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Akcja!
Chocia¿ zosta³y jeszcze tylko dwa wakacyjne pi¹tki, proponujemy Wam ca³y szereg
atrakcyjnych wydarzeñ: nagrodzony przez publicznoœæ Katowickiego Karnawa³u Komedii monodram
Aldony Jankowskiej ju¿ dziœ w Magazynie Ciek³ego Powietrza. W sobotê ostatnia bajka w tej edycji
Chorzowskiego Teatrzyku Ogródkowego (w wykonaniu TeatRyli), a wieczorem kabaret Ka³amasz
z rodowitym chorzowianinem, Bogdanem Kalusem. Ju¿ za tydzieñ œpiewany spektakl Teatru Rampa,
a na fina³ zjawiskowy koncert grupy Jola Literska Rudokapela...
Do tego przygotowaliœmy dla Was dwie promocje na os³odê koñcz¹cego siê ChTO:
Po pierwsze: bilet na Hotel Babilon upowa¿nia Was do 50% zni¿ki (lub zaproszenia drugiej osoby) przy
zakupie wejœciówki na kabaret Ka³amasz!
Po drugie: 3 dowolne bilety z szóstego sezonu ChTO zapewniaj¹ wolny wstêp na koncert fina³owy
Rudokapeli, na dodatek koncert - jeœli zechcecie - potrwa a¿ do koñca sierpnia!
Co prawda Dziecinada jest tylko raz na rok (a tam dzieci i ich rodzice bawi¹ siê przez ca³y dzieñ,
i to gratis), ale nie zazdroœæcie dzieciom Dziecinady, bawcie siê dobrze i za darmo, korzystaj¹c z naszej
oferty na koniec wakacji!

Smak popularnoœci
rozmowa z Bogdanem Kalusem
Sztajgerowy Cajtung: Niebawem, bo podczas fina³u tegorocznego
Letniego Ogrodu Teatralnego, bêdzie Pan œwiêtowa³ 25-lecie pracy
artystycznej. Bogdan Kalus, który spêdzi³ æwieræ wieku przed
kamer¹, na scenie i estradzie, czuje siê cz³owiekiem spe³nionym?
Bogdan Kalus: Czêœciowo tak. Ale nie do koñca. Nie zagra³em przecie¿
jeszcze g³ównej roli w filmie ani w serialu. Owszem, by³y du¿e role
drugoplanowe, ale g³ównych nie. Myœlê jednak, ¿e pomimo 25 lat w zawodzie jeszcze jestem na tyle m³odym cz³owiekiem, ¿e ktoœ da mi szansê,
bym móg³ zrealizowaæ moje ambicje.
Sz. C.: Nie przez przypadek Pañski benefis organizuje Teatr Korez.
To z tym katowickim prywatnym teatrem zwi¹zana jest wiêksza
czêœæ Pana teatralnego ¿ycia. Jak zaczê³a siê ta przygoda?
B. K.: W roku 1990 w kawiarni Antrakt przy Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Grzegorz Wolniak zapyta³, czy nie zrobi³bym z nim i Micha³em
Brysiem Scenariusza dla 3 aktorów Bogus³awa Schaeffera. Jako ¿e
by³em do tej pory wy³¹cznie artyst¹ kabaretowym, a czasy by³y trudne dla
satyryków, nie wahaj¹c siê ani chwili przyj¹³em tê propozycjê. Mieliœmy
pomys³, aby wskrzesiæ Teatr Korez, który w latach 80. by³ amatorskim teatrem dzia³aj¹cym w MDK przy ulicy D¹browskiego,
ale z ró¿nych powodów siê w³aœciwie rozpad³. Nie œni³o mi siê wtedy, ¿e jako jedyny z tej trójki przetrwam w nim do dziœ. Tak
samo jak nie œni³o siê nikomu, ¿e nasze spotkanie przy „lampce kawy” da pocz¹tek tak uznanej ju¿ firmie jak Teatr Korez.
Sz. C.: Nie startowa³ Pan do szko³y teatralnej, egzamin aktorski zdawa³ Pan eksternistycznie. Czy to Korez sprawi³, ¿e
zapragn¹³ Pan byæ aktorem?
B. K.: Nie do koñca. Jak ju¿ wspomnia³em, w latach 80. wystêpowa³em w kabarecie Derkacz, mieliœmy razem z kabaretem
D³ugi program w TVP Katowice pt. Zakrêt, wiêc nie by³em raczej anonimow¹ postaci¹ w tej bran¿y, ale teatr to zupe³nie inna
para kaloszy. Kiedy wiêc zaczêliœmy graæ z Korezem spore iloœci przedstawieñ, zrezygnowa³em z „kariery” estradowej na
rzecz teatru i wcale tego nie ¿a³ujê, chocia¿ nie od dziœ wiadomo, ¿e to estrada daje wiêcej pieniêdzy.

