Agencja Artystyczna Makula
zaprasza 3 lutego 2020
Na godz, 18 30 do
Chorzowskiego Centrum Kultury

Zobacz zajawkę

Recenzje z Facebooka

Aleksandra

Wrażenia nie do opisania. Znam ten utwór od dawna - na studiach czytałam
"Ożenek" Gogola w oryginale, potem po polsku, a to, co słyszałam
i widziałam wczoraj - majstersztyk.
Osadzenie akcji w śląskich realiach, w znanych wszystkim dzielnicach
Rudy sprawiło ,że treść stała się jeszcze bardziej zrozumiała.
Główna bohaterka - Róża i Ewald Keta - bezkonkurencyjni.
Do tego wszystkie ausdruki, soczyste słownictwo i muzyka - no brak mi słów.
Szkoda tylko, że nie wszyscy mogli zabrać na pamiątkę bilety,
bo ich po prostu nie dostali do ręki. A szkoda. Wiele osób było zawiedzionych.

O spektaklu
Zolyty to przezabawne perypetie kilku wiekowych kawalerów w
staraniach o rękę podstarzałej, zamożnej panny, ilustrowane
piosenkami z muzyką Grzegorza Spyry i choreografią Henryka
Konwińskiego Wierszowane libretto w śląskiej godce na kanwie
„Ożenku” M. Gogola napisał autor „Pomsty” M. Makula.
Premiera spektaklu miała miejsce 26 listopada 2001r. w Miejskim
Ośrodku Kultury w Rudzie Śląskiej. Przedstawienie było przerywane
salwami śmiechu i burzą oklasków. Po spektaklu brawa nie milkły
przez kilkanaście minut, a aktorów nagrodzono owacją na stojąco.
Obecna nowa, odświeżona wersja Zolyt w adaptacji Krzysztofa
Wierzchowskiego, miała premierę w lipcu 2015 roku w Katowicach,
w trakcie Letnich Ogrodów Teatralnych i została przyjęta równie
gorąco jak jej starsza wersja. Przezabawne rymowane dialogi i
brawurowa gra śląskich artystów sprawiają że co rusz publika
wybucha śmiechem. Jednym słowem dwie godziny świetnego
przaśnego,śląskiego humoru . Zapraszamy !

W rolę bohaterów Zolyt wcielali się znakomici śląscy aktorzy, którzy mają na swoim koncie wiele ról
teatralnych oraz musicalowych. Występowali m.in. Zbigniew Stryj, Robert Talarczyk, śp. Jacenty
Jędrusik, Jolanta Bauszek czy też Dariusz Niebudek.
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Róża ( Rołza) Kwaśno
Izabela Malik
Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwickim Teatrze
Muzycznym. Debiutowała w Teatrze Rozrywki postacią Bywalczyni
kabaretu Kit-Kat w spektaklu Cabaret J. Kandera i F. Ebba. Pierwszą
dużą rolą była Ania Shirley w widowisku muzycznym Ania z Zielonego
Wzgórza, które nie schodziło z afisza przez siedem lat (318 spektakli
obejrzało 139.366 widzów!). Izabella Malik buduje
charakterystyczne, zapadające w pamięć postaci; znakomicie czuje
się również w spektaklach dla dzieci. Jest niekwestionowaną gwiazdą
koncertów sylwestrowych i rozrywkowych. Zajmuje się dubbingiem,
współpracuje również z Teatrem KOREZ.

Swatka Ana
Marta Tadla
Absolwentka Szkoły Lalczarskiej. Czołowa artystka Teatru Rozrywki
w Chorzowie. Charakterystyczny image i żywiołowa interpretacja sprawia,
że zagrała kilka niezapomnianych dla śląskiej publiczności ról. Grała w
Kabarecie Śląskim i w Ferajny Makuli, współpracuje z popularnym śląskim
zespołem Antyki. Posiada piękny głos i duże zacięcie kabaretowe. W jej
repertuarze sporo piosenek, monologów i wierszy. Dysponuje wyjątkowo
piękną barwą głosu i ogromną muzykalnością. O takich jak ona mówi się,
że noszą w sobie swing. Dlatego też jest gwiazdą wszystkich koncertów
rozrywkowych i sylwestrowych Teatru Rozrywki.

