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Z czego sie pani ostatnio najbar-

dziej smiala?
Z siebie:

,,- lucyna,mniesiewydaje, czy tobie od

wczoraj biust urósl?
- Urósl, kupilam sobie nowe puszapy.

- Co sobie kupilas?

- Puszapy, toki stanik powiekszajqcy.

- A nie moglos sobie kupic takich majtek

pomnieiszajqcych?"

To fragment skeczu "Mirek i lucyno"

z naszego kabaretu

Pani maz Jaroslaw Sobanski tez
jest komikiem. Czy to znaczy, ze
w waszym domu ciagle wybucha-
ja salwy smiechu?
Jest pogodnie.

Komizm jest darem, czy tez moz-
na sie go nauczyc?
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Jest darem. Oczywiscie jest wielu

rzemieslników, którzy wykonujq ten

zawód. Jednak kwintesencje komizmu

dostrzegam u ludzi, którzy sie komikami

urodzili. Sq nimi no przyklad tok zwane

dusze towarzystwo, ludzie obdarzeni

silq komicznq, choc czasem nawet o tym

nie wiedzq. Niestety, znam tez komików

z krwi i kosci, którzy odeszli z tego

zawodu. Mam na mysli Marte listwon

z nieistniejqcego juz kabaretu Szum czy

Zbigniewa Gawronskiego z Ciach.
A szkoda. Nie wolno marnowac talen-

tów danych od Bogal .

Kiedy odkryla pani w sobie ten
dar? Z wyksztalcenia jest pani
pedagogiem kulturalno-oswia-
towym...
Moja przygodo z kabaretem zaczela sie

wlosnie podczas studiów i szczesliwie
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trwa do dzis.Ale iuzw szkole mialom
taka zabawe, ze rysowalom karykatury

nauczycieli i ieszcze inne rysunki... Poka-

zywalam je potem kolegom z tylu. Oni

wybuchali smiechem, nauczycielka sie

odwracalo, a ja z kamiennym wyrazem

twarzy patrzylam na nich, co sprawialo,

ze coraz bardziej chcialo im sie smiac,

a musieli sie powstrzymywac.

Wychowala sie pani jeszcze
w czasach PRL-u,gdy dzialaly
takie kultowe kabarety, jak: Elita,
TEY,Pod Egida itp. Który z nich
rozsmieszal pania najbardziej?
Ojej, z powyzszych TEY.

A kto pania inspiruje?
Nikt, ale jest wielu ludzi teatru, filmu,

estrady, których komizm jest mistrzowski

i bardzo mnie porusza: Bogumil Kobiela,

..

Rowan Atkinson (Jas Fasola) czy
kogos wygladajacego jak Brad
Pitt?
Piekno jest raczej podziwiane, ono nie

smieszy. Budzi smiech to, co jest nam

bliskie, normalne, wrecz brzydkie.

Zulomnosci nailatwiej sie smiac.

Czy pani sama pisze teksty swo-
ich skeczy?
Pisze ia, pisza moikoledzy

Jak one powstaja? Czy obserwu-
jac ludzi, polujecie na zarty
i gagi, czy tez pomysly na ske-
cze rodza sie w was?
Dobry zart czai sie wszedzie. Trzeba
byc czujnym.My chyba mamymózg
przestawiony na wylapywanie komicz-
nych sytuacji,wyczulony na absurd.
Czasem wystarczy podsluchac ludzi...

. ,Piekno jest raczej podziwiane~ ono nie
smieszy. Budzi smiech to~ co jest nam

bliskie~ normalne~ wrecz brzydkie.

Hanna Bielicka, Jerzy Dobrowolski, Irena

Kwiatkowska, Stanislaw Tym, Wojciech

Pokora, Zenon Laskowik, Anna Seniuk,

Joanna Kolaczkowska, Robert Górski,

Teatr Epty-a, kabaret Mumio, Borys Szyc
i inni.

W spektaklach kabaretowych
glówne role graja mezczyzni. Czy
kobietom, zwlaszcza ladnym,
trudniej jest wywolywac u ludzi
smiech? .

Cos w tym iest, ze latwiei wywolac

smiech "kobietom charakterystycznym".

W kabarecie rzeczywiscie nie ma

posagowych pieknosci. Zauwazylam

no przyklad, ze wszystkie iestesmy male

(chociaz z drugiej strony podobno to

wlasnie male jest piekne, ha, ha). ladne

kobiety moga miec problem z tym, zeby

sie wystawiac na posmiewiska. Bo tu

trzeba zapomniec o swojej urodzie,

trzeba tak wygladac, by budzic smiech.

Takze mezczyzni - znani komi-

cy - nie grzesza uroda. Latwiej
smiac sie z kogos takiego jak

To sa gotowce! Trzeba tylko dopisac

pointe, jakis zart i iest gotowy skecz!

Jak powstala "Marylka"?

"Marylka" to mói pseudonim. Ktos po

prostu zauwazyl, ze jestem podobna

do Maryli Rodowicz i tak zostalo.

Czasami wykorzystuje to w skeczu,

wykonujac parodie jej piosenek. Bo

bardzo "Rodowiczke" lubie.

Stworzyla tez pani inne bohater-
ki, takie jak na przyklad Namiet-
na Eliza i lucyna. Jak one sie
zrodzily?
W glowach "zwk" i Pana Mimiego,

a potem ja je przepuscilam przez
siebie.

Kazda z nich jest inna, ale obie
sa... okropne. Pani jako kobiecie
latwiej smiac sie z kobiet?
Sa wspaniale, wyraziste. Uwielbiam je.

A plec nie ma tu znaczenia.

Innym pani wcieleniem jest

rola Harriet Ferguson w serialu

"Spadkobiercy". Taka improwizo-
wana gra bez "dokonczonego"
scenariusza jest chyba strasznie
trudna? A w dodatku trzeba byc
dowcipnym!
To prawda. Ale to bardzo przyjemna

praca. Jestem zmuszona powiedziec, ze

jest to naj przyjemniejsza praca, jaka mia-

lam w zyciu. Jest swietne towarzystwo!

Znamy sie wszyscy i przyjaznimy od lat.

A naiwspanialsze jest to, ze nie musze

sie uczyc tekstów na pamiec! Mówimy

to, co nam Bóg zesle.

Rozmawiamy wciaz o pracy,

a w lipcu przeciez wszyscy sa na

wakacjach. Pani najwspanialsze

wakacje?
Te najwspanialsze sa wciaz przede mna.

Czytelniczki Skarbu pisza

w tym miesiacu o tym, ze podczas

wakacji latwiej ulegamy róznego

rodzaju pokusom? A co pani

o tym sadzi?
Zgadzam sie z nimi!

Czy zgadza sie pani takze z Osca-

rem Wilde' em, który twierdzi, ze

jedynym sposobem pozbycia sie

pokusy jest uleganie jej?

Znam jeszcze ieden.

Jaki?

Hm. Na pewno jakis jest!

Jakim pokusom pani ulega?
Wielu...

Co byloby pania w stanie najbar-
dziej skusic: mezczyzna o urodzie
George' a Clooneya, bogactwo

Billa Gatesa, wspaniala kreacja

od Valentino czy najlepszy na

swiecie tort czekoladowy?
Tort.

Czy podczas wakacji bedzie
mozna gdzies sie razem z pania
posmiac?

To iest wszystko na naszei, czyli Jurków

stronie. A w sierpniu zapraszam wszyst-

kich z wielkimi koszykami na "Kabareto-
branie"! .

ROZMAWIALA: ANNA lUCCI

21


