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- urodzony w Krakowie aktor, absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoty Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe 

we Wrocławiu , Wydział Lalkarski); w przedstawieniu dyplomowym grat 

u Jana Szurmieja. 

Na czwartym roku studiów debiutował w krakowskiej PIWNICY 

POD BARANAMI - występował w sobotnich kabaretach, brat udział 

w „ Koncercie dla Piotra S. ", przygotowanym z okazji 50-lecia PIWNICY, 

Koncercie Dla Miasta i Świata (Filharmonia Narodowa), koncercie 

dla Marka Grechuty pt. „Anioł w Miasteczku" oraz koncercie „Artyści 

PIWNICY śpiewają jazz". 

W roku 2006 przygotował recital „Tango D'Amore", który prezentuje 

w całej Polsce, a także w Berlinie, Brukseli, Wiedniu i podczas tournee 

po USA (San Diego i Cincinnati). 

Występował na festiwalach teatralnych w Czechach, Francji, Słowacji 

i Wielkiej Brytani i, a także na 27. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 

we Wroctawiu (2006) w koncercie EnergiaPro Młodzi w reżyserii Jana 

Poprawy i Konrada Imieli. 

Do najważniejszych jego dokonań teatralnych należą: udział 

i współrealizacja trzech spektakli w Teatrze „The lmagination" w Londynie, 

prezentowanych w brytyjskich teatrach (m. in. w Bedford, Birmingham, 

Bradford, Brihton, Derby, Edynburgu, Leeds, Leicester, Londynie, 

Manchester oraz Reading) oraz udział w spektaklu „Radio Cięciwa" 

w reżyserii Erwina Mayra w Studio 68 of Theatre Arts.London w Gdyni pod 

patronatem Seana Connery. 

Występował w monodramie „Zgadywanki Ondry Świniarka" wg Jana 

Ordy (Teatr Zależny w Krakowie i Teatr GuGalander w Katowicach), 

w „ Nocy Helvera" Ingmara Villqista podczas Festiwalu Młodej Sztuki 

Wroctaw 2005, w przedstawieniu muzycznym Romana Kołakowskiego 

„ Dzieci Solidarności " (Teatr Polski we Wroctawiu), spektaklu „Only You" 

we Współczesnym Teatrze Pantom imy (Wrocław) i in. 

Dziś gra w spektaklu Krzysztofa Zaleskiego „To idzie młodość" 

(reż . M. Englert) w Teatrze Współczesnym w Warszawie. 

Zagrał kilka ról filmowych, m. in. seminarzystę Jurija Nogę w filmie 

„Karol - człowiek, który został papieżem" (reż. G. Battiato), Reporte ra 

Dzikowskiego w „Wielkich ucieczkach" (reż. R. Dunaszewski), 

Wojtka Wy stracha w „Katastrofach górniczych" (reż. E. Kowalewska) . 

Brał również udział w serialach telewizyjnych, takich jak: „ Fala 

zbrodni" (reż. W. Krzystek), „ Klan" (reż . P. Karpiński) czy „ Synowie" 

(reż . K. Jaroszyński). 

Współpracuje z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym . Pio senkę 

pt. „Usposobienie przyjemne" do słów Michała Zabłockiego nagrał 

na singlu, którego premiera odbyła się w marcu 2008 r. w Brukseli . 

Poza tym Artur Gotz współpracuje z krakowskim jazzmanem Markiem 

Michalakiem oraz współtwórcą tekstów kabaretu Mumio, Dariuszem 

Rzontkowskim. Kilka piosenek podarował mu także Andrzej Za rycki - drugi 

po Zygmuncie Koniecznym kompozytor, który pisał dla Ewy Demarczyk. 

Jest autorem scenariuszy teatralnych, m. in. dwóch sztuk napisanych 

we współpracy z Wandą Chotomską dla Teatrzyku Wyobraźni „The 

lmagination" w Londynie. 

Prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży i niepełnosprawnyc h w całej 

Polsce. 

Jest laureatem kilku nagród, m.in . Międzynarodowej Nagrody Konsula 

Generalnego Republiki Czeskiej oraz Wyróżnienia Centralnego 

w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru". 