Ciotka Róży
Regina Gowarzewska
Konferansjerka, dziennikarka, mezzosopran. Absolwentka Wydziału
Wokalno-Aktorskiego katowickiej Akademii Muzycznej
w klasie prof. Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej. W Operze Śląskiej
w Bytomiu zadebiutowała rolą Magdaleny w operze Rigoletto G.
Verdiego. Przez szereg lat współpracowała z tą sceną, występując jako:
Jadwiga w Strasznym Dworze (St. Moniuszko), Suzuki w Madama
Butterfly (G. Puccini, Czerwony Kapturek w Zaczarowanym Balu (K.
Gaertner). Koncertuje, z powodzeniem wykonując repertuar
kameralnyi oratoryjny, współpracuje z: Filharmonią Śląską, Śląską
Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Sudecką, Filharmonią Opolską
i Orkiestrą Camerata Impuls, również z Gliwickim Teatrem Muzycznym.

Matka Ciapały Pela
Inga Papkala
Aktorka kabaretowa oraz wokalistka. Od najmłodszych lat jej pasją jest
muzyka. Ukończyła szkołę muzyczną na wydziale wokalnym, a później
studiowała ten sam kierunek we Wrocławiu. Od ponad 10 lat występuje
na scenie jako wokalistka z zespołem i z własnym recitalem, jako
konferansjer i w wielu projektach scenicznych. Przez te wszystkie lata
zdobywała doświadczenie i ugruntowywała swoją pozycje w branży
artystycznej. Współpracuje z śląskimi kabaretami m.in. Mariana Makuli,
Andrzeja Potępy i Romana Kurosza. Przygotowuje i realizuje artystyczną
oprawę biesiad, karczm, festynów, wesel i imprez firmowych.
Na co dzień Prezenterka Radia Piekary

Jorg Ciapała
Mirosław Książek
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.
L. Solskiego w Krakowie. Debiutował na scenie Teatru Rozrywki, w spektaklu
M. Kochańczyka Kraina Sto Piątej Tajemnicy. Śpiewa w koncertach
sylwestrowych, w których proponuje widzom pastiszowe wykonania światowych
przebojów rozrywkowych. Jest asystentem reżysera w spektaklu Chryzostoma
Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu. Ma w dorobku ciekawe doświadczenie
aktorskie, związane z jedną z pierwszych w regionie scen prywatnych. Teatr
Małych Form POKO, stworzony wspólnie z Bogusławą Zarębską, Renatą Spinek
i Andrzejem Jakubczykiem pozostał w pamięci widzów dzięki zupełnie
„nie-Rozrywkowym” spektaklom: Nienawidzę czy Abbellard i Heloiza.

Ewald Keta
Krzysztof Wierzchowski
Wokalista, aktor, absolwent Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach w roku 1995 na wydz. wokalnoaktorskim. Tenor mający w repertuarze utwory muzyki klasycznej
(pieśni, arie) oraz niektóre utwory z kręgu muzyki rozrywkowej. Od
roku 1996 wykonuje utwory chorału gregoriańskiego w ramach
działania Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis. W latach 1992 i
1993 współpracował z Operą Śląską w Bytomiu (Zemsta Nietoperza
J.Straussa). Od roku 1994 do 2001 współdziałał z Teatrem Rozrywki w
Chorzowie (Evita, Skrzypek na dachu, Człowiek z La Manchy, Tango
oberiu 1928, Pocałunek kobiety pająka).

Byznesmen herbu kilof
Bonifacy Smażonka
Marcin Tomaszewski
Absolwent Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie. Do końca
2012 roku związany zawodowo z olsztyńskim Teatrem im.
S. Jaracza, w którym zagrał: Balcera / Karczmarza w Intermediach
Staropolskich, Jakuba Szalimowa w Letnikach M. Gorkiego, Siewę w Udając
ofiarę braci Priesniaków, Króla Alonzo / Kalibana w Burzy
W. Szekspira oraz Piątego w B-Idolu J. Satanowskiego. Uczestniczył
w warsztatach jazzowych z Krystyną Prońko, wokalnych z Katarzyną
Winiarską, speech level singing z Ewą Głowacką-Fierek oraz warsztatach
z pantomimy z Krystianem Nehrebeckim. W Teatrze Rozrywki
zadebiutował gościnnie w musicalu Our House. Od stycznia 2013r. jest
członkiem zespołu aktorskiego chorzowskiej sceny.

