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Drodzy Widzowie!
Tydzieñ temu otwarliœmy nasz teatr erupcj¹ „wulkanu spokoju” (Andrzej Poniedzielski przez dwie
godziny wywo³ywa³ na widowni eksplozje radoœci i kaskady szczerego œmiechu), dziœ spokojnie
rozpoczynamy prezentacje specjalnie wybranych na festiwal spektakli. Oto na naszej scenie
w Magazynie Ciek³ego Powietrza debiutuje Teatr Rozrywki Trójk¹t, prywatny teatr z Zielonej Góry
(polecam poni¿szy wywiad z Arturem Belingiem, który to aktor dziœ wyst¹pi w Scenkach
z Zoszczenki), a po spektaklu jedyny w tym roku film, Kutzowizna, i to w dniu pierwszego
publicznego pokazu na Nowych Horyzontach.
A ju¿ za tydzieñ (zawsze od 15:00) rozpoczyna siê Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy, czyli
spektakle dla dzieci i dla tych, którzy dzieæmi siê czuj¹, do tego wielkie œwiêto maluchów,
Dziecinada, z konkursami, atrakcjami dla najm³odszych i mnóstwem dobrej zabawy.

Dusznoœæ uk³adów

Zapraszam!
Naczelny Ogrodnik
Sergiusz Bro¿ek

rozmowa z Arturem Belingiem
Sztajgerowy Cajtung: Sk¹d pomys³ na przeniesienie tekstu
Michai³a Zoszczenki na deski teatralne?
Artur Beling: W zasadzie to pomys³ nie jest nasz (aczkolwiek za
Zoszczenkê trochê siê bra³em wczeœniej, pracuj¹c z amatorami),
tylko samego Zbigniewa Zapasiewicza, bo dla niego w³aœnie
Grzegorz Matysik napisa³ ten tekst, adaptuj¹c œwietne
opowiadania dla sceny. Niestety nie zd¹¿y³ Zapasiewicz tego
wystawiæ i tekst przele¿a³ kilka lat w moim komputerze. Pewnego
piêknego dnia odnalaz³em go i poprosi³em Grzegorza, by to
z nami zrealizowa³. Osobiœcie jestem w autorach z gatunku
Zoszczenki czy Erenburga zakochany bez pamiêci.
Sz. C.: Jak polska publicznoœæ reaguje na satyrê
Zoszczenki? Czy tekst rosyjskiego pisarza pierwszej
po³owy XX wieku wymaga³ unowoczeœnienia lub
uaktualnienia?
A. B.: Unowoczeœnienia absolutnie nie. Ca³y urok Zoszczenki
tkwi w cudacznym jêzyku, którym mówi¹ jego bohaterowie. Co ciekawe, ten tekst jest swoist¹ diagnoz¹
pokoleniow¹. Ludzie niepamiêtaj¹cy komunistycznej paranoi nie reaguj¹ tak ¿ywio³owo, jak publicznoœæ
starsza, która zna „kontekst kulturowy” dla tego tekstu. Zdecydowanie lepiej wypadaj¹ spektakle dla
starszej publicznoœci. Poza tym nie jest to komedia. To humoreska, ale w swoim gatunku bardzo
(ci¹g dalszy rozmowy na stronie trzeciej)
œmieszna.

