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Nigdy nie mów nigdy
rozmowa z Maciejem Wierzbickim
jednym z za³o¿ycieli Teatru Montownia
Sztajgerowy Cajtung: Sk¹d pomys³, by wystawiæ w³aœnie
Kamienie w kieszeniach? Czym kierowaliœcie siê, wybieraj¹c ten
tekst?
Maciej Wierzbicki: S³yszeliœmy o tym tekœcie wczeœniej. Prapremiera
odby³a siê w Lublinie, a kiedy go przeczytaliœmy, ujê³a nas forma
sztuki, która jest dla aktora wielkim wyzwaniem. Lubimy ryzyko i trudne zadania.
Sz. C.: Kamienie w kieszeniach to z pozoru banalna historia
o marzycielach obserwuj¹cych zderzenie s³awnych i bogatych z zakompleksion¹ prowincj¹.
Zdarza siê Panu bywaæ takim w³aœnie marzycielem?
M. W.: Pewnie ¿e marzê o fajnych, ciekawych propozycjach zawodowych. Nie widzê w tym nic z³ego, bo
marzenia siê spe³niaj¹. Dziœ problem polega na tym, ¿e aktor zaczyna marzyæ o zdobyciu jakiejkolwiek
pracy. ¯eby by³a ciekawa, to czêsto staje siê rzecz¹ drugorzêdn¹. Takie czasy.
(ci¹g dalszy rozmowy na stronie trzeciej)

Dlaczego

Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy
czas zacz¹æ?
Sierpniowe sobotnie popo³udnia nale¿¹ ju¿ tradycyjnie do
najm³odszych, którzy razem z rodzicami przybywaæ mog¹
na spektakle prezentowane w ramach Chorzowskiego
Teatrzyku Ogródkowego. Naczelny Ogrodnik (jak na
ogrodnika zreszt¹ przysta³o) proponuje alternatywê dla gier
komputerowych i telewizyjnych kreskówek: teatr na œwie¿ym powietrzu (tych planów nie pokrzy¿uje
pogoda, bo w razie deszczu przedstawienia przenoszone s¹ do Magazynu Ciek³ego Powietrza, o czym
stali bywalcy doskonale wiedz¹). Otwarte pozostaje pytanie: dlaczego ma³e ChTO w ogóle dzia³a?
Przede wszystkim: ¿eby dostarczaæ najm³odszym rozrywki i to w sposób konkurencyjny wobec aktualnie
modnych pomys³ów na spêdzanie wolnego czasu. Nic nie mo¿e siê przecie¿ równaæ z mo¿liwoœci¹
uczestniczenia w prawdziwym spektaklu. Na ChTO nie prezentujemy objazdowych szkolnych czy
przedszkolnych teatrzyków, ale zawodowe grupy teatralne (sprawdzone w dodatku wczeœniej przez
organizatorów), co zapewnia wysoki poziom artystyczny przy jednoczesnej niezbêdnej dawce dobrej
zabawy.
(ci¹g dalszy na stronie trzeciej)

