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Bogda Szlencel
O

JORKU MULARCZYKU

Jurek

W

jesl aklorem, który ma słuszny wzrosl,

dlugie rzesy, rower, zone, dwoje dzieci Talent.
Wszyslkiego używa rozsądnie i w odpowiednich
syiuacj ach. Ja Spolykam Go przeważnie kiedy
&

używa Talenlu —lj.— na scenie.O innych
używkach Jurka nic nie moge powiedzieć,
Tym bardziej, że rzucił palenie. Rzucił je długo
po Tym, jak skończył sz kole leałralnq alejedno
z drugim nie ma żadnego związku. Ze szkoła,
nalomiasl, ma zwiazek jego wielka rola
Zakonnicy w przedslawieniu dyplomowym
w reżyserii Eugeniusza Korina. Z paleniem zaś
niechęć, do palenia za soba moslów.
—
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P.s. T alenl Jurka Mularczyka przejawia się
również W lileralurze i szlukach plasl'ycznych.

Edward Kalisz
o SOBIE

I

TEATRZE MAŁYM

W

Od Trzydzieslu lał jeslem aklorem i bardzo lubie mój zawód.
Nie lubię nalomiasl sie golić, chodzić w garnilurze, pisac
ani mówić, o sobie. Trochę lo może nielypowe ,bo aklorzy
uwielbiaja opowiadać, o sobie. 1 Tylko o sobie. Może więc"
i
dlalego pięlnaście lai Temu zoslalem również Nauczycielem.
I reżyserem. To akurał bardzo lubię. Założyłem klase o profilu
lealralnym i scene młodzieżowa . Popelniłem w życiu pięć,
reżyserii. w lym dwóch lroche sie wslydze. Z dwóch nalomiasl
jeslem dumny. I nie wslydzesię lego. Nawe'r sie pochwale.
To „Uciechy slaropolskie” i „Moj a Oj czyzna" do lekslów Norwida .
Jeslem niemodny. w modzie Jesi dzisiaj arlyslyczny brulalizm,
kapilalislyczny malerializm i bezkryłyczna fascynacja Ameryką.
Grozi nam lo ulralq polskiej Tożsamości i duszy. Dlatego wole
być, niemodny: grac Kochanowskiego, Reja, Fredre oraz Freda.
Fred jesl Troche podobny do Fredry. Fizycznie nie. Jak sianie
przed pomnikiem na rynku, lo nie widać, podobieńslwa. Ma za lo
poczucie humoru , jeslswielnym psychologiem i ma słowiańska
dusze. Umie zajrzec w niq czlowiekowi.
A czlowiek, To coś więcej niż narodowość.
Podobnie jak on jeslem skromnym czlowiekiem.
Tealr, klóry założyłem nazwałem „Mały", mam jednak nadzieję,
Że niedlugo podrośnie.
~~

P.s.5lrasznie sie rozgadałem, ale lo Wyłącznie wina Marly.
Zmusiła mnie. Muszejej słuchac, chociaż Jeslem dyreklorem,

Jurek Mularczyk

Fred Apke
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MARCIE KLUBOWICZ

Bogda nie jest aktorką popularną, gdyż -j ak pamiętamy swego czasu w
Polsce były papierosy „Popularne”, proszek do prania „Popularny”, herbata
„Popularna", czekolada „Popularna” czy też nawet „Popularny” rower
i były to wyroby
oględnie mówiąc nienajlepszej jakości, a Bogda
jest naprawdę bardzo dobrą aktorką.
Drogą świadomego wyboru pozbyła się z domutelewizora
nie ogląda więc popularnych seriali i nie ma pojęcia ktojest dzi5iąj
popularny. Jestjednak aktorką rozpoznawalną, gdyż tylko ona nosi berecik
o wymowie niekonwencj onalnego żyrandola.
Nie można powiedzieć, że Bogdajest aktorką rzadko spotykaną,
gdyż oprócz miejsc pracy bywa i tu i tam. Nie można też Rzec, żejest
jedyna w swoim rodzaj u, gdyż jak wiemy, wiele jest aktorek kobiet.
Natomiast można zdecydowanie stwierdzić, że jest wrażliwa, bowiem
kiedyś przyszła na próbę w opłakanym stanie.
Grałem z Bogdą w trzech sztukach w dwóch o zwierzętach:
„Czyż nie dobija sie koni" i „Kura na plecach” oraz w farsie „Mayday 2”.
I tu biega za mną z maczetą, rozj uszona jak rottweiler!
Bogda spóźnia się na próby z trzech powodów: I) Umawiam się z nią,
Że zabiorę ją po drodze, po czym przejeżdżam kołojej nosa, bo sam
już Jestem spóźniony. ;)) Jej mążjuż od pół roku nie potrafi uruchomić
samochodu. 3) Kiedy już uda mu się go wreszcie uruchomić, to nie może
wyjechać, bo zablokował go inny sąsiad, który samochodu uruchomić
—