W Teatrze Rozrywki zadebiutował rolą Cecila w musicalu „Canterville 

Ghost" . Występuje także w „KRZYKU wedtug Jacka Kaczmarskiego ", 

„Skrzypku na dachu" oraz rock-operze „ Jesus Christ Superstar". 

oficjalna strona akto ra: www.arturgotz .pl 

Piosenka to dziś najważniejsza ze sztuk - mówi wybitny znawca tematu, 

Jan Poprawa. - I sztuko no swój osobliwy sposób symboliczna dla naszego 
XXI wieku, w którym największy deficyt - to deficyt czasu. Piosenka czasu 
niczyjego nie nadużywa, z zasady operuje formq miniaturowq. Za to lqczy 
w niej kilka elementów, stojqc się symbolem współczesnego synkretyzmu 
sztuki. Piosenka - to sumo muzyki, literatury i kunsztów scenicznych„. 
To prawda. i~ie wdając się w metodologiczne rozważania, stwierdzić moż

na z dużym prawdopodobieństwem, że właśnie proporcje między trzema 

składowymi stanowią o gatunku piosenki. I tak na przykła d, synkopowany 

rytm decyduje o jazzowym (swingowym) charakterze utworu, prosta linia 

melodyczna uzupełniona łatwo zapamiętywanym refrenem charakteryzuje 

piosenkę popową, zaś warstwa literacka prowokująca indywidualny spo

sób interpretowania typowa jest dla piosenki zwanej aktorską. 

Z drugiej jednak strony, granice pomiędzy poszczególnymi gatunkami czę

sto bywają bardzo niewyraźne, dlatego zdarza s i ę , że tylko intuicyjnie od

różniamy piosenkę studencką od aktorskiej czy poezji śpiewanej. Krakow

ską od wrocławskiej , a „ Czyżykiewiczową" w klimacie od „ Radkowej" . 

Wojtek Bellon powiedział kiedyś, że śpiewając te same piosenki - raz na

zywany był wykonawcą piosenki turystycznej, raz poetyckiej, innym znów 

razem studenckiej . Przez wiele lat dziennikarze relacjonujący wydarzenia 

artystyczne kolejnych Przeglądów Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu próbo

wali definiować pojęcie „piosenki aktorskiej", która często okazywała się być 

czymś zupełnie innym, niż „piosenka literacka". Ajak nazwać perły Starszych 

Panów - kabaret to czy poezja? I dlaczego piękne, artystyczne teksty napisa

ne „na zamówienie" do konkretnej muzyki, nie mogą być „ poezją śpiewaną"? 

Czy bard Kaczmarski prezentował piosenkę literacką? A co śpiewa Andrzej Si

korowski? Jak przyporządkować utwory muzyczne, wykonywane w PIWNICY 

POD BARANAMI, jak chociażby „Dekret o stanie wojennym" czy fragmenty 

przewodnika Ambrożego Grabowskiego po Krakowie i okolicy z roku i820? 

Bez względu na klasyfikację, bez względu na różnorodność warstwy muzycznej, 

literackiej i interpretacyjnej, interesujący nas gatunek piosenek coś jednak Łą

czy. Coś, co można by nazwać pewnym rodzajem teatralności. Klimat, nastrój, 

opowiadana w nich historia, autorska lub odtwórcza interpretacja - wszystko 

to składa się na mini-przedstawienie. Mikro-komedię lub mikro-dramat. 

Teatr Piosenki. Czym jest, a czym nie jest? - zastanawiała się niegdyś Mar-

ta Stebnicka, aktorka, reżyser, wybitny pedagog PWST w Krakowie . - Nie 
jest to występ estradowy, nie jest to recital oni koncert, nie jest to też forma 
poezji śpiewanej, nie jest to ka bo ret ani sztuko teatralno z klosycznq budowq 
z wstawkami muzyczno-wokalnymi, kupletami czy interludiami śpiewna-ta
necznymi, ole„. Ale w tej strukturze teatru piosenki coś się z wszystkich tych 
gatunków znajduje. Znajduje się, ale jednocześnie zamierzeniem jest to, że się 

te cechy odrzuca. (.„) I proszę mi wierzyć, talent talentem, ale to nie tylko 
talent tworzy ten n iezwykły teatr, ale praca i m ilość do tej profesji. To nadaje 
Sens naszemu życiu. (Mana Ste bnicka , w: Ewa Gil -Ko łakowska , La, la, la, la. Przegląd Piosenki AktorskiOJ 

we Wroc ławi u , Wydawni ctwo Europa, Wrocław 1999) 

Jest w Polsce wiele miejsc, w których dobrze słucha się piosenek. Wro

cławskie spotkania aktorskie, olsztyńskie noce z poezją, rybnickie wyławia

nie młodych talentów, lubelskie ogrody piosenek, zielonogórskie Eurydyki 

- w sumie prawie czterdzieści miejscowości , przyjaznych mądrej i pięknej 

twórczości. A jednak stolicą tego gatunku od dziesiątek lat jest Kraków. 

Dlaczego? Pewnie dlatego, że tu właśnie znajduje się , cytując Jana Poprawę, 

rodzaj artystycznego laboratorium - PIWNICA POD BARANAMI. Również 

z powodu Studenckiego Festiwalu Piosenki. Ale i dlatego, że - jak chce Jan 

Poprawa - w Krakowie można odwalać się do tradycji, także w tej dziedzinie. 
I że bije tu szczególnie mocno źródło talentów, wykorzystujqcych piosenkę 
jako środek przekazywania artystycznych, poetyckich konstatacji i niepokojów. 
Artur Gotz debiutował oczywiście w PIWNICY POD BARANAMI. Ale jako 

urodzony krakowianin musiał od dziecka przesiąkać tą specyficzną atmosfe

rą, tymi ~uidami, które powodują, że słuchając jego piosenek nie mamy wąt

pliwości i komentujemy bez chwili wahania: to takie krakowskie .„ 

Krakowskie, czyli - jakie? No właśnie. Może Państwo spróbują to zdefiniować? 