Mentalnoœæ
niezmienna
Komunistyczna Rosja?
Têskne romanse i postacie
jakby ¿ywcem przeniesione ze stereotypów,
narysowane grub¹ kresk¹,
lecz nie przerysowane.
Scenki w klimacie niby to
rosyjskie i lekko archaiczne, ale niepokoj¹co
aktualne i przenoszone na
charaktery ludzkie ponad granicami. Zamiast obrazków
rodzajowych wiwisekcja i g³oœne mówienie o tym, co
kultura, uprzejmoœæ i konwenanse nakazuj¹ g³êboko
ukrywaæ. Niebezpieczne szalenie. Komiczne bez
w¹tpienia. Tyle ¿e œmiech w koñcu zaowocuje
niepokojem: bo mo¿e tak naprawdê nic siê nie zmieni³o
w mentalnoœci ludzi? Po dobrej rozrywce nadejdzie
refleksja. Jednak niewiele zmieni, bo Zoszczenko
w mistrzowski sposób uchwyci³ skrywane bol¹czki
zwyk³ych ludzi, wtr¹ci³ ich w role, które bezlitoœnie
odkrywaj¹ ca³y fa³sz i uniemo¿liwi³ zrehabilitowanie siê
w oczach innych postaciom bêd¹cym naprawdê
ofiarami w³asnych uprzedzeñ.
Teatr Rozrywki Trójk¹t mocno zaryzykowa³, bior¹c na
warsztat tekst tworzony jako satyra spo³eczna z pierwszej po³owy XX wieku: to gatunek doœæ efemeryczny,
jednak nie przeszkodzi³o to autorom przedstawienia.
Konsekwentnie te¿ pozostawili ca³¹ „rosyjskoœæ”
spektaklu, koloryt lokalny, który odrobinê ³agodzi gorycz
koñcowych wniosków. Ostateczne potwierdzenie czasu
i miejsca nios¹ rzewne romanse, wykonywane
naprawdê imponuj¹co przez mêsk¹ czêœæ zespo³u
(szkoda, ¿e mimo wszystko autorzy przedstawienia nie
pokusili siê o polskie literackie przek³ady, efekt móg³by
byæ jeszcze lepszy, zw³aszcza ¿e w tym akurat gatunku
nie tylko o popisy wokalne chodzi, ale i o same historie).
Warto wspomnieæ i o kostiumach, nie pozostawiaj¹cych
w¹tpliwoœci w kwestii klimatu spektaklu. Rosyjskoœæ nie
daje o sobie zapomnieæ, wdziera siê do kolejnych
scenek i nadaje im rytm, a jednak, mo¿e paradoksalnie,
uwypukla przez to ponadczasowy i ponadregionalny
charakter opowieœci.
Opowieœci z³o¿onej z sekwencji scenek dwojakiego
rodzaju. Albo naturalne postacie w naturalnym dla
siebie otoczeniu wykonuj¹ naturalne dla kontekstu
czynnoœci a¿ do momentu, w którym tamy pêkaj¹ i na
œwiat³o dzienne wydostaj¹ siê najwiêksze ludzkie
bol¹czki i skrywane wczeœniej krzywdy, albo postacie
wtr¹cone w obce sobie œrodowisko próbuj¹ przetrwaæ,
odgrywaj¹c niewygodne dla siebie role w karykaturalny
sposób. Dziêki temu realizm i szczeroœæ przekazu mo¿e
siê mieszaæ z grotesk¹ i wyzwalaæ komizm. Kiedy
pojawiaj¹ siê tu anegdoty zapoœredniczone,
wprowadzane s¹ jako szkatu³kowe mikroscenki, by nie

