„Polski Żigolo” – kolejna sztuka
Mariusza Kotowskiego w Chicago

Mariusz Krzystof Kotowski (w środku) wraz z aktorami występującymi w spektaklu
„Polski Żigolo”, fot. Andrzej Brach
„Polski Żigolo”, spektakl autorstwa i w reżyserii Mariusza Kotowskiego, wystawiony
przez Polish American Actors Theatre z Chicago, jest sztuką teatralną na pograniczu
farsy i tragikomedii. Akcja rozgrywa się w Chicago w czasie przed pandemią
koronwirusa w 2020 r. Autor napisał sztukę na przełomie 2019 r. i 2020 r., podczas
pobytu w Chicago, gdzie pracował z aktorami Polish American Actors Theater.
Bohaterami są trzy kobiety i jeden mężczyzna. Każda z kobiet reprezentuje odmienną
osobowość, światopogląd i podejście do życia. Między tymi trzema różnymi

kobietami krąży samolubny mężczyzna, którego niefrasobliwe podejście do miłości i
odpowiedzialności wprowadza zamęt do ich życia.
Czarek to kochliwy egoista, który sam nie wie czego chce od życia. Jest on postacią
realną i przekonywującą w swojej bezradności. Ewa to odpowiedzialna i trzeźwo
patrząca na życie aktywistka, która ukrywa swoją wrażliwość pod pancerzem chłodu
i dystansu; jej siostra Justyna jest dokładnym przeciwieństwem Ewy – naiwna i
prostolinijna, nie jest w stanie pojąć podstawowych relacji międzyludzkich. Samanta,
żona Czarka to zakochana w sobie, emocjonalnie niespełniona lokalna aktorka.
Kotowski wziął pod skalpel cztery postacie i prezentując je w kontekście ich
wzajemnych relacji obnażył kierujące ich postępowaniem pobudki i motywacje.
Rezygnując z rozbudowanej scenografii, autor skupia uwagę na nagości
emocjonalnej bohaterów sztuki.
Inspiracją dla Polskiego Żigolo była prawdziwa historia, która miała miejsce w
Chicago.
Mariusz Kotowski w wywiadzie udzielonym w 2020 roku, na temat sztuki „Gry
miłosne”, opowiedział o kolejnym spektkalu w Chicago, jako o sztuce osadzonej w
chicagowskich realiach:
Będzie to sztuka w pełni chicagowska. Młody dziennikarz przyjechał z Polski i
podejmuje różne prace. Pracuje w polskiej telewizji Polvision i w „Dzienniku”.
Poznaje panią na Belmont Street, żeni się z nią dla papierów, potem poznaje inną
kobietę, w której się zakochuje. Sytuacja się komplikuje. Kobieta ta w pewnym
momencie mówi ”dosyć już łez na Belmoncie”. Ma siostrę na „Trójcowie”, czyli w
rejonie, gdzie są trzy kościoły. Tak mówią Polacy. Niedaleko jest Chopin Theatre i
„Podhalanka”. Pojawia się też restauracja „Słowik”. Czyli polska publiczność
rozpozna chicagowskie realia. Puenty nie będę zdradzał. (Joanna SokołowskaGwizdka, Gry miłosne w Chicago, 14.02. 2020 r., www.cultureave.com)
Sztuka miała być wystawiona jesienią 2020 roku. Niestety pandemia pokrzyżowała
plany. Wobec tego, okazji Walentynek, reżyser i autor sztuki wraz z Polish American
Actors Theatre zdecyowali się na premierę on-line.

Podczas prób do spektaklu „Polski Żigolo”, fot. Andrzej Brach

Mariusz Kotowski (z lewej) wraz z aktorami

Spektakl można zobaczyć na kanale YouTube Polish American Actors
Theatre:
Część 1
Część 2
Mariusz Krzysztof Kotowski
Założyciel/Dyrektor Artystyczny
Wielokrotnie nagradzany amerykański pisarz i reżyser filmowy polskiego
pochodzenia. Urodził się i dorastał w Polsce, gdzie ukończył studia z tytułem

