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Spotkalismy sie
w gabinecie gwiazdorskim,
czyliwmatej salce
w kuluarach Sali

Kongresowe] Palacu'
Kultury:Miles Davis
pewniesprawdzat
tutaj trabke,
a WtQdystaw8omlJtka
pasek u swoich spodni.
Albo nie- -

..Kabaretowa noc: ,
ti$lopadowa" ~ 2810.. -.

I
~

widowisko kabaretowe nawiazujace
do dramatu ..Wesele" StanisLawa

Wyspianskiego,

czwartek I tvp 2.20:45

I rozmowa z
RoberlemGórsldin'

Igospodarzem ..Kabaretowej nocy
listopadowej"

It.lfal Bryndah C2;estowystepuJe-
ciew SaliJ<ongresówej? ,

Prz;ynajmDiej l'a.?:napólroku.
Lubisz wy~epowac w takic:h du-
zych halach?

Oczywiscie, ze wole w mniej-
szych, ale ztym wiaze sie pewna
niedogodnosc. Mniejsze hale la-
cza sie z mniejszymi wplywami
z biletów. Chociai kabaret to
sztuka dla 200-250 osób. Wtedy
mozna poczuc atmosfere i kon-
talctzwidzem.
Ilenajwiecej wystepów zaliczyLi-
sciejednego dnia?
Cztery. Tob:}jjakisobled. Nie pa-
mietam do~adnie, jakie to bylo
miasto, ale najpierw na nasz wy-
step pm'8z1igimnaz.jalisc~potem
zoJnierze,po nichjakasnormalna
publicznosc, Iina koniec jeszcze
ktos. Tojestogromnywysilek, bo
bola;nogLNietylkonogi zreszta
Prowadziszibardzo aktywny tryb
zycia.Udajecisie bez dopalaczy?
Jesli chodzi o alkohol,to dlakaba-

'" reciarza toJest raczej antyctopa-
~ - la<;?:imimozeKochanowskinapi-

~ ~ ze"kto widZialpoete trzezwe-
~ go,to takinienapiszenicmadre-
~ gq",tojednakjasie,ztymniezga-
~ dzam. Po alkoholu boli glowa
~ i H,rzychocIzado niej tylko same
~ glupie pomysly. Narkotyków zu-
~ pelnieniepr6bowalem.

Sajednak artysci, którzy bez alko-
holu nie potrafia wyjsc na scene...
Ja tez uwaZam sie za osobe bardzo
niesmiala, alewystarczy, ze zdejme
okularyijuz wszystko mija,l:!oczu-.
je sie,jakbym bylsam.
Tozupelnie jak ja. Gdymam stresu..
jacywystep, zdejmuje okulary ijuz
jest lepiej.
Nowidzisz...Znaczyniewidzisz.
A co uwazasz za swój najwiekszy
sukces?

Chyba to, ze przez tyle lat ciagle rQ-
bimy kabaret i ze ciagl~eIItl,illlypu-
blicznosc, która chce dla nas kupO:
wac bilety. Dzisiejsze spotkanie chy-

bajest tego najlepszym potwierdze-
niem. Zarazwychodzimynascene

wypelnionejSaliKongresowej. .

Anajwieksze wyzwanie?
Zawsze czyms takim byl dla mnie
spiew.SZczególniegdywystepqjemy
w rozmaitych skladankach i nie je-
stempmadtorozgrzany.Kazdetakie
podejscie do piosenki wywoluje
umnieokropnystres.
Dlatego,musisi\zdejmowac priy
tymokulary?'
No, zebym nie wiedzial, ze mnie
ktoswidzi.
Ciekaw jestem,. czy bedziesz mu-
sial zdejmowac okulary po kolej,..
nym niepodleglosciowym widowi...
sku w Dwójce?Po cocito?
Nie chce, zeby to zabrzmialo pom-
patycznie, ale mam taka ambicje,
abychocczescPolakównauczycdy-,
stansu do siebie.Ciebieoczywiscie
nie musze do tego namawiai\ ale

wiekszoscQ3Szychrodakówstrasz-
nie powaznie podchodzi dowszyst-
kiego, co poJskie. To nasze Swieto

Niepodlegloscijestwtrocheniefol"
tunnym terrrpnie, bo listopad to ra-
czej dolujacymiesiac. I mozedlate-
go llListopada trakttijesie ~smut-
noi cholernie powaznie. Moze, gdy-
byobchodzicto nawiosne,nastroje
bylyby lepsze. Kalendarza jednak
nie zmienimyimusimyswietowac

w liStópadzie. Podkreslam SWIE-
TOWAC, anie obchodZic. Musimy
uITIiecsie smiac zsamychsiebie.
To niebezpieczna sprawa. Miales

kiedys prze:z:tojakies problemy?
Kiedyprzedstawilem taka scenke,

wktórej facetsprzedajenastraganie
pamiatki z Powstania, helm po-
wstanczyjakoa1rak«Y,jnywazonite-
mu podobne. Wtedykilkaosóbmia-
lo o'to do mnie pretensje. Aja uwa-.
zarn, ze smianie sie z siebie swiad-
czyo zdrowiu psychicznymspol~
czenstwa. Oczywiscie nigdy nie
przekraczam pewnych granic i za-
'chowuje lj.terackipoziom.
Przy okazji "Kabaretowej nocy li-
stopadowej" na warsztat bierzesz
"Wesele"Wyspianskiego,bywsa-
tyrycznysposób uczc:icodzyskanie
niepodleglosci... '

Dlamnietoduze~e.ilJ.wsze

podobalmi sie ten dramat i z przy-
jemnosciaogladalemjego Wajdow-
ska ekranizacje. To naprawde dla
mnie bardzo duza frajda, ze moge
na bazie tegonapisac cos ironiczne-
gona tematnaszej historji.

Szkoda, ze w kabarecie tak malo
jest dobrych literackich tekstów.
Niestety, dominuje humor biesiad-
nyi gagi,które czesto saponizejpa-
sa. \\yobrazsobie, ze ostatnio jeden .

z odcinkówp~gramu w Polsacie~

wygrala starsza p~któraopowia-
dala o tym, ze niemoznajej zamoc-
no sciskac, bo ma rozwolnienie
i mozeprzez to popuscic. \\yobra-

r zasz sobie? I to cos wygralo. My
chcemy trzymac poziom. I mimo
ze kiedys zdarzylo sie nam powie-
dziec coswulgarnego ze sceny,sta-
wiamynadobraliterature. Czasb0-
Wiemszybko biegnie i nie chce zo-
stac zapamietany tylko z tego, ze -

mamzóltysweter..
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Spa~kobiercy
serialkomediówy; Pols1<.a'Z,O1 O
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