Dla mnie najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e praca
w teatrze daje mi wiêcej satysfakcji zawodowej.
W ka¿dym razie to Korez zrobi³ ze mnie aktora!
Sz. C.: Choæ dla nas, mieszkañców Chorzowa czy
Katowic, jest Pan wieloletnim aktorem Korezu, dla
ogó³u jest Pan obecnie Hadziukiem z Rancza. Lubi
Pan smak popularnoœci?
B. K.: Smak popularnoœci ma, jak ka¿dy kij, dwa koñce.
Z jednej strony trochê u³atwia za³atwienie kilku rzeczy
w urzêdach, sklepach, restauracjach, ale te¿ przynosi
wiele rozczarowañ. Wiadomo, ¿e nie mo¿na daæ siê
„z³apaæ” na jakimœ g³upim numerze, bo od razu gdzieœ
komuœ coœ wyci¹gn¹ „¿yczliwi” ludzie. Czasami trudno
jest pojechaæ na wakacje w Polsce, bo nie zje siê ryby
w sma¿alni bez rozdawania autografów czy pozowania
do zdjêæ z fanami. W ka¿dym razie trochê inaczej jest
pod tym wzglêdem w Warszawie, bo tam s¹ „wszyscy”
i nie robi to takiego wra¿enia na widzach. Mamy wiêcej
poczucia anonimowoœci i prywatnoœci. Jednak chyba
wszyscy pracuj¹cy w tym zawodzie d¹¿¹ do tego, aby
byæ popularnymi, bo przecie¿ lepiej byæ znanym i bogatym, ni¿ nieznanym i biednym.
Sz. C.: To równie¿ Ranczo odpowiedzialne jest za
Pana teatralny debiut poza dobrze nam wszystkim
znan¹ scen¹ Korezu. Smak Mamrota powsta³ dla
warszawskiego Teatru Capitol. Sk¹d pomys³, by
serialowe Wilkowyje przenieœæ do teatru?
B. K.: Wiadomo, jak¹ popularnoœci¹ cieszy siê serial
Ranczo. My, w przeciwieñstwie do tego, co myœl¹ inni,
nie robimy tego serialu 365 dni w roku. Okres zdjêciowy
to niespe³na 4 miesi¹ce w roku, z czego ja jestem na
planie zwykle oko³o 20 dni. Nie zarabiamy w tym serialu
kokosów, a ¿e coœ trzeba robiæ i z czegoœ trzeba ¿yæ,
postanowiliœmy przybli¿yæ widowni bohaterów serialu.
Na pomys³ wpadliœmy z Piotrem Prêgowskim, czyli
serialowym Pietrkiem, prowadz¹c imprezê w miejscowoœci Por¹bka w Beskidach, kiedy pod scen¹ sta³o
mnóstwo ludzi, a my zaczêliœmy opowiadaæ jakieœ
anegdoty z planu i stwierdziliœmy: dlaczego tego nie
robiæ z wiêkszym sensem? Piotr uda³ siê do wspó³autora
scenariusza Rancza, czyli Roberta Bruttera, który
napisa³ scenariusz spektaklu. Krzesimir Dêbski, czyli
autor muzyki Rancza, napisa³ kilka piosenek do tego
spektaklu, Wojtek Adamczyk, czyli re¿yser serialu,
wyre¿yserowa³ te¿ spektakl i zaczêliœmy go graæ. W tej
chwili, po 4 latach grania Smaku Mamrota, mamy
zagranych 414 przedstawieñ. Za miesi¹c lecimy do
Kanady i USA, gdzie bilety ju¿ dawno siê rozesz³y.
Zreszt¹ w Polsce równie¿ wszêdzie na widowni s¹
komplety, co mogli zobaczyæ na w³asne oczy chorzowianie, bo przecie¿ graliœmy w ubieg³ym roku w Chorzowskim Centrum Kultury.
Sz. C.: Czy kabaret Ka³amasz mo¿na uznaæ za
kontynuacjê Smaku Mamrota?
B. K.: Nie, to zupe³nie inny projekt. Teksty napisali
Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz
Jacek £apot, muzyk¹ zaj¹³ siê Darek Szweda. Premiera
programu mia³a miejsce w kwietniu ubieg³ego roku
w Piwnicy pod Harend¹ w Warszawie. To typowy
program kabaretowy, a czy dobry, to ju¿ oceni¹ jutro
widzowie w Sztygarce.
Sz. C.: Interesuje siê Pan równie¿ pi³k¹ no¿n¹.
W wolnych chwilach bywa Pan nawet spikerem na
stadionie Ruchu Chorzów. Czy, mimo ¿e wiêkszoœæ
czasu spêdza Pan w stolicy, nadal pozosta³ Pan
wierny swojej dru¿ynie?
B. K.: No oczywiœcie! Przecie¿ urodzi³em siê w Chorzowie i tutaj mieszka³em przez 38 lat. Nie mo¿na nagle
wywabiæ sobie „niebieskiego podniebienia” (œmiech).
Sz. C.: Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.
rozmawia³y Anka Miozga i Magda Widuch

