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program rozrywKowy

sobO~ I,tvp 2 2M5

Spadkobiercy
'komediowy serial improwizowany
sobota I tv 4 21:50

rozmowaz
AgnieszkaMarylka
Lltwln"Soban'ka
z kabareWJurki

Jaroslaw Brozek: Dlaczego ko-
bietaw kabarecie to ciagle tylko
dodatek? ,

Ja siebiewrolicl(!!gatkuniewidze,
ale rozumiem, c~'masz na mysli,

, Zenibydlaczegotakmalokobiet
w kabaretach. Pewnie chodzi o to,
ze me,zczYZnimaja 'Yiecej cZasu
na glupoty.Kobieta must myslec
o zyciu, Dlategonawet gdykobie-
tyjuzsawkabarecie, to zwykledo
czasu zalozenia rodziny. Choc
pewnie znaczenie ma i to,ze trze-
basie tu czasem "pobrzydzic" czy
zrobic z siebie idiotke. Mezczyz-
nom to przychocliilatwiej.
Czylikobiety maja mniej dystan-
su dosiebie? ,

Moze troche tak, chociaz to pew-
nie za mocny wniosek. Tojestzy-
cie ~ walizkowo-cyganskie.To
strasznie nienowoczesne, co po-,
wiem, ale chyba nie jestesmy do Czylina afiszach nie musici~ pisac,
tego stworzone. MezCZyzniczuja ze "zaprasza kabaret Jurki, które-
siew takim swiecieduzo lepiej. . go czLonkowiewystepuja w serialu
Cosw tym jest. Zespoly muzycz- »Spadkobiercy«, a na ostatnim ka-
ne to tez zwykle mezczyzni. Na- baretonie wykonali przesmieszny
wet girlsbandyzakladaja faceci. skecz u boku..."?
Jurki tez zostaly zalozone przez Nie. Chociaz podejrzewam, ze
mezczyzn. Ja dolaczylampózniej. podpieranie sie."Spadkobiercami"
Jakies dwadziescia minut, alejed- moglobymiec dobrywplywnafrek-
nako wen<je(smiech).Czasamiwidze, ze
W ~obote wystapicie w "PLockiej publicznosc oczekuje, ze damy cos

l!\Io~ .!<abaretowej". ZespoLy ze"Spadkobierców".
przewijajasietam po. . Ale te kabaretony to
scenie4e.,g.e@.pod",u~ Kanera to kwestia czesto pokaz osobli-
gim,CZeSfO1w}tStepU;-~or:u, czy chce wosci.Kazdymadwie
ja wspólnie...Wiele Sie byc arty~ czy minutyi musizabLys-
osób pewniehawet pOprostu gwiazda nac,zebyzaprosiligo
niezdajesobie$prawy,ze to kil- do kolejnegoshow,wiecstaje na
ka róznyc~zespoLów.Traktowa- gLowie,rozbijabutelkena gLowie,
ni jestestie'~;z:ase,mjak jeden zjadaszkLo...

'2 wielkizespóLKabaret. Niemnieoceniacinnych,alemasz
~ PodobnoniektórZynazywajaka- troche racji.Tokwestia wyboru
~ baretem juz pojedyncze skecze. drogi - czy chce siebyc artysta, czy
~ Problem tkwi przede wszystkim po prostu zostac gwiazda.My robi-
=3wautentycznoscii orygirlalnosci my swoje.Najwazniejszejest byc
~ konkretnego artysty. My - nie wiernymsobieIkonsekwentnym.
~ chwalac sie -nie mamy klopotów A jesli ma sie przy tym talent i to
~ zrozpoznawalnoscia. cos,ludziei tak ciedocenia.
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Piata edycja imprezy nawiazuje do
uroczy,$tosd wrecz~Jlia O.scarów.

K:abaretypojawiaj~,!;ie na~cenie
niCzym ff6llywoodZ:Kiegwiazdy
iodbieraja nagrody"w kategoriach
skecz sportowy i parodia roku itd.
Nasceni.e pojawiasie m.in.: Neo~

Nówka,tow~y,B, Ebrmacja Chae

telet, Jyrki, Babecz~i .
iiRodzynkiemTJacek ziobro.
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Spadkobh!!rcy.,;,$eTia l

Nie~klyserial; czyli ,improwizo-

waDa parpQia opermyglanych.
W role am;anrów,'podstepnyan KO""

'
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' chanek i i prZYjac

,

fÓl ro~~Jny pwen"
sów wci elaja sie artysci ka baretowL

f GlowqrodiJny jestJohnatan (Artur
Andrus). Wrolach pozóstalyah, al~
nie mniej waznych m.in. Robert

Górski, Mi:H'ia C4tJba!;zek i~gl\ies4,.""

; ka MarylkaLitwin'O"Sobanska.
- ~

Ja wole bardziej kameralne sytua-
cje, które pozwalaja stworiyc opo-
wiesczpoczatkiem izakonczeniem.
Ale maraton skeczyna wIelkiejsce-
nie to po prostu inna formaroz-
rywki Inna, alechybanie gorsza.
Wspomnialas o .,Spadkobiercach".
Wystepujesz tam ty i Wojtek Ka-
minski z Jurków, który w serialu
przezywa akurat gorsze chwile.
StraciLpamiec, kobiete...
Ale kobiety go kochaja. Jego Ken
przez to swojecierpienie, ciapowa-
tosc i zlote serce okazuje siewyma-
rzonymmezczyzna dlaPolki.Mnie
natomiast niektóre kobiety nie lu-
bia, bo przespalam sie tam juz ze

-wszystkimi facetami. A one by
chcialy,zebYmbylawierna Franko-
Wi. Przyznam, ze. popularnosc
"Spadkobierców" przerosla nasze
oczekiwania. Wiedzielismy; ze
rzecz sie ludziom spodoba, bo gra-
myto o~onalnienaróznych sce-
nach od ladnyeh paru lat. Ale nie
przypuszczalismy, ze tele~a
nada temu'taka popularnosc i to
wsród takróznychludzi
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Masz swój ulubiony sittom?
Mam serial, który móglby bycjed-
noczesnie sitcomem, horrorem,
dokumentem, dramatem i dobra-
nocka. To"Modanasakces". Przez
te wszystkie lata - nie wieni, ile to
juz trwa, i chyba niktnie wie - stal
sieparodia samego siebie. Nie to,
zebym gnala do domu; zeby nie
przegapic odcinka, alekiedy mam
ok~e, to ogla{lam i swietnie sie
bawie.
I rozpoznajesz, kto z kim ma ro-
mc;lnsalbodziecko? '

Jesli mam miesiac czy dwa przer-
wy; to potrzebuje moz,epietnastu
minut,zebysiepolapac. '

Wrócmy do Jurków. Jak czesto
przygotowuja nowe programy?
Od trzech sezonów trzymamy sie
zasady; zeby robic to regularnie.
Wlasnie wydalismy "Pierwsze di-
widi" z poprzednim 'progra'lnem
i dodatkami w postaci."form siero-
cych".W ten sposób zamknelismy
pewien etap.Aktualpie gramy "Al-
bumroclzinny" ipracujemynadno-
wym programem, zktór,ymjesienia
ruszymywPolske..

ROZMAWIALJAROSLAW BROZEK

Kabaretowy KlqpDwójki
piatek I tvp 219:30
niaela I tvp? 20:05
12. Mazur$kilNoc Kabaretowa

Mragowo gO1O...Tropi~1ele
talenfów
niedZiela Itvp217:15
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