Nienachalne przebywanie

BEZ OGRÓDEK

na scenie
Gdyby nie Andrzej Poniedzielski, niewielu mi³oœników
satyry wierzy³oby, ¿e jest dzisiaj mo¿liwe rozœmieszanie
bez ludycznych gagów, g³oœnych jingli czy prymitywnych a krzykliwych kabaretowych scenek. Poniedzielski dystansuje siê od medialnych (i coraz rzadziej
zabawnych) kabaretów i programów rozrywkowych
tworzonych pod publiczkê, dystansuje siê od noœnych
tematów, ba, nawet od samego siebie siê dystansuje,
siêgaj¹c po autoironiê. Ubrany na czarno, wpatrzony
w pod³ogê, melancholijnie zamyœlony jest w stanie za
spraw¹ niepowtarzalnych i b³yskotliwych skojarzeñ
bawiæ do ³ez, czego dowiód³ podczas recitalu
inauguruj¹cego szósty sezon Chorzowskiego Teatru
Ogrodowego. Podczas dwugodzinnego spotkania da³
popis inteligentnego humoru, a i improwizacyjnego
talentu, a odbiorcy mieli okazjê podziwiaæ potêgê
skojarzeñ artysty w trzyczêœciowym recitalu. Obok
zapowiadanego Jednoczeœnie pojawi³y siê bowiem
jednoczeœnie fragmenty z monodramowego Chyba ju¿
mo¿na…, a tak¿e namiastka spotkania autorskiego
z pytaniami od publicznoœci, podczas których artysta
dowiód³ umiejêtnoœci improwizacji. Inauguracja
po³¹czona zosta³a z promocj¹ wydawnictw Andrzeja
Poniedzielskiego, ksi¹¿ek Jednoczeœnie oraz Szumi
czas, a spor¹ czêœæ zapowiadanego recitalu tworzy³y
autotematyczne (i autosatyryczne) zwierzenia. Poniedzielski znakomicie wykorzysta³ marketingowe zagrania, by oœmieszyæ ich mechanizmy, a przy tym z przymru¿eniem oka zareklamowaæ swoje poetyckie zbiorki
(które, tak naprawdê, reklamy nie powinny
potrzebowaæ).
Satyrycznym tworzywem okaza³o siê za to zjawisko
aktualne i spo³eczne, a przecie¿ uniwersalnego humoru
barda nie da siê zaklasyfikowaæ jako ¿artu
zaanga¿owanego.
Na ChTO nawet Andrzej Poniedzielski rezygnuje z melancholii...

czyli wywiady i recenzje
Postawa poety zmuszonego do przekonywania, ¿e warto
nabyæ jego dzie³o, sta³a siê punktem wyjœcia do ca³ej serii
œmiechotwórczych spostrze¿eñ, które, rzecz jasna,
wyg³asza³ artysta, jakby lekko nimi zdziwiony, a ju¿ na
pewno daleki od chêci podporz¹dkowania siê wymogom
rynku. Zreszt¹ w jego nienachalnym przebywaniu na
scenie (okreœlenie to pada w recitalu) nie by³oby miejsca
na agresywn¹ autopromocjê, festiwal ironicznych
zdziwieñ sprawdzi³ siê za to œwietnie. Poza motywami
autotematycznymi znalaz³a siê w spotkaniu okazja do
snucia refleksji nad up³ywaj¹cym czasem (pokolenie
kiwi), czy zakorzenione w KielecczyŸnie opowieœci.
Recital Jednoczeœnie to równie¿ piosenki Andrzeja
Poniedzielskiego, choæ mo¿e œpiewane przez autora
wiersze takie okreœlenie zbytnio sp³yca. Pe³ne
filozoficznych refleksji i lekko nostalgiczne, a przy tym
i dowcipne, zwraca³y uwagê celnymi puentami i skrzy³y
siê sformu³owaniami, których mo¿na twórcy jedynie
pozazdroœciæ. W nich Andrzej Poniedzielski mistrzowsko
stosuje skrót, nie zapominaj¹c o humorze, proponuj¹c
odbiorcom piosenki-uœmiechy, liryczne drobiazgi i opowieœci o przemijaniu, lekkie i nieprzygnêbiaj¹ce. Tworzy
piosenki z tekstem: g³êbokie, o wyraŸnie zaznaczanej
hierarchii wartoœci i nieprzypadkowym doborze fraz. Na
przyk³adach piosenek, które wybrzmia³y podczas wieczoru inauguracyjnego w Sztygarce, mo¿na pokazywaæ
powrót do eleganckiej, wysmakowanej, kabaretowo-poetyckiej twórczoœci. Na ten powrót zdobêd¹ siê nieliczni.
W recitalu Jednoczeœnie akompaniowa³ satyrykowi
Andrzej Pawlukiewicz, w trakcie monologów dyskretnie
usuwaj¹cy siê w cieñ.
Andrzej Poniedzielski na scenie imponuje stoickim
spokojem kontrastuj¹cym z kaskadami ¿artów w monologach. Nie musi pod¹¿aæ za estradowymi modami, ani
stosowaæ tanich sztuczek, by przypodobaæ siê
odbiorcom. Zachowuje siê jak (wed³ug okreœlenia Artura
Andrusa) Logo Listopada: jest to jednak najweselsze
Logo Listopada, jakie mo¿na sobie wyobraziæ.
Iza Mikrut

Zapraszamy na oficjaln¹ stronê
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego:

www.chto.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”

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
(dokoñczenie rozmowy z Arturem Belingiem)

