tekstu Daria Fo, który dawa³ mi szansê na spektakl bêd¹cy swoistym 

rozliczeniem z katolicyzmem. Problem polega³ na tym, ¿e brakowa³o 

przek³adu, nawet angielskiego, trzeba wiêc by³o znaleŸæ t³umacza               

z w³oskiego. D³ugo szuka³em, a¿ w koñcu namówi³em mieszkaj¹c¹ we 

W³oszech  Agnieszkê Skibiñsk¹, dla której by³ to debiut w dziedzinie literackiego przek³adu. 

Sz. C.: W zapowiedzi do spektaklu B³azen Pana Boga czytamy, ¿e oprócz salw œmiechu i weso³ej zabawy 

spodziewaæ mo¿emy siê równie¿ materia³u do refleksji nad skomplikowanym œwiatem wartoœci. O jakich 

wartoœciach mowa? 

P. B.: Jest to wersja ¿ywota œwiêtego Franciszka z Asy¿u. Obrazoburcza, ale rzetelna i ¿arliwa. 
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Dwa œwiaty
recenzja ze spektaklu
Kamienie w kieszeniach

Prawdziwy teatr nie potrzebuje wymyœlnych dekoracji ani 
efektów specjalnych. Prawdziwy teatr to drugi cz³owiek 
oraz poruszaj¹ca emocje historia. To wystarczy, by 
zaw³adn¹æ wyobraŸni¹ odbiorców. Teatr Montownia 
udowodni³, ¿e si³a widowiska tkwiæ powinna w dobrym 
aktorstwie: resztê mo¿na bez szkody dla ostatecznego 
efektu wyeliminowaæ. Scenografia Kamieni w kieszeniach 
okaza³a siê bardziej ni¿ ascetyczna: niski podest to jedyny 
dodany do przestrzeni sceny element. W sztuce 
funkcjonowa³ jako ³awka w przebieralni, ³ó¿ko, barowe 
krzes³a, budowa³ dodatkowe p³aszczyzny opowieœci; 

zreszt¹ scenê w Magazynie Ciek³ego Powietrza aktorzy ³adnie wykorzystali: siedzenie na jej krawêdzi przenosi³o 
bohaterów do czasów dzieciñstwa, a surowy wygl¹d œciany zupe³nie nie przeszkodzi³ w zarysowaniu marzeñ. 
Równie¿ kostiumy nie odwracaj¹ uwagi od toku wydarzeñ: chocia¿ aktorzy odgrywaj¹ wiele postaci obu p³ci, nie 
zaznaczaj¹ ich obecnoœci ani zmianami strojów, ani drobnymi nawet dodatkami. Owszem, przebieraj¹ siê co jakiœ 
czas, lecz zaabsorbowani treœci¹ przedstawienia odbiorcy nie musz¹ dostrzegaæ, ¿e polega to jedynie na zdjêciu    
i za³o¿eniu tych samych ubrañ.

(ci¹g dalszy na stronie trzeciej)

(ci¹g dalszy rozmowy na stronie drugiej)

fot. Tomasz Stañczak /Agencja Gazeta



Interaktywnoœæ
czyli w³adza w rêkach widza!