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Próba
mistrzostwa
„Nie wiadomo, kto tu kogo gra,
kiedy i dlaczego przestaje, ale
aktorsko to by³o ca³kiem ca³kiem”.
Padaj¹ca ze sceny podczas Prób
Bogus³awa Schaeffera kwestia
w najmniejszym nawet stopniu nie
oddaje tego, co ze sztuk¹ na Chorzowskim Teatrze
Ogrodowym zrobi³ Teatr Miko³aja Grabowskiego. Od
najlepszych wymaga siê najwiêcej, a znakomici aktorzy
(Miko³aj Grabowski, który spektakl wyre¿yserowa³, Iwona
Bielska, El¿bieta Bielska-Graczyk, Grzegorz Matysik
i Tomasz Miêdzik) udowodnili, ¿e Próby w ich wykonaniu
zas³uguj¹ na miano spektaklu mistrzowskiego. To nie by³o
przedstawienie, to koncert, w którym wszystkie elementy
siê ze sob¹ zgra³y, popis rewelacyjnego aktorstwa i trafnej
re¿yserii, wyœmienitej zabawy i dopracowania najdrobniejszych detali, a¿ po grê œwiate³. Trudno by³oby siê
przyczepiæ do któregokolwiek sk³adnika tego widowiska.
Pretensje mogliby mieæ jedynie ci widzowie, którzy przez
mokr¹ szmatê namacalnie przekonali siê o intensywnoœci
emocji teatralnych; ale w koñcu by³o warto: o Próbach
pamiêta siê d³ugo.
Tekstowo Schaeffer nie zaskakuje. Kulisy teatru
ujawniaj¹ rozmaite niesnaski, utarczki na linii re¿yser-aktorzy i spory o nie zawsze artystycznym pod³o¿u. Jednym s³owem, na scenie podczas prób panuje lekki chaos.
Œwiêty jest tylko tekst, autor nie pozwala w nim zmieniæ
ani s³owa. Publicznoœæ siê nie liczy, bo wiêkszoœæ to
element podejrzany, co nie przeszkadza testowaæ jej
wytrzyma³oœci. Aktorzy wik³aj¹ siê w rozmaite gierki
i bywa, ¿e w pogoni za popularnoœci¹ siêgaæ musz¹ a¿ po
ludyczne skojarzenia i dowcipy nie najwy¿szych lotów:
ale przecie¿ wiadomo, ¿e s³u¿y to demaskowaniu fa³szów
i chroni przed niebezpieczeñstwem popadniêcia w samouwielbienie. Autor w tekœcie istnieje, sam sobie tak¹ rolê
wyznaczy³, mo¿e siê czuæ jak demiurg i z rozkosz¹
manipulowaæ bezwolnymi artystami. Z jednej strony pojawiaj¹ siê zatem niesnaski powodowane przez drobne
u³omnoœci ludzkich charakterów, z drugiej natomiast
œwiadomoœæ bezsilnoœci w obliczu potê¿niejszej si³y.
Teatr to, czy ¿ycie? Ob³uda funkcjonuje tu na pewno, tylko
w którym miejscu? Ironiczne gry Schaeffera to zawsze
niezawodny ³adunek komizmu.