magistra nauk pedagogicznych. Karierę w dziedzinie tańca i choreografii
kontynuował w Londynie, a następnie przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie jako
choreograf pracował z aktorami i tancerzami, jednocześnie studiując reżyserię
filmową na Uniwersytecie Nowojorskim. Pierwszym niezależnym projektem
filmowym Kotowskiego był film dokumentalny pt. Pola Negri: W kinie życie jest
snem, zawierający wywiady z nagrodzonymi Oskarami amerykańskimi gwiazdami
Hayley Mills i Elim Wallachem. Film zadebiutował w 2006 r. w Los Angeles, a
następnie w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Współczesnej MoMA. Europejska
premiera filmu miała miejsce w 2010 r. w paryskim Cinémateque Française w 2010
r. W kolejnych latach skoncentrował się na pisaniu scenariuszy i reżyserowaniu
niezależnych filmów pełnometrażowych. W 2009 r. nakręcił pełnometrażowy film
fabularny pt. Esther’s Diary [Pamiętnik Esther]; w 2010 r. odbyła się premiera
kolejnego filmu Kotowskiego – thrillera psychologicznego Deeper and
Deeper [Niebezpieczne gry]. Oba filmy zdobyły liczne nagrody na festiwalach
filmowych na całym świecie.W 2012 r. jako producent wykonawczy przygotował i
wydał zestaw płyt DVD obejmujący cztery mniej znane nieme filmy Poli Negri, pod
zbiorowym tytułem Pola Negri: The Iconic Collection “The Early Years” [Pola Negri:
Kultowa kolekcja „Początki kariery”]. Kolekcja zebrała pochlebne recenzje w Los
Angeles Times i innych publikacjach. Kotowski jest również autorem biografii Poli
Negri pt. Pola Negri: Legenda Hollywood. Książka ukazała się w Polsce w 2011 r.
nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka i została uznana za „Książkę Roku”
Magazynu Literackiego Książki. Druga książka pt. Pola Negri: Własnymi
słowami ukazała się w Polsce w 2014 r. W tym samym roku wydawnictwo
uniwersyteckie University Press of Kentucky wydało pierwszą amerykańską książkę
Kotowskiego pod tytułem Pola Negri: Hollywood’s First Femme Fatale [Pola Negri:
Pierwsza hollywoodzka femme fatale]. We wrześniu 2014 r. Muzeum Sztuki
Współczesnej MoMA w Nowym Jorku zorganizowało specjalne spotkanie autorskie z
Mariuszem Kotowskim, poświęcone tej książce. W 2016 r. nawiązał współpracę z
Telewizją Polską w Chicago, jako producent i reżyser sztuki Gabrieli
Zapolskiej Mężczyzna, wystawionej na deskach teatru Chicago Dramatists. W tym
samym czasie realizował niezależny projekt sceniczny w Los Angeles, we współpracy
z MB Stage Productions reżyserując sztukę Shadow of Doubt [W cieniu
niepewności], wystawioną w ramach niezależnego festiwalu Hollywood Fringe
Theater Festival. W 2017 r. wyreżyserował film dokumentalny dla telewizji polskiej