W przypadku wiêkszoœci wydarzeñ teatralnych istnieje 
doœæ jasny podzia³ na dwie podstawowe grupy: aktorów, 
czyli tych bardziej aktywnych, oraz widzów, czyli tych, 
których rola ogranicza siê do biernego ogl¹dania sztuki 
teatralnej. Jednak coraz czêœciej zaobserwowaæ 
mo¿emy, ¿e jedn¹ z wa¿niejszych cech wspó³czesnej 
kultury zaczyna stanowiæ szeroko pojmowana 
interaktywnoœæ. Spoœród wielu form teatralnych,           
w jakich mo¿emy dziœ uczestniczyæ, niezwykle 
interesuj¹c¹ i nowatorsk¹ propozycjê stanowi¹ w³aœnie 
spektakle interaktywne, najczêœciej lekkie, ³atwe i przy- 
jemne dla widza, a niekoniecznie (przede wszystkim ze 
wzglêdu na swoj¹ nieprzewidywalnoœæ) tak samo 
odbierane przez ich twórców. 
W przypadku sztuk interaktywnych czêsto dzieje siê tak, 
¿e to widz, podejmuj¹c pewne dzia³ania, mo¿e wp³yn¹æ 
na finalny kszta³t dzie³a teatralnego. Przyk³adem mo¿e 
byæ chocia¿by farsa Szalone no¿yczki: widowisko 
oparte na interakcji pomiêdzy aktorami a publicznoœci¹, 
która, analizuj¹c przebieg akcji, ¿ywo komentuj¹c          
i s³uchaj¹c zeznañ poszczególnych postaci, ustala 
koñcowy werdykt, a tym samym i zakoñczenie sztuki.
Chorzowscy teatromani z pewnoœci¹ pamiêtaj¹ 
spektakl The Rocky Horror Show, w którym widzowie 
mieli okazjê bawiæ siê razem z aktorami na scenie, 
œpiewaj¹c czy tañcz¹c z nimi w rytm rock and rolla. Na 
marginesie dodam, ¿e by³ to chyba jeden z pierwszych, 
jeœli nie pierwszy, spektakl na naszym ojczystym 
poletku teatralnym do tego stopnia umo¿liwiaj¹cy 
odbiorcom podejmowanie w³asnej inicjatywy. Innym 
interaktywnym spektaklem jest Skok z wysokoœci        
(w brawurowym wykonaniu Krystyny Jandy), swego 
rodzaju zabawa teatralna, która ma w za³o¿eniu 
w³¹czenie widowni w opowiadan¹ historiê i zaproszenie 
odbiorców do wspólnego grania.
No i na deser pozostaje Teatr Korez z takimi spektaklami 
jak Scenariusz dla 3 aktorów czy Kwartet dla 4 aktorów, 
gdzie widzowie (a nierzadko te¿ czêœci ich garderoby) 
bior¹ czynny udzia³ w sztuce teatralnej. Szczegó³ów nie 
zdradzê, by tym wszystkim, którzy spektakli jeszcze nie 
widzieli, nie psuæ dobrej zabawy. 
Nieco inaczej sprawa ma siê z teatrem dla dzieci. Tu 
odnieœæ mo¿na wra¿enie, ¿e bardzo wiele opiera siê na 
interakcji, zaanga¿owaniu w dzie³o i kontakcie               
z m³odym widzem.

 W ka¿dym razie chodzi miêdzy innymi o to, by od czasu 
do czasu dzieciom wolno by³o energicznie siê ruszaæ,      
a nawet krzyczeæ. Maluchy szczerze i spontanicznie 
reaguj¹ na poczynania bohaterów, radoœnie œmiej¹ siê 
albo wspó³czuj¹, daj¹c dowód zainteresowania                
i zaanga¿owania w opowieœæ. Widowiska teatralne dla 
najm³odszych niejednokrotnie rozbrzmiewaj¹ okrzykami 
skierowanymi do aktorów, a raczej postaci, które graj¹. 
Dzieciom te¿ œwiadomie powierza siê zadania teatralne, 
dziêki którym w pe³ni mog¹ poczuæ siê uczestnikami 
przedsiêwziêcia, maj¹ szansê obcowaæ ze sztuk¹ „tu        
i teraz”, a tak¿e zasmakowaæ magii teatru. 
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy, czyli ma³e ChTO,        
w ka¿d¹ sobotê sierpnia o godzinie 15:00 zaprasza 
rodziców wraz ze swoimi pociechami do udzia³u              
w spektaklach dla dzieci. W przedstawieniach tych nie 
brak ciekawych doœwiadczeñ i wielkich emocji. A tym 
milusiñskim, którym teatralnych wra¿eñ wci¹¿ jeszcze 
bêdzie ma³o, polecamy 15 sierpnia spektakl Ela hop! 
s³owackiego teatru PIKI; po nim miêdzy innymi równie¿ 
zabawa w teatr. Interaktywna, a jak¿e! 