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Ale podczas Prób na ChTO gra aktorska przyæmi³a
wszystko. Artyœci bez trudu przechodzili z patosu w ¿art,
z gniewu w nieœmia³oœæ. Poprzeczkê podnosili sobie
coraz wy¿ej, bo ka¿dy chcia³ zaprezentowaæ siê co
najmniej tak dobrze jak partner w dialogu. Popisy
umo¿liwi³a im te¿ konstrukcja dramatu, w którym
znalaz³o siê miejsce na pozorowan¹ prywatnoœæ i sytuacje na scenie, czyli granie zmultiplikowane, na zachowania rodem ze snu i na imitowanie najwiêkszych
kreacji postaci tragicznych. Re¿yser wydoby³ z tekstu
wszystkie smaczki. W odró¿nieniu od scenicznego alter
ego, poradzi³ sobie doskonale z uporz¹dkowaniem ról.
Uda³o siê Grabowskiemu piêæ scenicznych indywidualnoœci zharmonizowaæ, zestroiæ do idealnego
wspólnego brzmienia. Ciekawa jestem, czy przypadkowo szczyty aktorskich mo¿liwoœci skumulowa³y siê
akurat podczas tego przedstawienia w Chorzowie, czy
te¿ zawsze Próby grane s¹ a¿ tak wysokoenergetycznie, bez potkniêæ i niedoci¹gniêæ. Tak czy inaczej,
Teatr Miko³aja Grabowskiego zapewni³ widzom
rozrywkê i teatr na najwy¿szym poziomie.
Miko³aj Grabowski nie zapomina o umownoœci teatralnej
konwencji, zreszt¹ nie pozwoli³by mu na to tekst; jednoczeœnie natomiast sprawia, ¿e o „sztucznoœci” sztuki
zapominaj¹ odbiorcy. Dziêki temu rozwi¹zaniu mo¿e
operowaæ przerysowaniem, uzyskuj¹c œmiech a nie
œmiesznoœæ. Chocia¿ Schaeffer w swoich utworach nie
oszczêdza aktorów, w Próbach uzasadnione staj¹ siê
wszelkie odejœcia od normy. Tak dzia³a prawdziwy teatr.
Iza Mikrut

Kocham graæ!
rozmowa
z Aldon¹ Jankowsk¹
Sztajgerowy Cajtung: Przez
publicznoœæ kojarzona jest
Pani obecnie z postaci¹ Bo¿eny Miller, matki Moniki w serialu Julia. Jest to bohaterka
doœæ komiczna. Wczeœniej komiczne postaci kreowane w programach Szymona
Majewskiego. Nie boi siê Pani pewnego rodzaju
zaszufladkowania? Ma³o kto wie, ¿e w Teatrze
Ludowym wyst¹pi³a Pani w takich klasykach jak
Poskromienie z³oœnicy, Iwona, ksiê¿niczka Burgunda, Balladyna czy Idiota.
Aldona Jankowska: Przede wszystkim cieszê siê, ¿e
w ogóle jestem przez widzów kojarzona. Dla aktora
to wa¿ne, a ¿e ludzie postrzegaj¹ mnie g³ównie jako
aktorkê komediow¹? To dobrze! W du¿ej mierze jest
to mój œwiadomy wybór. Lubiê komediê, ale to bardzo
trudna sztuka, a ka¿dy, kto jej spróbowa³, wie, ¿e solidny
warsztat aktorski zdobyty podczas grania ról klasycznych jest w komedii niezbêdny.
Sz. C.: W programie Szymon Majewski Show
parodiowa³a Pani niezliczon¹ iloœæ postaci ze
œwiata polityki czy kultury. By sprostaæ temu
zadaniu, musi byæ Pani wnikliwym obserwatorem.
Jak siê to Pani udaje?
A. J.: Lubiê ludzi, zawsze zreszt¹ mia³am do nich
szczêœcie. W parodii istotne jest wychwycenie kilku
charakterystycznych cech w zachowaniu czy sposobie
mówienia osoby, któr¹ chcemy sparodiowaæ. Przydaje
siê te¿ znajomoœæ mowy cia³a, czyli tego wszystkiego,