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
zatraciæ dynamiki spektaklu (chocia¿ scenê
z dziedzicem i telefonem mo¿na by bez
szkody dla ca³oœci wyrzuciæ). Rytm zapewniaj¹ te¿ ró¿norodne
obszary dzia³añ postaci:
raz to przedzia³ poci¹gu, raz poczekalnia u lekarza, dom, restauracja czy teatr,
a nawet gmach urzêdu: sceneria (w wersji Teatru
Rozrywki Trójk¹t ascetyczna, na szczêœcie twórcy nie
zdecydowali siê na prze³adowanie przestrzeni) to tylko
pretekst do pokazywania ludzkich charakterów.
Najbardziej wdziêczne jednak okazuj¹ siê obrazki
absurdalne: hydraulik w teatrze, sfrustrowany oœwietleniowiec, awans na alfonsa czy licytuj¹cy siê pacjenci:
tu aktorzy mog¹ rozwin¹æ skrzyd³a.
W Scenkach z Zoszczenki króluj¹ silne emocje. Czasem
ekstremalnie silne, zdarzy³o mi siê kilka razy zastanowiæ,
czy obejdzie siê bez ofiar, czy wytrzymaj¹ elementy
scenografii. Gwa³townie wyra¿ane uczucia pasuj¹ do
kreowanych z rozmachem postaci, ale prawdziw¹
satysfakcjê daje ci¹g³e œledzenie drugiego planu. Aktorzy,
którzy akurat nie skupiaj¹ na sobie uwagi widzów, ani na
moment nie wypadaj¹ ze swoich ról, wiêcej: bawi¹ siê
w minietiudki, odgrywane bez s³ów, za to z ogromn¹ si³¹
wyrazu. Trwaj¹ca nieustannie wojna na spojrzenia
i drobne gesty jest dla odbiorców nagrod¹ za
spostrzegawczoœæ, a i sposobem na budowanie prawdziwoœci historii.
Aktorzy daj¹ z siebie wszystko. Beata Beling czasami a¿
przesadza w emocjach swoich bohaterek (chocia¿
genialna jest jako kurtyzana), S³awomir
KrzywiŸniak bezkonkurencyjny staje siê jako
wiecznie poszkodowany nie tylko w kontaktach z kobietami. Ludwik Schiller pozostaje
w cieniu dopóki pierwszy raz nie zaœpiewa,
a Wojciech Czarnota znajduje dla siebie
miejsce jako bezczelny kelner. Ale najlepszy
jest Artur Beling, który mo¿e w mgnieniu oka
zmieniæ siê z inteligenta w parkowego
bandytê, jego metamorfozy szkicowane s¹
subtelnie, lecz zawsze trafnie. Postacie Zoszczenki nie
nadaj¹ siê do lubienia, mimo to aktorzy zielonogórskiego
teatru nadaj¹ im ludzkie rysy i przekuwaj¹ z niebezpiecznie szczerego zwierciad³a w nieszkodliwe i zabawne
w gruncie rzeczy indywidua. Postacie oswaja te¿ ich
jêzyk, od zwyczajnego i aktualnego po bardzo
wyszukany, przesadzony i celowo sztuczny (jak u pacjenta, który „przyszed³ po hipnozy sugestiê, aby paliæ
poniecha³”). Pojawia siê komizm fraz, dowcip zawarty
w samych sformu³owaniach, a i podsycaj¹cy ¿art w charakterach. Aktorzy ³adnie wykorzystuj¹ komizm
powtórzeñ i eksponuj¹ puenty: z racji mocnego dowcipu
sytuacyjnego nie mog¹ sobie pozwoliæ na subtelnoœci, te
nie zosta³yby dostrze¿one w dynamicznym spektaklu.
£agodne przejœcia powi¹zane ³añcuchem tematycznym
zapewniaj¹ spójnoœæ tej historii i sprawiaj¹, ¿e
przedstawienie nie jawi siê tylko jako zlepek „scenek”, ale
sk³ada siê w kompletn¹ opowieœæ. Teatr Rozrywki Trójk¹t
postawi³ na historiê z definicji trudn¹, ale ubra³ j¹ w lekk¹
formê, ciekawie zrealizowan¹.
Iza Mikrut

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
(dokoñczenie rozmowy z Maciejem Wierzbickim)

Sz. C.: Poza prac¹ na teatralnych deskach staje Pan
równie¿ przed okiem kamery. Która z form pracy
aktora jest Panu bli¿sza: kino czy teatr?
M. W.: Bardzo lubiê graæ w filmach czy serialach, to
wspania³a praca, ale nic nie zast¹pi pracy w teatrze.
Teatr jest dla mnie podstaw¹ uprawiania tego zawodu.
Inaczej go sobie nie wyobra¿am. To moje miejsce.
Zawsze tak czu³em.
Sz. C.: Od 2007 roku Teatr Montownia nie ma
w³asnej sceny [za to od 2008 roku goœci na scenie
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego podczas letnich
miesiêcy. Pies Ogrodnika]. Najczêœciej mo¿na Was
zobaczyæ na deskach Och-Teatru czy Teatru
Polonia. Jak zaczê³a siê Wasza przygoda z Krystyn¹
Jand¹?
M. W.: Z pani¹ Krystyn¹ poznaliœmy siê w Teatrze
Powszechnym w Warszawie na pocz¹tku naszej
montownianej drogi, 15 lat temu. Kiedy pani Krystyna
otworzy³a Teatr Polonia, zaanga¿owa³a nasz¹ czwórkê
do sztuki Bóg Woody'ego Allena. I tak zostaliœmy. Pani
Krystyna da³a nam mo¿liwoœæ realizacji i eksploatacji
naszych spektakli, i jest to dla nas wielka sprawa.
Sz. C.: Czy takie „wystêpy goœcinne” w pe³ni Wam
wystarczaj¹? Nie myœleliœcie jednak o tym, by mieæ
w³asny k¹t i w³asn¹ scenê?
M. W.: Ju¿ mieliœmy i wiemy, ¿e teraz miejsca w³asnego
mieæ nie chcemy. Trzeba umieæ wyci¹gaæ wnioski. Ale
¿ycie przynosi niespodzianki. „Nigdy nie mów nigdy'”.
Rozmawia³a Anka Miozga