pod tytułem Life of a Star [Życie gwiazdy]. Kolejny dokument, który wyreżyserował i
wyprodukował w 2017 r. to Road to Freedom [Droga do wolności]. W 2019 r.
Kotowski utworzył w Chicago teatr Polish American Actors Theater [Polskoamerykański Teatr Aktorów], w którym pełni funkcję założyciela i dyrektora
artystycznego. Pierwszą premierą przygotowaną wraz z aktorami PAAT była sztuka
Gabrieli Zapolskiej Ich czworo ciesząca się ogromny powodzeniem i będąca
sukcesem artystycznym. W tym samym roku, Amerykański Instytut Kultury Polskiej
w Miami [American Institute of Polish Culture, Inc. in Miami] uhonorował go
Specjalnym Wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i edukacji, oraz
za szerzenie polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje równolegle
nad kilkoma projektami filmowymi oraz sztukami teatralnymi w Stanach
Zjednoczonych i w Polsce. Kotowski wraz z żoną Heidi dzieli swój czas pomiędzy
Austin w Teksasie a Chicago w Illinois.
AKTORZY
Anna Dolecki (Ewa)
Pochodzi z Krakowa, gdzie od wczesnych lat rozwijała swoją pasję teatralną. W
czasach studenckich na krótko związana była z Teatrem 38. Wkrótce po ukończeniu
studiów wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka na stałe. Po latach
kariery zawodowej w szkolnictwie oraz sektorze bankowym, postanowiła wrócić na
scenę. Zadebiutowała w sztuce Mężczyzna Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Mariusza
Krzysztofa Kotowskiego, w roli Julki. Spektakl został wystawiony w teatrze
Dramatists w lipcu 2016 roku i cieszył się ogromnym powodzeniem. Od tamtej pory
Dolecki kontyunuje swoją przygodę ze sceną. Na deskach teatru Scena Polonia
wcieliła się w postać Królowej Śniegu w spektaklu W zaczarowanym lesie
Czerwonego Kapturka, Lisicy w inscenizacji Pinokio oraz dwukrotnie zagrała Anioła
Dyrektora w Wielkim Świątecznym Festiwalu Betlejem dla Świata. Wszystkie te
projekty były reżyserowane przez Kingę Modjeską. Aktorstwo we wszelkich formach
jest jej największą pasją, dlatego też oprócz występów na scenie angażuje się w
realizację innych projektów artystycznych i wieczorów poezji. Rok 2019 obfitował w
nowe, ciekawe projekty sceniczne. Najpierw wcieliła się w rolę Guślarza w Dziadach
Adama Mickiewicza wystawianych na deskach teatru Scena Polonia. Wielkim
sukcesem artystycznym była rola Żony w komedii obyczajowej Gabrieli Zapolskiej
Ich czworo w reżyserii Mariusza Krzysztofa Kotowskiego. Premiera miała miejsce na

scenie Chopin Theatre, gdzie przy wypełnionej widowni zagrano aż 4 spektakle.
Sztuka dramatyczna oraz powrót na scenę to jej wielka przygoda oraz spełnione
marzenie.
Edyta Luckos (Justyna)
Urodzona w Krakowie. Od wczesnej młodości zafascynowana jest sztuką
dramatyczną. Absolwentka aktorskiego studium La’Arte Studio w Krakowie. W
trakcie współpracy z krakowską Salezjańską Sceną Dramatyczną zagrała między
innymi żonę Hioba w sztuce Życie Hioba, siostrę Marię w spektaklu Prymas
Stanisław Wyszyński. Od 1999 mieszka na stałe w Chicago. W polonijnym
środowisku jej współpraca teatralna rozpoczęła się od występu z grupą Proscenium
w Kwiatach Świętego Franciszka w reżyserii Bogdana Łańko. Jej kolejną rolą była
Nina, jedna z głównych postaci Mężczyzny Gabrieli Zapolskiej sztuki zaadaptowanej
i wyreżyserowanej przez Mariusza Krzysztofa Kotowskiego. W swoim dorobku
artystycznym ma role zarówno w spektaklach dla dorosłych jak i adaptacjach bajek
dla dzieci wystawianych na deskach teatru Scena Polonia. Zagrała więc główną rolę
w adaptacji farsy Johna von Düffela Mężczyzna Idealny oraz w dramacie Adama
Mickiewicza Dziady. Sztuki te były reżyserowane przez Kingę Modjeską. Kolejnym
etapem w karierze Edyty była współpraca z grupą Teatr Nasz, która rozpoczęła się
od występu w spektaklu Bal w Operze w reżyserii Andrzeja Krukowskiego, gdzie
wcieliła się kolejno w trzy odmienne postacie. Choć różnorodność ta była wynikiem
przypadku, pozwoliła Edycie nie tylko na wzbogacenie swojego warsztatu
aktorskiego ale także na skupienie się na aspektach technicznych związanych z
mnogością kreacji. Podczas Festiwalu Chopinowskiego w Chicago wystąpiła w
formie teatralno-literackiej oraz w spektaklu Operetta Kicz Gombrowicz w reżyserii
Andrzeja Krukowskiego, gdzie wcieliła się w postać pana Ciecieszewskiego. W 2019
zagrała Pannę Manię w przyjętej z wielkim aplauzem inscenizacji Ich czworo
Gabrieli Zapolskiej, kolejnej sztuce reżyserowanej przez Mariusza Krzysztofa
Kotowskiego. Jej ostatnią kreacją aktorską był Mikołaj w spektaklu reżyserowanym
przez Andrzeja Krukowskiego Kwartet dla czterech aktorów Bogusława Schaeffera,
w którym wystąpiła wraz z grupą Teatr Nasz. Edyta Luckos interesuje się teatrem
nowoczesnym, prowokacyjnym, niezależnym. W wolnych chwilach uwielbia oddawać
się swojej drugiej pasji jaką jest taniec.

