dossier prasowe

Karin Stanek
powraca na scenę!

W ponad pół wieku od spektakularnego debiutu Karin Stanek powstał monodram, w
którym Agnieszka Wajs brawurowo wciela się w postać pierwszej polskiej „rokendrolówy”.
Prapremierowy pokaz odbył się 22 lutego 2013 w Teatrze Korez.
Pamiętacie Karin Stanek? Bytomiankę, która w latach 60. wylansowała "Malowaną lalę",
"Chłopca z gitarą" i "Jedziemy autostopem"? Nazywano ją różnie: "sekskapiszon big-bitu",
"pchełka z gitarą", ale i "chłopczyca w spodniach, z przedziwnym akcentem". Jeżeli zmieniła się w
końcu z podlotka w kobietę, trudno było to zauważyć, bo lata całe zaplatała warkocze, ubierała
białą bluzkę i czarne spodnie. Jeżeli dojrzała jako artystka, niełatwo było to dostrzec, bo do końca
zabawiała publiczność, śpiewając o tym, że "chłopca z gitarą chce". Zanim odeszła - zniknęła na
wiele lat.
- Nim zasiadłam do pisania scenariusza, przeczytałam tysiące notatek prasowych, przesłuchałam
wiele piosenek, skontaktowałam się z ludźmi, którzy znali Karin osobiście. A mimo to spektakl,
który powstaje, to wciąż tylko moje wyobrażenie o niej, autorska wizja jej losów. I wśród znanych
wszystkim piosenek na scenie istnieją sytuacje, które być może nigdy się nie zdarzyły - choć
mogły - rozmowy, które nigdy się nie odbyły i postacie, które nigdy w życiu Karin się nie pojawiły.
Mimo to wydaje się, że jakaś prawda o piosenkarce i tak się z tego obrazu wyłania - mówi Alina
Moś-Kerger, autorka i reżyserka sztuki.
Agnieszka Wajs, aktorka, która debiutowała na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego, by
potem wystąpić na prawie wszystkich górnośląskich scenach, a ostatnio też w warszawskim OchTeatrze Marii Seweryn, w monodramie występuje po raz pierwszy.
- Mierzenie się z legendą, tym bardziej gdy jest się samej na scenie, to wielkie wyzwanie. A w
przypadku opowiadania o Karin to jeszcze trudniejsze - wszyscy potrafią zanucić "Malowaną lalę"
czy "Chłopca z gitarą", ale o samej piosenkarce, o tym kim była prywatnie, wiedzą nieliczni twierdzi Agnieszka Wajs. - Jedno jest pewne, i widać to nawet na archiwalnych nagraniach, Karin
Stanek to żywioł, energia, uśmiech i ogromny urok. My staramy się jednak pokazać także to kim
była Karin Stanek po zejściu ze sceny.
Kierownictwo muzyczne spektaklu "Karin Stanek" objął uznany muzyk Piotr Górka.
Współpracuje m.in. z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, Teatrem Powszechnym w Łodzi, a także
koncertuje z Elżbietą Adamiak. To on przearanżował popularne hity Karin Stanek i wraz z
zespołem towarzyszy Agnieszce Wajs na scenie.
- Przeboje bigbitu kojarzą się jednoznacznie z rock'n'rollem i żywiołowością. Ale okazuje się, że
świetnie brzmią także w rytmach bossa-novy, jazzu, a nawet fado, jak u Cesárii Évory. Chociaż