Wycinanka?
Nie wiem jaki cel postawi³a przed sob¹ Miros³awa
Sikorska, tworz¹c dokument o wiele obiecuj¹cym tytule
Kutzowizna. Po prywatnym i atrakcyjnym wstêpie
okazuje siê, ¿e to tylko ciekawa reklama i zachêta do
ogl¹dania filmów tego re¿ysera, doœæ pobie¿na,
pospieszna i pozbawiona kompozycyjnej osi. Technicznie rzecz ujmuj¹c, to zlepek wypowiedzi twórców
z górnej pó³ki i migawek z filmów, przeplatanych jeszcze
komentarzami samego bohatera. Taki galopuj¹cy
przegl¹d w stylu pop: nic g³êbszego, nic odkrywczego,
byle przyci¹gn¹æ odbiorców g³oœnymi nazwiskami (nie
wiem na przyk³ad, dlaczego znana przecie¿ wypowiedŸ
Illga zosta³a pozbawiona smakowitej puenty). Zabrak³o
spoiwa, zabrak³o miêsa, zabrak³o te¿ konsekwencji:
i chocia¿ re¿yserka stara siê uporz¹dkowaæ
zgromadzony (i obszerny) materia³, niezbyt czytelny
pomys³ na ca³oœæ zak³óca odbiór. Czeka siê na jakiœ
punkt kulminacyjny, czy choæby na wskazówkê
konstrukcyjn¹, wypowiedzi boleœnie zaostrzaj¹ apetyt.
Film zmontowany zosta³ zupe³nie jak zwiastun kinowy,
tyle ¿e z mniejsz¹ dawk¹ sensacji; lub te¿ jak kronika
filmowa bez nadrzêdnej narracji. Ten brak narracji
a raczej polifonia, bo narratorów jest wielu, tyle ¿e
tematy zmieniaj¹ siê wraz z nimi, rzutuje na ca³oœæ,
istota filmu rozp³ywa siê w dziesi¹tkach ma³ych spraw.
Ni to reporta¿, ni wywiad. Nie ma zaznaczonej granicy
miêdzy motywami, a te¿ i trudno motyw wiod¹cy
znaleŸæ. To tak, jakby przygotowywaæ mistern¹
wycinankê i przez kilka mniej zrêcznych ruchów odci¹æ
kawa³ki, które mog³yby budziæ podziw. To pomys³
jedynie na margines w opowieœci-rzece, rzetelnej relacji
o Kazimierzu Kutzu, któr¹ ktoœ kiedyœ zapewne stworzy.
Pies Ogrodnika

(dokoñczenie tekstu o ma³ym ChTO ze strony pierwszej)

