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Rozmawiala: Justyna Kiszka

$U SIEJE ZACZYNA, A NIE KONczy, TO
CO Z ZAWODEM? JESLI PEWNEGO DNIA
ZAKAZANO BYW POLSCE ROZSMIESZANIA. CZYM CHCIELIBySClE SIE ZAJAC?
Gdyby zakazano, jeszcze bardziej bysmy sie
w to zaangazowali.
Swoja droga, ciekawe
by bylo, jakby ktos wydal taki zakaz. I kto to
móglby byc...

Agnieszka Marylka Litwin-Sobanska, Znany
Wojtek Kaminski oraz Przemek Sasza Zejmo
- od lat tworza zgrane trio kabaretu JURKI.
Wystepuja na deskach najwiekszych teatrów
w Polsce. Niedawno ruszyli w swoja nowa trase, zatytulowana Rezyser.
DZISIAJ JESTESClE KABARETEM. KTÓRY
NA STALE ZAGOSCIL NA POLSKIEJ SCENIE. WYSTEPUJECIE W CALYM KRAJU.
I TO W NAJSLYNNIEJSZYCH MIEJSCACH:
TUTRZE BAJKA. POLONIA. CZy TRUDNO JEST SIE WYBIC W POLSCE? JAK
WYGLADALY WASZE POCZATKI?
Kabaret JURKI: Poczatki siegaja 1993/1994
roku. Studiowalismy na WSP (obecnie UZ) w
Zielonej Górzejako KaOwcy, Pedagodzy Terapeutyczni, Matematycy, Muzycy, a wolny czas
spedzalismy w Gebie - klubie studenckim, w
którym dzialamy do dzis. Tam byl Potem, Raz
Dwa Trzy, mnóstwo KaOwców, tam powstawaly kabarety: Drugi Garnitur, Ciach, Mile
Twarze, Jurki, EK, Made in China, Szum, Profil, Nowaki, Hlynur, Babeczki z rodzynkiem,
Forma, Bez Zyly Walbrzych, obecnie Tiru Riru
i Fachowcy. Tam od zawsze tetnilo zycie artystyczne. Poligony kabaretowe, Wysypiska,
warsztaty
kabaretowe,
Play-Back Show-y,
wieczory parodii, improwizacji, pojedynki
kabaretowe, ligi kabaretowe. To w Gebie powstal improwizowany serial Spadkobiercy, to
tu krecilismy filmy Wytwórni AyoY,to tu m.in.
powstaly filmy Wladka Sikory: Robin-Hood
czwarta strzala, Basn o ludziach stqd, Zamknieci w celuloidzie. To tu powstawal program

telewizyjny Kabarety
Nieroby, to tu zrodzil
sie zaczyn do Festiwalu Kabaretu w Zielonej
Górze, który od szesciu
lat jest swietem kabaretu i kabareciarzy.
Tu wreszcie powstaly
koncerty Piosenki Przedwojennej i spektakl
Miasteczko w holdzie Kabaretowi Starszych
Panów. Stad wywodzi sie grupa improwizacyjna Siedem RazyJeden. Tu zaczynalismy, w
powyzszych bralismy czynny udzial. Ipewnie
dzieki tym udzialom, z pasji, kabaret stal sie
równiez naszym sposobem na zycie. Bywalo
róznie, zmienial sie sklad (przez Jurki przeszlo
kilkanascie osób), ocieralo sie o rozstania, ale
wszystko przeszlismy i jestesmy teraz jak ci
trzej muszkieterowie. Azeby sie wybic, trzeba
dbac o swój talent, dzialac i,sienie poddawac.
WSZYSTKO ZACZELO SIE OD KLUBU
STUDENCKIEGO. czy ZATEM DO BYCIA
KABARECIARZEM POTRZEBNE SA UKONCZONE STUDIA?
Wiekszosc kabareciarzy i satyryków, o ile studiów nie ukonczyla, to sie z pewnoscia o nie
otarla. Stanislaw Tym na przyklad studiowal
chemie, aktorstwo, byl bramkarzem w studenckim klubie Stodola. Teatr studencki Bim-Bom
to m.in. takie nazwiska, jak: Zbyszek Cybulski,
Jerzy Dobrowolski, a w Studenckim Teatrze Satyryków spotkali sie m.in. Agnieszka <Osiecka,
Stanislaw Tym, Wojciech Mlynarski. W naszym
srodowisku na studiach poznali sie koledzy
z kabaretu Potem, kolezanka i koledzy z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Lowcy.B, cale Zaglebie Kabaretowe z Zielonej Góry. Nie trzeba
ich skonczyc, zeby byc kabareciarzem. Wazne,
zeby je zaczac.

sroDlA SPRZVJAJAZAWIERANIUPRZYJAzNI.INTEGRACJI.TO PRAWDA.ALEJE-

PRZEZ TYCH KILKA LAT WSPÓLNEGO KABARETOWANIA MIEWAUSCIE DNI, KIEDY
CHClEUSCIE TO WSZYSTKO RZUCIe,
ZAJAC SIE CZYMSINNYM?
Alez my sie zajmowalismy czyms innym.
Prace remontowe, mycie okien, opieka nad
dziecmi, praca w sklepie z zabawkami, z napojami, z petardami, kelnerowanie we Wloszech i w Szwajcarii, praca za barem - nie sa
nam obce. A te dni bywaly, bywaly, ale to byly
tylko chwile, szybko mijaly i bralismy sie do
roboty.
W GRUDNIU RUSZYUSCIE W SWOJA
NOWA TRASE, ZATYTULOWANA REZYSER. CZYM TYM RAZEM ZASKAKUJECIE
WIDZÓW?
Kabaret to: teatr, improwizacja, jawa, sen, zycie czy sztuka jakas?
W te rózne swiaty i stany wciagniemy Was
wlasnie poprzez postac Rezysera, Aktorki
i Aktora.
Tych troje, z wszelkimi ludzkimi i zawodowymi ulomnosciami i zdolnosciami, w zderzeniu
z tym, co przygotowane od A do Z, a tym, co
pojawia sie tu i teraz, to mieszanka wybuchowa humoru i tresci, charakterystycznych dla
naszego kabaretu.
Rezyser wprowadza
Aktorów w problemy
wspólczesnego
czlowieka. Rutyna zycia codziennego i pokusy, które zewszad na nas
dybia, despotyczna,
zapracowana,
samotna
szefowa, para poszukujaca wlasnej religii, temat plci i seksualnosci, problem szeroko pojetego tworzenia... Zarówno prosba, grozba,
jak i wlasnym warsztatem wyciska ze swoich
Aktorów wszystkie soki.
Celem jest dobro Rezysera i przedstawienia.
Program Rezyser jest i smieszny i o czyms.
Ale to juz sami sie o tym przekonacie, gdy nas
zobaczycie.
DZIEKUJE ZA ROZMOWE.

