Wasz serial kabaretowy pt. "Spadkobiercy" wzorowany
jest na amerykanskiej telenoweli pt. "Dynastia", Skad taki
pomysl? No i czy sami ogladacie jakies seriale?

sie jako gosc specjalny na festiwalach kabaretowych w róznych sktadach, az trafit do telewizji. Jego popularnosc.jest
przez nas bardzo odczuwana przed, w trakcie i po naszych
wystepach, wszak dwie trzecie Jurków w nim gra. Z seriali

Agnieszka litwin-Sobanska: Pomystodawcajest Dariusz ogladam- kiedytylko trafie, bo z czasemjest krucho - "Mode
Kamys (Kabaret Potem, Kabaret Hrabi). Z przekazu stownego
na sukces". Z róznych wzgledów. A najbardziej chyba na
wiem, iz niegdys koledzy z Kabaretu Potem, siedzac w Geczesc mojej sp. babuni Natalii.
bie, debatowali, co zrobic, zeby wiecej ludzi przychodzito
Kazdy z Waszej trójki niewatpliwie stanowi duza indo teatru. "Kamol" wpadt na pomysl. ze dziatanie w stylu
dywidualnosc. W jaki sposób udaje Wam sie stworzyc
"serial na zywo" jest w stanie przyciagnac ludzi. Pomyst miat
zgrany zespól?
swoje poczatki w klubie studenckim Geba, pózniej pojawiat
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wiamy. Wymiana
porozumienia.

zwiazek
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mysli pozwala sie zrozumiec

rozma-

i dojsc do

Wasza wspólpraca nad tworzeniem
programu? Kto ma najwiekszy talent do wymyslania
gagów?

A jak przebiega

Tworzymy wszyscy. Wojtek i ja piszemy, Sasza dorzuca gagi
podczas prób, wszyscy pozwalamy sobie na improwizacje
podczas
.
.. wystepu, dzieki czemu'program zyje i nieustannie
Sie zmienia.
W 1996 r. w Krakowie na PACE-podbiliscie serca jurorów
i pUblicznosci pomyslem stworzenia skeczu w tzw. nurcie

sierocym. Ktowpadl na taki pgmysl?
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Bylismy prywatnie niesmiali, zagubieni, takie wyptosze.
Przetozylismy to na scene i tak stato sie naszym atutem,
nasza sila.

Co decyduje
zentujecie

Gdzie warto sie pojawiac, na
jakich imprezach, jesli chce sie
robic dobry kabaret?

o tym, ze skecz pre-

szerszej publicznosci?

Na kim go testujecie?

. Warto jezdzic na festiwale kabaretowe: Festiwal Kabaretu w Zielonej
Górze, Paka w Krakowie, Ryjek
w Rybniku, Debesciak w Dabrowie
Górniczej. Mulatka w Elku, Trybunaly Kabaretowe w Piotrkowie

Kiedys takim miejscem byl klub
studencki Geba przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Od paru
lat testujemy
skecze równiez
w Piwnicy Artystycznej "Kawon"
w Zielonej Górze. Kiedys zagralismy premiere w warszawskiej
Harendzie. Obecnie zdarza sie
nam coraz czesciej.napisac numer,
nagrac, zmontowac i nastepnego
dnia juz prezentowac w "Trójce".
W ostatnim czasie testowalismy
kilka zupelnie nowych numerów
na rybniczanach, z racji naszego
udzialu w f=estiwalu Kabaretowym
"Ryjek".
Jaka jest,
niezawodna
skecz?
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i wiele innych. Tak sie

rozmnozyly, ze w kazdym miesiacu

~

w roku jest gdzies jakis festiwal o§
kabaretowy. I goraco namawiam ~
na uczestniczenie w wystepach
na zywo.
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Czy mozesz zdradzic, nad czym
teraz pracujecie?

-

Twoim
zdaniem,
recepta na dobry

Idealny skecz wedlug mnie to skecz
wieloplaszczyznowy.
Smieszny,
ciekawy, madry, z puenta. Takj,
w którym kazdy, niezaleznie od
plci, wieku, poziomu wyksztalcenia,
znajdzie cos dla siebie. Recepta:
czytac, pisac, obserwowac, miec
dystans do siebie i swiata.
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Trybunalskim

~

Pracujemy intensywnie nad programem "Album rodzinny", z którym

w listopadzieruszamyw dluga
trase. Chcemy

~widzowie,

go dopiescic,

zeby

którzy przyjda nas obej-

15 rzec, nie zalowali ani minuty czasu
spedzonego
z nami. Program jest
nam bardzo bliski i mamy nadzieje,

Obecnysklad kabaretu Jurki: Agnieszko
ze zostanie w pamieci widzów
na
11Marylkall LHwin-SobanskaJ
Wojtek dlugo. Terminów szukajcie na naszej
KaminskiJ Przemyslaw IlSaszall Zejmo
stronie www.jurki.com.pl.
REKLAMA

Tworzycie kolejne skecze, wystepujecie na scenach róznych miast. Nie sposób zatem nie spytac: z czego smieja
sie Polacy?

Wydi!wnidwo

KOWY.bAS
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Polacylubia smiac siez innych.Dziekinam,myslac,zesmie1a
sie z innych, smieja sie równiez z samych siebie.
W Waszycli skeczach poslugujecie sie charakterystycznym jezykiem, zartobliwym, potocznym, mlodziezowym.
Skad czerpiecie pomysly; zdarza Wam sie przysluchiwac
mlodziezy wychodzacej ze szkoly i wychwytywac co
ciekawsze zwroty?
To dzieje sie juz samoczynnie, ze chloniemy otaczajaca nas
rzeczywistosc i czerpiemy z niej inspiracje.

Kazdyz nas zazwyczaj ma jakis autorytet w dziedzinie,
w którejsie porusza,KtodlaWasstanowi wzór,jest Wasza
inspiracja?Któryz twórców polskiej sceny kabaretowej
jest Wam najblizszy?
Jest ich wielu: Stanislaw Tym, Irena Kwiatkowska, Hanna
Bielicka, Joanna Kolaczkowska, Zenon Laskowik, Kabaret
StarszychPanów,KabaretHrabi, Robert Górski,Artur Andrus
.
i wielu innych.
,

Na swoim koncie macie wiele nagród. Która z nich stanowi dla Ciebie najwieksza wartosc? Która przywoluje
najpiekniejsze wspomnienia?
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To na pewno I Nagroda na Pace oraz Nagroda ukrytego jurora
na "Ryjku" i nagroda Programu III Polskiego Radia.
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