Anka Miozga

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

Zapraszamy na oficjaln¹ stronê 
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego:

     www.chto.pl

Zachêcamy te¿ do polubienia 
facebookowego profilu ChTO: 

Znajduj¹ siê tam:
- krótkie zapowiedzi najbli¿szych 
wydarzeñ,
- minirelacje ze spektakli,
- galerie zdjêæ,
- anegdoty pozakulisowe,nowinki, dyskusje,
- elektroniczne wersje 

„Sztajgerowego Cajtunga”

http://www.facebook.com/
chorzowskiteatrogrodowy

Sz.C.: Kim wiêc jest wspó³czesny b³azen Pana Boga? 
P. B.: B³azen, weso³ek, komediant... w ujêciu Daria Fo 
Franciszek by³ œredniowiecznym aktorem, mistrzem 
sztuki aktorskiej, dysponuj¹cym doskona³¹ technik¹ 
teatralnej narracji. 
Sz. C.: Z Waszej strony internetowej dowiadujemy 
siê, ¿e siedziba Stowarzyszenia Teatralnego Badów 
„zagra³a” w filmie Testosteron Andrzeja Sara- 
monowicza. Jak do tego dosz³o i czy wp³ynê³o to na 
wzrost Waszej popularnoœci?  
P. B.: Andrzej jest jednym z naszych przyjació³, jeszcze 
sprzed okresu badowskiego. Potem przyje¿d¿a³ do 
Badowa na wypoczynek i tu w³aœnie wymyœla³ swój 
scenariusz, dlatego te¿ tutaj umieœci³ akcjê swojego 
dramatu. Oczywiœcie, w jakimœ stopniu stanowi to 
dodatkow¹ atrakcjê dla tych, dla których Testosteron ma 
wymiar „kultowy” i jakoœ powiêksza to nasz¹ widowniê.
Sz. C.: Czy jako krytyk kulinarny mo¿e nam Pan 
podaæ przepis na jakiœ lekki orzeŸwiaj¹cy przysmak  
w sam raz na wakacyjne upa³y? 
P. B.: Dajcie spokój. Ch³odnik, oczywiœcie. Albo nic nie 
jeœæ, daæ ¿o³¹dkowi odpocz¹æ, o ile apetyt œpi.
Sz. C.: Serdecznie dziêkujemy za rozmowê. 

Anka Miozga i Magda Widuch

(dokoñczenie rozmowy z Piotrem Bikontem)