oczywiście w spektaklu nie brakuje też mocnego uderzenia. A wszystko gramy na żywo - tak
jak grała Karin Stanek, Czerwono-Czarni i inne tuzy bigbitu - mówi Piotr Górka.
- Cieszymy się, że dyrektor Korezu, Mirosław Neinert, obdarzył nas swoim zaufaniem i zdecydował
się na wystawienie "Karin Stanek" w ramach projektu Młoda Scena Teatru Korez. Co z kolei, mimo
naszych chęci, by się nie udało, gdyby nie wsparcie Instytucji Kultury Miasto Ogrodów - dodaje
Alina Moś-Kerger.
Więcej informacji o spektaklu znajdziecie pod adresem
www.facebook.com/KarinStanekMonodramMuzyczny oraz www.karinstanek.blog.pl.
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Alina Moś-Kerger jest absolwentką organizacji produkcji
filmowej i tv na Uniwersytecie Śląskim oraz stosunków
międzykulturowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Finalistka konkursu dla reżyserów w ramach projektu
„Czytelnia Kontrrewolucyjna”, organizowanego przez Teatr
im. Modrzejewskiej w Legnicy (finał odbędzie się w 2013 r.),
jej pracę wyróżniono także w tegorocznej edycji „Konkursu
na jednoaktówkę po śląsku”. Jest autorką scenariusza i
współreżyserką spektaklu "Rozhulantyna" wg Witkacego,
który to spektakl wraz z grupą teatralną PYK pokazywany
był m.in. na scenie Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz na
scenie Teatru Korez w Katowicach w ramach Górnośląskiego
Festiwalu Sztuki Kameralnej Ars Cameralis. Utworzyła też
Intymną Grupę Teatralną, z którą zrealizowała spektakl
"Intymność" wg opowiadania Jean-Paula Sartre'a w dawnej
świetlicy Zakładów Metalurgicznych Silesia w
Świętochłowicach. Brała udział w warsztatach
dramatopisarskich prowadzonych przez laureata Paszportu
Polityki, Pawła Demirskiego oraz jednego z najczęściej
wystawianych polskich dramatopisarzy, Ingmara Villqista. W
maju premierę miał spektakl teatru tańca "Szyszymora", w którym znalazły się recytowane
interludia jej autorstwa. Współpracowała z lokalnymi telewizjami: ŚTM, TVP o/Katowice. T@wizja,
a jako specjalista ds. public relations pracowała w biurze prasowym, a następnie dziale marketingu
abonenckiego Canal+ i Cyfry+ w Warszawie.

Agnieszka Wajs uzyskała dyplom aktora dramatu przed
Państwową Komisją Weryfikacyjną ZASP, jest też
absolwentką Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w
Katowicach z 2007 roku, studiowała również na
Uniwersytecie Śląskim politologię (specjalizacja
dziennikarska i komunikacja społeczna). Debiutowała w
2002 roku w Gliwickim Teatrze Muzycznym w europejskiej
prapremierze musicalu "Footloose", T. Snowa w reż. M.
Korwina, w którym zagrała Wendy Jo. Na gliwickiej scenie
występowała również w musicalach "Grają naszą piosenkę"
oraz "42 ulica". Współpracowała z Teatrem Rozrywki w
Chorzowie, gdzie pojawiła się w obsadzie "West Side Story"
oraz z Teatrem Śląskim w Katowicach, gdzie grała w
spektaklach: "W oblężeniu", "Jubileuszowe powroty" oraz
"Ubu król – słowem: Polacy". Ostatnio znalazła się w
obsadzie "The Rocky Horror Show" w Och-Teatrze Krystyny
Jandy. Użyczała głosu postaciom bajkowym w ramach
współpracy ze studiem dubbingowym IZ Tekst, występowała
w serialu "Święta wojna", współpracowała z TVS Silesia,
była autorką i producentką programu dla dzieci w telewizji
T@Wizja. W jej artystycznym CV znajduje się również wiele koncertów i recitali.

Piotr Górka jest absolwentem Instytutu Jazzu Akademii
Muzycznej w Katowicach, obecnie wykładowcą Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Jest kontrabasistą zespołów:
m.in. Elżbiety Adamiak, Acoustic Travel Band oraz Siergiej
Wowkotrub Gypsy Swing Quartet. Współpracował z wieloma
wybitnymi osobowościami polskiej sceny muzycznej min.:
Anną Serafinską, Ewą Urygą, Krzysztofem Kiljańskim,
Jerzym Glowczewskim, Tomasem Celisem Sanchezem czy
Adamem Buczkiem. Z sukcesami uczestniczył w wielu
festiwalach, np . Blue Boat Jazz Festival (Niemcy), Rawa
Blues Festiwal, Bluestracje, Olsztynskie Noce Bluesowe,
GRAMY, Fama czy Festiwal Piosenki Studenckiej. Jako
kontrabasista związany jest również z Teatrem
Powszechnym w Łodzi oraz Teatrem Zagłębia w Sosnowcu.
W chwilach wolnych, udziela się w licznych grupach
folklorystycznych, z którymi miał przyjemność koncertować
w krajach Europy i Ameryki Południowej, np . Studencki
Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego.
Jego hobby to podróże, turystyka i kolarstwo górskie.
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