Sz. C.: Jesteœcie prywatnym teatrem od dwóch lat.
Co ka¿e aktorom po wielu
sezonach spêdzonych
w pañstwowej instytucji
tworzyæ swój w³asny
teatr?
A. B.: Dusznoœæ uk³adów,
zale¿noœæ i koniecznoœæ
uœmiechania siê do ludzi,
których tak naprawdê uwa¿amy za bêcwa³ów, gdy chce
siê istnieæ w „pañstwowym”
teatrze. Zaznaczam to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, bo
wiem, co mówiê. W koñcu
kilkanaœcie lat w „zawodowym” teatrze spowodowa³o, ¿e z niego na w³asn¹
proœbê odszed³em. To, co
robimy teraz, jest du¿o
uczciwsze, bardziej szczere,
a i sprawia rzeczywist¹
satysfakcjê.
Sz. C.: Obok prezentowanych dzisiaj Scenek
z Zoszczenki macie w repertuarze monodramy,
programy kabaretowe, uliczne widowiska oraz
bajki. Spektakle przewa¿nie tworzycie sami… jak,
nie zatrudniaj¹c przecie¿ sztabu ludzi, radzicie
sobie z tworzeniem przedstawieñ od strony
organizacyjnej?
A. B.: Kwestia charakteru. Jeœli jest siê twardym, mo¿na
wszystkiego siê nauczyæ, by robiæ to na dobrym
poziomie. Jasne, ¿e nic za darmo i po prostu wymaga to
pracy. Poza tym kwestia motywacji. Chc¹c rozwijaæ
nasz teatr, tworzyæ markê, musimy nieraz pracowaæ
ponad si³y, ale zdecydowanie warto i wszystkim, którzy
tkwi¹ w ciasnych uk³adach pañstwowych scen,
serdecznie polecam drogê wolnoœci. To nieporównywalne z tym, co prze¿ywa³em na „pañstwowej”
scenie. Ale nie jest to droga dla ludzi szukaj¹cych
wygody i dla leni.
Sz. C.: Czym kierujecie siê przy wyborze kolejnych
tytu³ów? Nad czym obecnie pracujecie?
A. B.: Jako teatr bêd¹cy firm¹ w kategoriach rynkowych,
komercyjnych, nie mo¿emy pope³niaæ b³êdów, które
uchodz¹ na sucho w teatrach pañstwowych. Zawsze
przeprowadzamy szczegó³ow¹ analizê tego, co
mo¿emy zrobiæ i co sprawi³oby frajdê zarówno nam, jak
i publicznoœci. Teraz skoñczyliœmy w³aœnie bardzo
zabawne przedstawienie uliczne Ca³kiem niedawno,
czyli Mroki Œredniowiecza: z pewnoœci¹ bêdziemy je
graæ z obopóln¹, nasz¹ i publicznoœci, przyjemnoœci¹,
gdy¿ jest bardzo zabawne. Na scenê dla doros³ych
przygotujemy na jesieñ Trzy œwinki, historiê o trzech
samcach i jednej „wilczycy”. Rzecz o tym, dlaczego
mê¿czyŸni s¹ tacy, jacy s¹. Spodziewam siê ciekawej
pracy na próbach i szczerego œmiechu na widowni.
Poza tym kilka równoleg³ych projektów tak dla doros³ych, jak i dla dzieci. O szczegó³ach mo¿e póŸniej, bo
przysz³oœæ bywa nieprzewidywalna.
Sz. C.: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magda Widuch

