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Rafał Kmita wraz ze swoimi wł
śmie~ tymi ~ktora~i z~pmvi~daj,ą pow~ot 
do kabaretu. „Dość .... dobry Nyrob kaba
retopodobny" to pierwsza część trypty
ku-naznaczona kolorem czerwonym, n.ie 

· będzie więc łagodnie! „Dość!...'" jest col
lagem skeczów oraz piosenek o tema ty
ce społecznej i obyczajowej. Czyli, uwa
ga! Kmita zn.ów zagląda do naszych domów, 
kuchni i salon.ów, a także do urzędów 
i do par lam en. tu. 

Odrobin.a dystansu do codzienności 
współczesnego Polaka w przypadku Rafała 
Kmity może zaowocować jak zawsze inteli
gen. tnym i ostro przyprawionym humorem, 
którym raczyć n.as ' będą jego aktorzy. Za
praszamy n.a pierwszą część kolorowych 
wieczorów z kabaretem Rafała Kmity! 
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'rek:sty, scenariusz i reżyseria• Rafał Kmita 
N;uzyk:a i aranżacjes .Bolesław Rawski 
Ruch sceniczny• Jarosław Staniek 
Obsada• Kasia Chlebey I Oksana Pryjmak I Zuza Skolias; 
.\Zrzegorz Kliś, Arek Lipnicki, Piotr Plewa, Krzysztof 
Pluskota, Darek Starczewski, Jacek Stefanik, Karol 
Wolski. 

N;uzyk:ę pod k:iermYnictwern kompozytora nagrał zespół w składzies 
Janusz Witko - klarnet, saksofon altowy i tenorowy 
Jarosław Spałek - trąbka 
Marek Michalak - puzon 
Jacek Królik - gitara 
Jacek Hoł U: bowski - akordeon 
Adam N iedzielin - fortepian 
Marek Olma - instrumenty perkusyjne 
Grzegorz Piętak - kontrabas 
Michał Wotniak - reżyseria dźwięku 

Nagrania dokonano w studiu nagraniowym Radia IDnl F~ w Krakowie. 

Piosenki• .W czasie obrad poseł się nudzi" oraz .Na całej 
połaci szmal" - skomponował Jerzy Wasowski; zaaranżował Bolesław 
Rawski. 

Piosenkę .W kinie" skomponował Władysław Szpilmani zaaranżował 
Jerzy Kluzowicz. 
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(_) Krni ta d.Obiera się do na
.szej codzienności, od tej najzwyczaj
niejszej strony - z alkowy i pokoju 
telEJ.vizyjnego, gdzie radoSnie upły.va 
czas na klikaniu i komentowaniu tego, 
co miga na ekranie, po ·.vcale cięte 
baty dla polityki U 

Jednak nie tylko akcentl, 
jakże bliskie każdemu, kto nie moze 
obojętnie traktowa6 popisów kseno
fobii, antysemityzmu i wszelkiego 
rodzaju schamienia, to powód, dla 
którego kochamy .\Zrupę Rafała Kmi
ty. Kochamy ją za błyskotliwe poczu
cie humoru, wyłączenie autocenzury 
i warsztatową 'biegłoś6 (_) 

ZdolriOOó przeistaczania w róż
ne charakterystyczne postacie, lr.viet
ne tempo, zespołowOOó to atuty iJru
py, której walory w całej pełni roz
kwitają w skeczu polr.vięconemu radiu. 
Oto 'błądząc po stacjach radiowych, 
aktor prowadzący scenkę . . sprawia, że 

(_) Podążając od dawna w stro
nę teatru, eliminując z nazwy, wbrEJ.v 
ogólnej tendencji, słowo kabaret, 
'bo chciał d,ystailSO'.va6 się od tego, 
co obserwowa'ł na polskiej etradzie 
-Kmita zaofer<Y.vał obecnie program 
zatytułowarcy • .Dos6L d.Obry wyrób 
ka'baretopod.Obny". Nazwał go prre.vro-

(_) Lisa ~nelli wyłuszczała 
w sbnnym filmie, że to .samo życie 
jest lcabarete.11. Ale sztuką jest to ż3-
cie (w formie kabaretu) pokaza6. iJrupa 
Kmi 'li} .sztukę. ową posiadła już daw
no . .1. urniejętnOOó tę. konsekwentnie 
POSiada nadal. Są kabaret3 do kitu 
l są do Krni ty!. Różnicę. - przy pierwszej 
nadarzającej się okazji - wyczujecie 
Państ'.vo sarni. 

Bo nie wystarczy przygłu
(>8m 'by6 czy przygłupa przyuwa
zy6, żeby umiejętnie sparafrazo
wa6 i .sportretowa6, jego przy.vary 
- pardon za wyrażenie - obnaży6, pod 
zastanowienie podda6 gogolowskie 
.z kogo się śrniejecieL" By zachodzące 
u niejednych homo sapiens nieskom
plikowane procesy chemiczne w ko
mórkach szarych obrazowo i dowcipnie 
ują6, aktorsko skomentowa6. Trzeba 
w .scibie tę. sceniczną giętlcoM mie6 - jale 
·para szwagrów - (fenomenalnie wycze
sany i naturalny w każdym calu Piotr 
Plewa oraz rewelacyjny mimicznie 
i ruchowo - Dariusz StarcZEJNslci). Nie 

serfujemy z nim na falach eteru, 
a pozostali członkowie .\lrupy grzy
wołują przed uszy (i oczy) ulti ione 
i nieulubione głosy, typowe komunika
ty, stereotypowe teksty i .schematycz
ne intonacje, które pozwalają natych
miast rozpoznawa6 proweniencję ideową, 
kulturową i społeczną tej l tib innej 
stacji. Ten s kecz to popis warsztatowy 
o naj.vyższym stopniu trudności (_) 

Aktorzy Kmity 'bisowali trzy
krotnie, zostali przyjęci owacyjnie 
i z niejakim zdurnieniem, że w czasach 
zapaści kabaretu można jednak t wo
rzy6 programy nie tylko z sen.~m. ale 
i na poziomie_ 

'l.'011asz ~iłlrnNski 
.Przegląd" 
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tnie _Doś6_ d.Obry". Niezwykle prre.vro
tnie, bo program jest znakomity. 
I ostry. U 

.Vacła;.v Kr~iński 
.Dzieunik .t'olski -
30 k;.vietnia 2C09 

wystarczy założy6 nochal clouna, 'by 
z pozorn ej 'błazenad,y zrobi6 właściwy 
użytek. A potrafi to k:rzysztof Pl usko
ta ('łl:fborny także jako redemptorysta 
z każącym mieczem ognistym, ·prowadzący 
teleturniej w I?EJ.Vnej .stacji zbliżonej 
do kręgów toruńskich. (_) 
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