Siedziałem sobie kiedyś przy biurku i zza monitora obserwowałem
moj ą sąsiadkę przy codziennej pracy w ogrodzie. Nigdy z nią nawet
nie rozmawiałem, ale wyrażnie widziałem, że coś z nią jest nie tak.
Uparcie, z widocznym na twarzy cierpieniem ryła w ogrodzie jak
kret. Potem znikła i nigdy więcej jej nie widziałem, Nie zastanawiałem
się nawet, co się z nią stało, aż pewnego ranka, krótko przed
—

przebudzeniem, zobaczyłem we śnie za okiennąszybą rozmytą,
niewyraźna twarz mojej sąsiadki. Bezskutecznie usiłowała mi coś
ważnego powiedzieć, ale nic nie mogłem zrozumieć. Szyba tłumiła
każ dejej słowo. I kiedyś znowu usiadłem za biurkiem, patrzyłem to na
mój zarośnięty chwastami ogród, to na róże pięknie kwitnące wjej
ogrodzie i spróbowałem odgadnąć, co takiego moja sąsiadka
chciała mi przekazać? T ak powstała „Kura na plecach”.
Potem miałem to szczęście, żejeszcze, kiedy sztuka nie była całkiem
gotowa, Marta „wyrwała mi ją spod komputera", przeczytała
i
natychmiast zaczęła tłumaczyć na polski. Po roku reżyserowałem
już „Kure" w Teatrze na Woli w Warszawie a Marta przej muj ąco
i
prześmiesznie zagrała Panią Kobald. Znam Martę jako aktorkę ale
widziałem tylko j ednąj ej reżyserię. Autorski monodram „Rana”
(tak się wtedy zachwyciłem, że natychmiast zaangażowałemj ą do
roli Mefista w „Fauście"). Bardzojestem ciekawyjak poradzi sobie
z reżyserią „Kury”, Nareszcie będę miał okazj e, żeby zmyć jej głowe
normalnie ona mnie zawsze krytykuj e. Zacząłem się uczyć polskiego,
żeby za trzydzieści lat móc czytać i rozumiećjej wiersze.
—
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nie mógł.

życze Bogdzie niczego, bo niczegojej nie brakuje. Ma silną
osobowość, kochaj ącego męża, wspaniałego syna, kształtna urodę,
uroczego psa (który się na mnie rzuca) oraz miesz kanie w rynku urządzone
Nie

w stylu, który pewnie dopiero zostanie sklasyfikowany.
Musi mieć kupe szmalu bo pracujejak pszczółka i haruje jak wół, a to
są —jak łatwo obliczyć dwa etaty, a prócz tegojej mąż nie pije.
Na zdrowie, bo żeby pracować z Martą, to trzeba mieć zdrowie.
No i ma szczęście bo to szczęście grać z takim artystąj ak Jerzy Mularczyk.
—
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Obsada:
Pani Kobald: Bogda Sztencel
Bonsch: Jurek Mularczyk
Trup: Edek Kalisz
Reżyseria, przekład, światło, koordynacja
pracy oraz inna niewdzięczna robota :
Marta Klubowicz

Marta Klubowicz

O

FREDZI E APKE
Fredj est naj większym bałaganiarz em, jakiego w życiu Spotkałam.
Jako Polka bezskutecznie staram się uczyć go niemieckiego porzadku,
a on mnie słowiańskiego niezdyscyplinowania Fredj est całkowitym
zaprzeczeniem wszelkich stereotypów, jakie my mamy o Niemcach:
wygladaj akIrlandczyk, humor ma angielski, temperament raczej
hiszpański, kłóci się głośno niczym Włoch i wzrusza z rosyjskąłatwością.
Jest roztargniony, ciagle cos gubi, o czyms zapomina i posiada tylko
jemu własciwe poczucie czasu. Jeśli mówi, że przedzwoni do mnie
za dziesięć, min ut nigdy nie wiadomo ile to potrwa. Nawet Einstein
nie potrafiłby tego obliczyc. Einstein ponoc, gdy pewnego dnia chciał
ugotować sobiejoj ko na miękko zamiastjaj ka włożył do wrzqtku
zegarek na łańcuszku i trzymał go tak wytrwale przez trzy minuty.
Fredowi takie rzeczy zdarzaj a się bardzo cz esto. Nie używa swoj ego
intelektu do czynności dnia codziennego. Ma głowe w chmurach.
Jest znakomitym aktorem, reżyserem i pisze tak dobrze, że sama
zrezygnowałam prawie z pisania. Doszłam do wniosku, że lepiej
tłumaczyć j ego sztuki niż pisac samemu. Jest Świetnym obserwatorem
życia i w zadziwiający sposób łaczy komedię z tragedia.
Ma nieograniczona fantazję potrafiłby napisac sztukę o książce
telefonicznej ”Kura”, to pierwsza jego sztuka, która prz etłumaczyłam
i
zarazem moja ukochana. Napisał j uż tych sztuk od groma i trochę
i
ciagle pisze nowe. Nie może żyć bez pisania. Jeśli nie ma na to czasu
jestj ak odbezpiecz ony granat i lepiej omij ac go szerokim łukiem.
Nie wiem czy wystarczy mi życia aby przetłumaczyc wszystkiejego
sztuki. To żmudna i dość, niewdzięczna robota, zważywszy, że on ma
raczej w pogardzie zabieganie o sławę swoj ego dorobku, twierdząc,
że i tak docenia go dopiero po śmierci. Może ma i rację, bojest
jasnowidzem. Aż czasem się go boj ę. Na raziejednak nie ma się co
martwic, ponieważ cieszy się dobrym zdrowiem.
~
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Muzyka:

Jan Sebastian Bach

Scenografia: każdy po trochu, ale Edek najmniej
Kostiumy: wspólnymi siłami
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Projekt graficzny: Anatol Karon pod batutą Marty

Organizacja i dyrekcja teatru w budowie:
Edek Kalisz
www.teatrmaly.hk.p|
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Ucho Van Gogha zrekonstruowane z jednej zapałki przez Anatola Karonia
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