Po zakoñczeniu
spektaklu aktorzy nie
znikaj¹ ostatecznie
za kurtyn¹, jak to
czêsto ma miejsce
podczas imprez biletowanych, ale pozostaj¹ do dyspozycji
ma³ych widzów, wraz
z ca³¹ scenografi¹,
rekwizytami i lalkami.
Maluchy mog¹ z bliska obejrzeæ bajkowych bohaterów, porozmawiaæ z nimi
i zajrzeæ za kulisy sztuk. To zawsze du¿e prze¿ycie
i prawdziwa przygoda.
Po drugie, ma³e ChTO ma zapewniæ dzieciom pierwszy
kontakt z teatrem. Nie istnieje tu przymus ogl¹dania,
a fakt, ¿e wstêp na przedstawienia dla wszystkich (tak¿e
tych doros³ych dzieci!) jest darmowy, u³atwi podjêcie
decyzji o wyjœciu do teatru. Tym samym znika podzia³ na
bardziej i mniej zamo¿ne rodziny: wszyscy mog¹ cieszyæ
siê odgrywanymi na scenie bajkami. Spotkania z ma³ym
ChTO pozwol¹ tak¿e przetestowaæ, czy dzieciom
odpowiada ta w³aœnie forma rozrywki oraz dopisaæ
kolejne nietypowe doœwiadczenie do listy wakacyjnych
wra¿eñ.
Po trzecie, Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy to przegl¹d
ofert teatrów z regionu oraz innych czêœci Polski. Jeœli
komuœ wyj¹tkowo spodoba siê bajka katowickiego teatru,
mo¿e w sezonie wybraæ siê na repertuarowe
przedstawienia. Warto te¿ przyjrzeæ siê, co do zaoferowania maj¹ inne grupy. ChTO szuka ró¿norodnych
pomys³ów na bajki.
Po czwarte, maluchy zyskuj¹ podczas ChTO szansê na
sprawdzenie siê w roli aktorów czy animatorów lalek.
W odró¿nieniu od przedstawieñ w sezonie, w trakcie
których czêsto dzia³a czwarta œciana, w wielu spektaklach
prezentowanych na terenie Sztygarki artyœci stawiaj¹ na
interaktywnoœæ i wyznaczaj¹ chêtnym maluchom drobne
zadania aktorskie. To sceniczne doœwiadczenie
zaprocentuje zwiêkszon¹ pewnoœci¹ siebie czy radoœci¹
pociechy. W tym sezonie w soboty siêgamy po cztery
spektakle ³¹cz¹ce bajkowoœæ i interaktywne zabawy.
Kominiarczyk teatru Cocktail, Kozio³ek Mato³ek i jego
przygody Prym Artu, Koty trzy Teatru Gry i Ludzie i Mój
Przyjaciel Pies TeatRyli to specjalnie wybrane na ChTO
przedstawienia. Do tego wisienka na bajkowym torcie:
Ela hop! s³owackiego teatru PIKI podczas Dziecinady.
Nagród na to œwiêto przybywa, wiêc do kalendarza
imprez koniecznie dopiszcie sobie 15 sierpnia!

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”

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi
Jeszcze dziœ...:
3 sierpnia, pi¹tek

A za tydzieñ:
10 sierpnia, pi¹tek

godz. 21:00

godz. 21:00

Teatr Montownia (Warszawa)

Stowarzyszenie Teatralne
Badów

Kamienie
w kieszeniach
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

Jutro na scenie...:
4 sierpnia, sobota
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk
Ogródkowy

Teatr Cocktail

(Badowo Górne)

B³azen Pana Boga
Dario Fo
t³umaczenie: Agnieszka Skibiñska
re¿yseria: Piotr Bikont
na scenie: Joanna Fidler,
Pawe³ Pabisiak
B³azen Pana Boga to wersja ¿ywota œwiêtego
Franciszka, pióra Daria Fo. Œwiêtego z Asy¿u w³oski
noblista przedstawia przede wszystkim jako patrona
adeptów sztuki aktorskiej, który s³u¿y Panu nie tylko
jako budowniczy remontuj¹cy zniszczone koœcio³y
(jest patronem tak¿e robotników), ale i zarazem jako
komediant, krzewi¹c S³owo Bo¿e za pomoc¹ jêzyka
teatru.
Stylistyka przedstawienia odwo³uje siê do tradycji
œredniowiecznego teatru ludowego, przede
wszystkim w³oskiego. Dwoje aktorów przedstawia
wybrane epizody z ¿ycia œwiêtego, wcielaj¹c siê
w szereg rozmaitych postaci. Œrodki, jakich u¿ywaj¹
s¹ bardzo proste, jednak sugestywnie odwo³uj¹ siê
do wyobraŸni widza.

(Kraków)

Kominiarczyk
na scenie:
Irina Afanasjewa

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

Prym Art
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Kozio³ek Mato³ek
i jego przygody
scenariusz i re¿yseria:
Tomasz Banasik
choreografia: Magdalena £awniczek
kostiumy: Justyna Galus
scenografia:
Magdalena Nowacka-Kolano
muzyka: Dariusz Szweda
na scenie: Magdalena £awniczek,
Beata Cio³kowska-Marczewska,
Krzysztof Korzeniowski