Szlachcic z kresów
Patryk von Skarpeta
Adam Żaak
Jest polskim prawykonawcą pieśni Raoula Koczalskiego, które prezentował
z pianistką Ellą Susmanek m. in. w Berlinie w 1995 roku. Wielokrotnie brał
udział w festiwalach muzycznych w kraju i za granicą: Festiwal Viva II canto
w Cieszynie, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy, Letnie Koncerty
Organowe we Władysławowie (jako śpiewak i organista), Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej w Koszalinie, Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej w Wygiełzowie, Schubertiada w Weimarze, Międzynarodowa
Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Cieszynie, Festiwal
Ave Maria w Czeladzi i inne. Od 2005 roku związany jest z Zespołem
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, z którym występował m. in.
w Holandii, Niemczech, Belgii i na Ukrainie.

Kopidoł Paul Gromnica
Patrycy Hauke
Aktor-lalkarz, wokalista, muzyk-gitara. Absolwent Akademii Muzycznej
w Katowicach na wydziale wokalno-aktorskim. Pracował m.in.
w Operze Śląskiej, w Gliwickim Teatrze Muzycznym, w Operetce
w Warszawie, a także w Niemczech. Jego debiut to rola Rudolfa
w Cyganerii wystawianej przez Akademię Muzyczną z okazji jubileuszu
uczelni. Śpiewał w licznych operach i operetkach m.in. w: Nabucco,
Pajacach, Pięknej Helenie, Książniczce Czardasza, Wesołej wdówce,
Orfeuszu w piekle, Ptaszniku z Tyrolu. Obecnie gra w Teatrze
Dziecięcym Zagłębia w Będzinie. Można zobaczyć go w spektaklach
takich jak: Przygody zucha Tomcia Palucha, O sierotce Marysi i siedmiu
krasnoludkach, Kartoteka, Szury, W brzuchu wilka.

Z blogu Małgorzaty Piekarskiej
Wodewil we dwóch aktach na motywach „Ożenku” Mikołaja Gogola. Tytuł: „Zolyty”, czyli zaloty. To, że uważam Mariana
Makulę za geniusza – już kiedyś pisałam. Widziałam onegdaj jego „gdowkę” i byłam szczerze ubawiona i zachwycona. Teraz
było podobnie. Na spektakl zabrałam przyjaciółkę ślązaczkę. Na wszelki wypadek, gdybym potrzebowała tłumaczenia ze
śląskiego. Nie było potrzebne. Słowa „frelka”, „bajtel”, „gruba” czy „hasiok” i wiele innych – znam. Na spektaklu obie
bawiłyśmy się świetnie i obie żałowałyśmy, że nie możemy dostać tekstu sztuki do przeczytania na spokojnie, bo tak się
śmiałyśmy, że nic nam w głowie z tych „godek” nie zostało. Ślązacy potrafią śmiać się z siebie. Oto stara panna chce wyjść
za mąż, a stary kawaler chce się ożenić. Pomaga swatka, której „w picie grzebie ino skarbówka”. A, że ze starymi kawalerami
jest, jak jest, więc w ostatniej chwili „karlus przez okno pitnął od frelki”. Makula po mistrzowsku żongluje słowem. Sztuka,
przeniesiona w realia współczesnego śląska bawi. Nie brak w niej śląskich piosenek, a wszystko dzięki współpracy z
Grzegorzem Spyrą.
Widownia „Zolyty” zajmowała ¾ Sali Chorzowskiego Centrum Rozrywki i bawiła się świetnie. Chciałabym, by Marian
Makula pojechał ze swoimi wodewilami, operetkami itd. poza Śląsk, bo w czasach, gdy wokół tyle złych wiadomości przyda
się trochę zdrowego śmiechu zrobionego przez tych, którzy potrafią śmiać się z siebie, a nikt lepiej tego nie robi od
Hanysów. Tylko nie wiem, czy gorolom nie potrzebne będą jednak napisy.
Warszawiakom polecam obejrzeć Pieńkowską. Ślązakom nie muszę chyba polecać Makuli, bo go znają. Ale jak ktoś spoza
Śląska, ma niedalko i ma zły humor… Warto! Ale weźcie ze sobą zaprzyjaźnionego Hanysa tłumacza.
I tylko szkoda, że w czasach, gdy wokół tyle bylejakiej rozrywki nie ma tłumu w prawdziwych teatrach.

Kliknij w link i kup bilet: http://makula.pl/kupbilet/