co mówi nam wiele o cz³owieku, gdy przeanalizujemy
jego przyruchy, gesty, postawê. Jednak myœlê, ¿e
najwa¿niejsza jest taka elementarna sympatia i ciekawoœæ drugiego cz³owieka. Bez tego chyba nie mo¿na
byæ aktorem.
Sz. C.: Ile Aldony Jankowskiej jest w parodiowanych
przez ni¹ postaciach?
A. J.: Sporo, ale najwiêcej w tym, co szczególnie punktujê
w swoich parodiach, bo to œwiadczy o tym, co mnie,
Aldonê, bawi w pewnych pogl¹dach ¿yciowych czy
politycznych. Ktoœ inny zwróci³by uwagê na zupe³nie inne
szczegó³y, np. w parodii pani Hojarskiej stara³am siê
zwróciæ uwagê na jej czupurnoœæ, poczucie humoru,
przebojowoœæ, a parodiê Hanny Gronkiewicz-Waltz
konstruowa³am na jej kobiecej przewrotnoœci i kokieterii… bo takie cechy nadawa³y ciep³o tym postaciom,
dziêki nim by³y dla widzów bardziej swojskie, ale te¿
bli¿sze mnie.
Sz. C.: Uprawia Pani stand-up, gdzie samotnie na
scenie musi Pani nie tylko widzów zainteresowaæ, ale
i wci¹gn¹æ w sw¹ opowieœæ. Czy doœwiadczenie zdobyte w stand-upie by³o pomocne w pracy nad
monodramem Hotel Babilon?
A. J.: Na pewno doœwiadczenie takiej samotnej walki na
estradzie bardzo przyda³o siê przy pracy nad tym
spektaklem. Stand-up to nie tylko kwestia æwiczenia
koncentracji w³asnej, a co za tym bezpoœrednio idzie
koncentracji widza na temacie, który prowadzimy. To
równie¿ bardzo du¿e wyzwanie kondycyjne. W spektaklu
Hotel Babilon gram sama na scenie ponad pó³torej
godziny, w ci¹g³ym ruchu, œpiewaj¹c, imituj¹c ró¿ne
postacie, np. zmian¹ rejestrów g³osowych, co jest bardzo
forsowne, nie mogê sobie odpuœciæ ani na chwilê. Muszê
byæ czujna, zmieniaæ tempa tekstu w zale¿noœci od
stopnia koncentracji widza, czasem zdarza siê widownia
bardziej lub mniej rozbawiona, trzeba wyczuæ, gdzie
podkrêciæ, a gdzie odpuœciæ pewn¹ dynamikê. Mam
bardzo precyzyjne wskazówki od re¿ysera Paw³a
Szumca, ale i tak zawsze przed tym spektaklem bardzo
d³ugo siê rozgrzewam, æwiczê g³os, dykcjê, powtarzam
wszystko i mam straszn¹ tremê, czy sprostam, czy dam
radê, czy nie zawiodê widza…
Sz. C.: W zapowiedzi do spektaklu Hotel Babilon
czytamy, ¿e kreuje w nim Pani a¿ siedem ró¿nych
postaci (w tym dwóch mê¿czyzn). Granie której z nich
sprawia Pani najwiêksz¹ przyjemnoœæ, a która jest
prawdziw¹ kul¹ u nogi?
A. J.: Najbardziej lubiê Gieniê z Wielkopolski, bo sama
pochodzê z Poznania, a zatem Gienia mówi gwar¹
mojego dzieciñstwa, przypomina mi moj¹ rodzinê i uosabia pragmatyczne myœlenie kobiet „na wiecznym
dorobku”. Natomiast najtrudniejsza jest dla mnie rola
górala, po pierwsze to mê¿czyzna, po drugie gwara
góralska okaza³a siê dla mnie trudna, ale walczê, ze
spektaklu na spektakl jestem ponoæ bli¿ej gór…
Sz. C.: Ukoñczy³a Pani PWST, gra³a w licznych
teatrach, ale nie jest Pani aktork¹ etatow¹. Czy
zdecydowa³a siê Pani na to, poniewa¿ jako wolny
strzelec ma Pani wiêksz¹ swobodê w graniu na
ró¿nych scenach, czy mo¿e po prostu obecnie widzi
Pani siebie bardziej w telewizji i kinie, ni¿ w teatrze?
A. J.: To by³ wybór. Próbowa³am „¿ycia na etacie”, ale to
nie dla mnie. Po prostu s¹ aktorzy ca³e ¿ycie zwi¹zani
z jedn¹ scen¹ i to jest dla nich szczêœcie, a s¹ i tacy jak
ja… podró¿nicy. Etat mnie rozleniwia, usypia pewn¹
artystyczn¹ gotowoœæ do nowych spotkañ. D³ugo mia³am
„pod górkê” w ¿yciu zawodowym i nie tylko, rezygnacja
z etatu przynios³a nowe rozwi¹zania, oœmieli³a mnie do
poszukiwania w³asnej drogi. Chcê uprawiaæ aktorstwo na
ró¿nych polach, bo ja po prostu kocham graæ.
rozmawia³y Anka Miozga i Magda Widuch