JotKa 

Cytowane frai:menty autorstwa Jana Poprawy pochodzą z wydawanego przez niego kwartalnika PIOS ENKA. 
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LENA MINKACZ 
Absolwentka Donieckiej Akademii Muzycznej (Konserwatorium), 

Wydział Fortepianu Solistycznego. Posiada trzy kwalifikacje: solista

pianista, solista zespołu kameralnego i akompaniator. Przez 15 lat 

pracowała w Konserwatorium w Doniecku jako akompaniator. 

W 1983 roku w Użgorodzie (Ukraina) zdobyła wyróżnienie za akompa

niament w konkursie dla solistów grających na instrumentach ludo

wych. Ot.i 1997 roku - czyli od przyjazdu do Polski - pracuje w Teatrze 

Rozrywki jako akompaniator, przygotowując aktorów do ich muzycz

nych partii. Gra również na pianinie i keyboardzie w orkiestrze Teatru. 

Towarzyszy wielu śląskim artystom jako pianistka podczas ich recitali. 

JOANNA MIZERA-ZALEJSKA 
Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydział Instru

mentalny (altówka). Jeszcze w czasie studiów podjęta współpracę 

z Młodzieżową Orkiestrą Radiową RIAS-BERLIN, z którą koncerto

wała w niemal całej Europie oraz Izraelu. Wśród solistów, występu

jących z tą orkiestrą, znalazły się takie znakomitości, jak: Mischa 

Maisky (wiolonczela) czy Christopher Lindberg (puzon). W Tel Avivie 

występowała również z Młodzieżową Filharmonią Izraelską. Na prze

tomie lat 1995/96 spędzita pól roku w Japonii, grając w polskim 
kwartecie smyczkowym w Sapporo. 

Od roku 1991jest członkiem orkiestry Teatru Rozrywki. 
Ponadto współpracuje z Filharmonią Śląską w Katowicach, Filhar

monią Zabrzańską i innymi śląskimi instytucjami kultury. Jest zało

życielem kwartetu smyczkowego KANTATA. 

JANUSZ BEREZOWSKI 
Absolwentk Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydział Jazzu i Mu

zyki Rozrywkowej (kontrabas). Grał w Orkiestrze Polskiego Radia 

w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana (1986-1990) oraz w JAZZ TEAM 

Jaworzno. Z tym właśnie zespołem zdobył I miejsce w konkursie Jazz Juniors 

w Krakowie w roku 1985. Brat udziat w licznych kontraktach zagranicznych. 

Od połowy lat Bo. XX wieku jest członkiem orkiestry Teatru Rozrywki. 

KAMIL KUŁACH 
Saksofonista, flecista. Obecnie student ostatniego roku Instytutu Jazzu 
na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej 

w Katowicach. 

Współpracował z takimi gwiazdami muzyki gospel, jak Pastor David Daniel 

czy Ruth Lynch. W latach 2002-2005 występował z Przemyskim Chórem 

Gospel. Koncertował z Ewą Urygą oraz Anną Serafińską. Od roku 2005 roku 

jest członkiem orkiestry Teatru Rozrywki. 

SEBASTIAN ZIOMEK 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krako

wie (Wydziaty Zamiejscowe we Wroctawiu, Wydział Lalkarski). 

Zagrał Turystę - Poetę w głośnym przedstawieniu „Scat" W. Kościelniaka 

(Teatr Muzyczny Capitol we Wroctawiu) oraz Lucę w spektaklu „Cud - nie" 
L. Norena we wroctawskim teatrze niezależnym ZAKŁAD KRAWIECKI. 

Od września 2007 roku jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru 

Rozrywki. Zadebiutował w spektaklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego". 

Gra w musicalach „Skrzypek na dachu" (Perczyk), „Canterville Ghost" 
(Waszyngton Otis) „Spin - musical" (Mark), „Jekyll & Hyde" (Sir Archibald 

Proops) i „West Side Story" oraz w spektaklu „Przygoda fryzjera damskiego" 
(Policjant). W przedstawieniu „Czarodziejka z Harlemu" grajedną z dwóch 

głównych ról, partnerując Violetcie Smolińskiej. 



Sląskie . 
Pozytywna energia 

patronat medialny: 

POLSKA ~ńMES 

DZIENNIK 
ZACHODNI 

Teatr Rozrywki jest instytucją kultury 
Samorządu Województwa Śląskiego 