Dziecinada
to siê dla
dzieci nada!
Lubicie patrzeæ, jak na
obliczach Waszych
pociech maluj¹ siê
uœmiechy? Jeœli tak, zabierzcie dzieci na Dziecinadê,
wielkie œwiêto maluchów, które w ramach Chorzowskiego
Teatru Ogrodowego organizujemy po raz pierwszy.
W œrodê, 15 sierpnia, dzieci stan¹ siê najwa¿niejszymi
goœæmi w Sztygarce i zyskaj¹ szansê uczestniczenia
w wielu atrakcyjnych wydarzeniach oraz konkursach
z nagrodami.
Naczelny Ogrodnik, Sergiusz Bro¿ek, planuj¹c Dziecinadê, postanowi³, ¿e jej rytm wyznaczany bêdzie przez
przecinanie siê osi teatru oraz osi literatury, co na
dalszym etapie planowania wzbogacone zosta³o jeszcze
o niebanalny pokaz filmowy (z u¿yciem starego projektora). Przyœwieca³a mu wiêc nie tylko idea dostarczenia
maluchom rozrywki, ale tak¿e przemycenia w doskona³ej
zabawie elementów edukacyjnych. Gdyby zreszt¹
przyjrzeæ siê historii Chorzowskiego Teatrzyku Ogródkowego, zwanego te¿ „ma³ym ChTO”, okaza³oby siê, ¿e
zdradzanie tajników sztuki teatralnej najm³odszym nale¿y
do sta³ego porz¹dku festiwalu. Dziêki interaktywnym
przedstawieniom czy utworom, w których dzieci uzupe³niaj¹ obsadê aktorsk¹ i mog¹ same wystêpowaæ na
scenie, czasem w wa¿nych rolach, widzowie ChTO
poznaj¹ uroki teatru i radoœæ ze wspó³tworzenia spektakli.
Nie trzeba mieæ zaciêcia aktorskiego, by dobrze siê bawiæ
podczas miniwar- sztatów teatralnych na Dziecinadzie.
Sprawdzimy wspólnie, jak to jest byæ aktorami i do czego
na scenie przydaje siê wyobraŸnia.
W ramach spotkania z literatur¹ Naczelny
Ogrodnik zdecydowa³ siê na zaprezentowanie chorzowskiej publicznoœci tomiku
z bajkami pisz¹cej te s³owa redaktorki. S³onie
na pontonie to zestaw rymowanych historyjek
z absurdalnym humorem, tomik nowy
(premiera w czerwcu 2012) i, jak na razie, wywo³uj¹cy
same uœmiechy.
Ale prawdziwym hitem wielkiego œwiêta dzieci bêdzie
przedstawienie Ela hop! s³owackiego teatru PIKI. Kto
widzia³ energetyczne spektakle Kataríny Aulitisovej
i L'ubomíra Piktora, ten nie ma w¹tpliwoœci, ¿e przyjœæ
warto, a do tego jeszcze przyprowadziæ ze sob¹ rodzinê,
przyjació³ i s¹siadów. PIKI to teatr na najwy¿szym
poziomie, prezentuje dopracowane w najdrobniejszych
szczegó³ach przedstawienia, zachwyca (poza aktorstwem i nieprzeciêtnym humorem tak¿e na p³aszczyŸnie
dla doros³ych) granymi na ¿ywo piosenkami i scenografi¹:
to najlepszy sposób na uœwietnienie œwiêta.
Dziecinada celowo zosta³a zaplanowana na dzieñ
œwi¹teczny, by doroœli mogli oderwaæ siê od codziennych
obowi¹zków i ze swoimi pociechami przybyæ do
Sztygarki.
Iza Mikrut

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi
Jeszcze dziœ...:
27 lipca, pi¹tek

Za tydzieñ na scenie:
3 sierpnia, pi¹tek

godz. 21:00

godz. 21:00

Teatr Rozrywki Trójk¹t

Teatr Montownia (Warszawa)

(Zielona Góra)

Kamienie
w kieszeniach

Scenki z Zoszczenki
wg Michai³a Zoszczenki
re¿yseria:
Grzegorz Matysik
opracowanie muzyczne:
Artur Beling
akordeon:
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
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Marie Jones
t³umaczenie: Anna Wo³ek
i Krystyna Podleska
re¿yseria: Krzysztof Stelmaszyk
muzyka: Jan Duszyñski
kostiumy: Wanda Kowalska
œwiat³o: Tomasz Madejski
na scenie: Rafa³ Rutkowski,
Maciej Wierzbicki
Kamienie w kieszeniach s¹ nie tylko trafnym
oddaniem realiów planu filmowego, ale równie¿
opowieœci¹ o zderzeniu s³awnych i bogatych z „plebsem” […].
Aktorzy wystêpuj¹
bez rekwizytów, na
niemal zupe³nie pustej scenie. Konwencja gry przypomina
komediê dell'arte,
przefiltrowan¹ jednak przez wspó³czesnoœæ.
Hanna Bia³oñ

4 sierpnia, sobota
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy
Teatr Cocktail (Kraków)

Kominiarczyk
na scenie: Irina Afanasjewa
Ten interaktywny spektakl pe³en jest ciep³ego
humoru i na pewno przypadnie do gustu maluchom.
Irina Afanasjewa wykorzystuje w nim pantomimê
i formy cyrkowo-taneczne, wci¹¿ zaskakuj¹c swoich
widzów. Dzieciêca publicznoœæ wci¹gana jest do
wspólnej zabawy i bierze czynny udzia³ w tworzeniu
spektaklu. Z kominiarczykiem nie bêdzie mo¿na siê
nudziæ! Przedstawienie otwiera tegoroczn¹ edycjê
Chorzowskiego Teatrzyku Ogródkowego. Dla dzieci
i rodziców wstêp wolny!

