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+KabaretdWY KIu!>"Dwójki'" odcinek'$peSjcdQY

potem zaproponowalismy mu udzial w tej re-

alizacji, zgodzil sie. Praca.z nim to czysta
przyjemnosc.
TY Relacje rodzinne sa wdziecznym tema-
tem do Zartów?

~ Bardzo."Jest to temat kaidemu bliski. Zarty

z zycia codziennego to kopalnia bez dna. Nam
wciaz udaje sie z niej czerpac i przedstawiac

wiezi, problemy, relacje rodzinne.za kazdym
razem w troche inny sposób. Jestesmy wnikli-

wymi obserwatorami zycia fa-

milijnego, spoleczno-obyczajo-

wego i stad to zamilowanie do'
tematu.

TY Zartujac z róznych postaw

, i sytuacji nabiera pani luzu,
. dystansu do siebie i in-

nych ludzi?
- Tak. Zartowanie z róz-

nych postaw i sytuacji,

I pochodzacych z obserwowania

j

. wlasnego lub czyjegos zycia, dziala
jak terapia, zarówno na widza jak
i na nas. Oczyszcza,...uswiadamia
wszystkim, jacy jestesmy zacie-
trzewieni, nadeci, uparci, glupi...
i bardzo czestd absurdalnie wrecz
smieszni na co dzien. Dziehkaba- ,

retowym przerysowaniom tych za-'
chowan mamy mozliwosc to db-
strzec, cos sobie moze uswiadomic,
odpuscic, moze zmienic na lepsze,
czego sobie i panstwu - opróCf:ni-
czym nieposkromionych wybu~
chów smiechu i uzdrawiaja-
cej radosci ~ zycze.
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fragmenty swojego n()wego prograrou saty-
rycznegcr'lfAlbumrodzinny".Z waszych"
skeczów znamy juz pewien model'rodziny: I
fajtlapówatypan domu, despotycznazona
i "zakrecony" syn; Co-nowego zobaczy-
myteraz?

., - W programie poj,\wi sie kilka scenek z zycia
rodzinnego, w tym tematy damsko-meskie,
al€' beda równiez piosenki, .
"Posiedzenie rzadu wedlug
kabaretu Jurki" oraz premiero-
wyskecz Stanislawa Tyma
"Krasno!udek"'z naszym udzia-
lem. Po obejrzeniu kolejnego
skeczu o rodzinie ktos nam kie-

dYs~powiedz

,

ial, ze to niemozli- I
we, zeby-po raz.kolejny wziac 1

ten sam temat na warsztat

i wyjsc obronna reka. Nam sie jeszcze wciaz
udaje. Byc moze wplywa na to fakt, ze sami
mamy juz swoje r-odziny, partnerów, dzieci,
inaczej widzimy naszych rodziców, stalismy
sie dojrzalsi, szeroko patr~ymy na otaczajaca
nas rzeczywistosC!
TY Dlaczego do udzialy zaprosiliscie Stani-

cslawa Tyma i Rafala Królikowskiego?
- Stanislawa Tymapoznalismy kilkanascie lat

temu na PACE w Kfalcowie, gdzie stawialismy I
na scenie pierwsze kroki. Mielismy duzo I
szczescia, spotykajac na swojej drodze wyjat-
kowego czlowieka i artyste. Ta znajomosc
w duzym stopniu uksztaltowala nasza wrazli-

2 wosc sceniczna. Z czasem przerodzila sie
~1 w bardzo bliski konta~t i doszlodo tego, ze .

~ spotkalis
.

my
.

, sie'4uz kilkakrotnie na scenie l
~ w róznych lprojektach. Z przebywania ze I
~* Stanislawem Tymem czerpiemy ile sie tylko
~ da, uczac sie od MistrZa klasycznego ka-
~ baretu, dbalosci o jezyk, tresci, pau-
~ ze, szacunku. do widza i sceny.
i Jestesmy zasz'czyceni, ze moze-
.~ my z nim wspólpracowac i nie
"O

~ wyobrazalismy sobie odcinka.
~ Kabaretowego Klubu Dwójki
~ z naszym udzialem bez nie-
e go. Rafala Królikowskiego

:2 poznalam podczas prój:>do
~ spektaklu Stanislawa Tyma,
~ w którym razem gralismy.
~ Przedtem "znalam" go tylko
~ z ekranu. Bardzo szybko znalez--a;

:: lismywspólnyjezyk. Zaprosilismy
~ kiedys Rafala na llaSZ wystep i kiedy

.5'AGNlESZKA~" ,"' ..LlTWIN"SOBANSKA

;Zn~na' rÓwniez jako. " ,

"Marylka lubi. dzi.eJicsie

'z widzami.svioim fJo- '., ,~

" gogriY;J1,!spgsobieni..em.c'
" j rozsmieszaC Ich do

, lez. Uwielbia kontakt ~ ~

.' -
~~.pybliczn9s?ia i wystepy

zFol~"gami s~!yrYki!mi.
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