Czy mo¿e byæ inaczej, 
kiedy na scenie staj¹ 
Rafa³ Rutkowski i Maciej 
Wierzbicki? To oni w dwu- 
godzinnym spektaklu 
wci¹gaj¹ publikê w wielo-
osobow¹ historiê z o- 
gromnym dramatem      w 
tle. Fabu³a odwraca 
konwencjê, gwiazdami 
relacji s¹ zwykli statyœci, 
filmowe gwiazdy pe³ni¹ 
dalszoplanowe role. Konflikt jest tu nieuchronny, bo 
wielka przepaœæ dzieli œwiat zwyk³ych ludzi nikn¹cych   
w t³umie i artystów z pierwszych stron gazet. To truizm, 
podlany obficie stereotypami, tyle ¿e Marie Jones, 
autorka tekstu, stawia swoich bohaterów przed sporym 
wyzwaniem. Bo na marginesie filmowej rzeczywistoœci 
dzieje siê coœ, co wstrz¹œnie statystami. Szansa na 
zarobienie czterdziestu funtów dziennie przestaje mieæ 
znaczenie, gdy trzeba siê zastanowiæ nad kruchoœci¹ 
ludzkiego ¿ycia i konsekwencjami w³asnych decyzji.
W dwuaktowym spektaklu sytuacja rozwija siê 
stopniowo: wprowadzenie wydaje siê zbyt d³ugie, lecz   
z drugiej strony trzeba przyzwyczaiæ odbiorców do 
umownoœci scenicznych zachowañ, sytuacji, w których 
opowiadanie prowokuje do b³yskawicznej metamorfozy 
i przechodzenia z postaci w postaæ oraz z charakteru    
w charakter. Cytaty w zwyk³ym, nieco plotkarskim 
dialogu wprowadzane s¹ jako miniscenki, Wierzbicki     
z Rutkowskim przechodz¹ od roli do roli, czasem na 
jedno zdanie, czasem na ca³¹ sytuacjê. Nigdy nie 
wiadomo, kiedy obrazek przerodzi siê ze statycznego 
opowiadania w akcjê rozwijaj¹c¹ siê na oczach widzów. 
I tu najlepiej widaæ trafnoœæ decyzji o usuniêciu 
rekwizytów i przebrañ, dziêki czemu do przeistoczeñ 
dochodzi w mgnieniu oka. Ten rozbudowany do 
przesady pocz¹tek historii s³u¿y nieformalnemu 
przedstawieniu bohaterów wydarzeñ, nieistotne 
rozmowy z rzadka przetykane ¿artami przejmuj¹ ciê¿ar 
opisu, nakreœlaj¹ miejsce akcji i charaktery postaci.
Postacie z kolei s¹ szkicowane wyraziœcie. Jako ¿e do 
przedzierzgniêcia w kolejn¹ osobê potrzeba sekund 
bohaterowie s¹ sugerowani widzom przez proste           
i rozpoznawalne gesty, nosz¹ce cechy parodii. Komizm 
charakterów przekszta³ca siê tu w czerpanie ze 
stereotypów. Bohaterowie zachowuj¹ siê w jeden 
przypisany sobie sposób: to uproszczenie konieczne   
(a i komiczne). Zmiany mówi¹cych aktorzy jednak 
zaznaczaj¹ najdobitniej g³osami. Poniewa¿ zaœ 
bohaterowie Kamieni w kieszeniach zostali dobrze 
napisani, nie ma obaw o konsekwencjê w ich 
postêpowaniu. Rutkowskiemu i Wierzbickiemu 
pozostaje (tylko?) nie pogubiæ siê w g¹szczu nag³ych 
zmian. Z tego zadania wywi¹zuj¹ siê bez zarzutu.
Zamiast tanich fars, Chorzowski Teatr Ogrodowy karmi 
swoich widzów prawdziwym teatrem. Kamienie            
w kieszeniach to popis aktorstwa, które nie wymaga ani 
ozdobników w postaci rozbudowanych dekoracji, ani 
tandetnych dowcipów dla mas, ani modnego 
scenariusza. Wystarczy³o dwóch wybitnych aktorów      
i jeden dobry tekst, by bez reszty wci¹gn¹æ publicznoœæ 
w poruszaj¹c¹ historiê o zderzeniu dwóch œwiatów.

Iza Mikrut

(Dwa œwiaty - dokoñczenie)

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

Zaskakuj¹co o nas
(recenzja nades³ana do redakcji)

Kamienie w kieszeniach: z pozoru b³aha historyjka, 
rozgrywaj¹ca siê gdzieœ w Irlandii, miejscowa ludnoœæ 
zaanga¿owana w realizacjê filmu jako statyœci i wielki 
œwiat, gwiazdy, blichtr, przepych i bogactwo. Zderzenie 
prowincjonalnej rzeczywistoœci z ¿yciem w blasku 
reflektorów i s³awy u czêœci zaanga¿owanych do pracy 
przy filmie budzi niesmak, u innych zaœ pragnienie 
realizacji swoich marzeñ, wiêkszych lub mniejszych 
ambicji. Jedni pogodzeni z losem, inni jeszcze pe³ni 
wiary, ¿e œwiat stoi przed nimi otworem, ¿e jeszcze 
mo¿na siê wyrwaæ z tej szaroœci, coœ osi¹gn¹æ, szukaj¹ 
ku temu okazji.
Jak opowiedzieæ tak¹ historiê, pe³n¹ przeró¿nych 
postaci, gdy gra siê w duecie? Ka¿dy, kto chce siê o tym 
przekonaæ, powinien zobaczyæ ten spektakl w wykonaniu 
Rafa³a Rutkowskiego i Macieja Wierzbickiego z Teatru 
Montownia. Wspania³a gra aktorska, bez rekwizytów, bez 

scenografii, gdzie 
ca³¹ scenê, ca³¹ 
przestrzeñ wype³nia 
siê tylko sob¹. Wy- 
starczy charaktery- 
styczny gest, deli- 
katna zmiana g³osu 
czy postawy i mamy 
do czynienia co 
chwilê z inn¹ po- 
staci¹. Publicznoœæ 