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi
Dziœ na scenie...:
24 sierpnia, pi¹tek
godz. 21:00

A za tydzieñ fina³:
31 sierpnia, pi¹tek
godz. 20:00

Teatr Ludowy (Kraków)

Teatr Rampa (Warszawa)

Hotel Babilon

Monsters
Pieœni morderczyñ

Miro Gavran
na scenie: Aldona Jankowska

Jutro na scenie...:
25 sierpnia
sobota
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk
Ogródkowy
TeatRyle (Poznañ)

Mój
Przyjaciel
Pies
na scenie: Mariola Ryl-Krystianowska,
Marcin Ryl-Krystianowski

godz. 19:00
(impreza towarzysz¹ca)

Kabaret
Ka³amasz
na scenie: Bogdan Kalus, Jacek £apot,
Dariusz Szweda, Sylwester Maciejewski
www.chto.pl
www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy
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(na podstawie utworów Renaty
Przemyk, Nicka Cave'a, Boba Geldofa
i Toma Waitsa)
t³umaczenie piosenek: Robert Talarczyk,
Andrzej Porzuczek, Jakub Talarczyk
scenariusz i re¿yseria: Robert Talarczyk
na scenie: Dominika £akomska,
Ewa Lorska, Dorota Osiñska,
Ma³gorzata Duda-Kozera

godz. 22:00

Jola Literska Rudokapela
koncert fina³owy

Dejcie pozór!
na scenie: Jola Literska: œpiew
Marcin Skaba: skrzypce
Tadeusz Leœniak: akordeon
I instrumenty klawiszowe
Krzysztof Kurek: gitary
Micha³ Nit: gitary
Przemys³aw Smaczny: perkusja
i instrumenty perkusyjne
Andrzej Rusek: bas, loopy i sample,
kierownictwo muzyczne
Rudokapela to zespó³ stworzony z indywidualnoœci i artystów utytu³owanych oraz doœwiadczonych, których
zjednoczy³ wspólny cel: chêæ tworzenia piêknej muzyki
rozrywkowej, bez zamykania siê w stereotypach i konkretnych gatunkach.
Uda³o siê tu po³¹czyæ
si³y dla zbudowania
naprawdê wybitnej i zas³uguj¹cej na uwagê
ca³oœci. Mieszaj¹ siê
podczas koncertu ró¿ne
style i klimaty, pojawia
siê rock i etno, folk,
ballady, ¿ywe i energetyczne numery obok
wyciszaj¹cych utworów, piosenki-¿arty oraz
powa¿ne historie zamkniête w muzycznych
niebanalnych opowieœciach.