ca³y czas jest zaskakiwana mnogoœci¹ sytuacji. Postacie 
s¹ na tyle charakterystyczne, ¿e widzowie nie maj¹ 
w¹tpliwoœci, w kogo wciela siê aktor i s¹ wci¹gani            
w historiê zdarzeñ, sytuacji, rozterek, myœli i marzeñ 
bohaterów.
Opowieœæ rozwija siê na naszych oczach, bohaterowie 
zmieniaj¹ siê, zmienia siê te¿ nastrój chwili, niby jest 
weso³o i komediowo, a jednak historia zmusza do 
zastanowienia siê, do zatrzymania, zadumy, mo¿e 
odnalezienia siebie wœród postaci ze sceny. Zmusza do 
zadania sobie pytania, czy œwiat, w którym ¿yjemy, jest 
tym, o którym marzyliœmy, czy gdzieœ nie przegapiliœmy 
swojej szansy.
Historia z pozoru banalna, opowiadanie o nas samych,   
o tym, kim jesteœmy z nasz¹ ma³ostkowoœci¹, ale i umie- 
jêtnoœci¹ otwierania siê na innych, z interesownoœci¹, jak 
i potrzeb¹ bycia wielkodusznymi. Ka¿da postaæ ma w niej 
swoje okreœlone miejsce, rolê do odegrania, wp³yw na 
innych, ich reakcje, myœli, zmianê nastawienia lub 
spojrzenia na sytuacjê, w której siê znaleŸli.
Jeœli jesteœmy gotowi na niebanalne przedstawienie, 
dobr¹ grê aktorsk¹, zaskakuj¹ce zmiany akcji i emocji to 
Kamienie w kieszeniach s¹ najlepsz¹ propozycj¹.

Adam Styp
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15 sierpnia

Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

DZIECINADA

17 sierpnia, pi¹tek 
godz. 21:00

Teatr Miko³aja Grabowskiego   
(Kraków)

Próby
Bogus³aw Schaeffer

re¿yseria: Miko³aj Grabowski
na scenie: Iwona Bielska, El¿bieta 

Bielska-Graczyk, Miko³aj Grabowski, 
Grzegorz Matysik, Tomasz Miêdzik

Ju¿ w œrodê...: Jutro na scenie...:

18 sierpnia, sobota 
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

Teatr Gry i Ludzie
(Katowice)

Koty trzy
re¿yseria: 
Maciej Nogieæ
na scenie: 
Magda Tramer, 
Justyna 
Œwiêtojañska, 
Anna Kandziora

godz. 15:00 

Divadlo PIKI (Pezinok, S³owacja) 

Ela hop!
scenografia, rekwizyty, lalki: 
Zuzka Cigánová-Mojžišová
na scenie: Katarína Aulitisová i L'ubomír Piktor

godz. 16:20-17:40 
gra terenowa Uratujcie królewnê! po³¹czona         
z miniwarsztatami teatralnymi, równolegle konkurs 
plastyczny
godz. 17:45-18:45 
spotkanie z literatur¹, czytanie bajek, promocja 
ksi¹¿ki S³onie na pontonie Izabeli Mikrut
godz. 19:00 
dobranocka

11 sierpnia, sobota 
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

Prym Art (Ruda Œl¹ska)

Kozio³ek Mato³ek 
i jego przygody
scenariusz i re¿yseria: Tomasz Banasik
muzyka: Dariusz Szweda
na scenie: Magdalena £awniczek, 
Beata Cio³kowska-Marczewska, 
Krzysztof Korzeniowski

17 i 18 sierpnia
(impreza towarzysz¹ca)

Lauba Pe³no Bluesa

S³onie na pontonie (2)

Skacz¹ s³onie po pontonie,
bawi¹ siê we w³asnym gronie.

Jeden z p¹czków d¿em wyjada,
drugi warczy na s¹siada,

trzeci s³oñ zak³ada konto,
inny... przedziurawia ponton!

Woda leci z prawa, z lewa,
do pontonu ju¿ siê wlewa,

s³oñ próbuje wcisn¹æ g³owê
w ma³e ko³o ratunkowe...

Przecie¿ ja mu nie zabroniê,
niech nie tonie s³oñ w pontonie!

Koniec ju¿ dramatu, bowiem
zaraz z wody je wy³owiê,

powycieram je starannie.
Niech nie chlapi¹ mi przy wannie!

Iza Mikrut