Małgorzata Bieda (Samanta)
Urodziła się w Brzesku. Pasję do gry na scenie odkryła w sobie już w przedszkolu.
Zawsze lubiła być w centrum uwagi, więc przygodę z aktorstwem rozpoczęła od
występów w szkolnych przedstawieniach, recitalach i konkursach recytatorskich.
Drugą pasją Małgorzaty jest taniec towarzyski. Uwielbia tańczyć tańce klasyczne
oraz latynoamerykańskie. Po ukończeniu tarnowskiej szkoły medycznej im. Hanny
Chrzanowskiej wyjechała wraz z rodziną do USA, gdzie obecnie mieszka. W 2018
roku związała się z agencją talentów Nine9 z Elmhurst i rozpoczęła trening aktorski.
Następnym etapem były oczywiście liczne przesłuchania, których wynikiem była
mała rola pielęgniarki dokumentującej operację przeszczepu serca w popularnym
serialu medycznym Chicago Med Dicka Wolfa i Matta Olmsteada. Rok 2019
obfitował w wiele ciekawych zmian w artystycznym życiu Małgorzaty. Najpierw w
ramach doskonalenia swojego warsztatu aktorskiego została zaproszona przez
Spotlight Agency Chicago do udziału w szkoleniach i występach jakie odbywały się w
Południowej Karolinie. Następnie, po zakończeniu edukacji, dołączyła do grupy
aktorskiej Polish American Actors Theater Mariusza Krzysztofa Kotowskiego, gdzie
może rozwijać swoją pasję i zdobywać pomocne doświadczenie sceniczne.
Małgorzata spełnia się także w roli osoby motywującej innych do podążania za
obranymi celami oraz pomagającej w realizacji ich marzeń. Sama czuje się osobą
spełnioną, która zawsze może liczyć na wsparcie ze strony rodziny, która nie tylko
dopinguje ją do dalszego doskonalenia się ale w pełni popiera jej dążenia i aspiracje.
Marcin Kowalik (Czarek)
Urodził się w Zaklikowie. Zamiłowanie do literatury i sztuki wyniósł z domu
rodzinnego. Obecnie mieszka w Chicago, gdzie pracuje jako sceniczny nadzorca
projektów. Przygodę ze sceną rozpoczął od autorskich wieczorów poetyckich,
podczas których prezentował wiersze własne lub współczensych poetów
chicagowskich. Tłem muzycznym podczas tych wieczorków były również jego
kompozycje muzyczne. Związany jest z wieloma chicagowskimi scenami. Występował
w przedstawieniach dla dorosłych i dzieci wraz Teatrem Scena Polonia i Studiem
Teatralnym Modjeska, Alicja w krainie czarów, Wesele, Dziady część II oraz Betlejem
dla Świata. Zarówno adaptacje bajek jak i przedstawienia dla szkół reżyserowane
przez Kingę Modjeską pozwoliły Marcinowi na wzbogacenie swojego dorobku

artystycznego i zdobycie doświadczenia scenicznego w różnorodnych kreacjach
aktorskich. Od lat związany jest także z Kabaretem Bez Rutyny, gdzie wcielał się w
rolę Czerwonego Kapturka w sztuce Anny Radzikowskiej Dlaczego Czerwony
Kapturek nie dotarł do domu babci oraz w rolę posłańca w Puzderku. Występował
również w Teatrze Polskiego Radia w Chicago w sztuce Ewy Uszpolewicz-Figurski
Wigilia. W 2019 roku nawiązał współpracę z Polish American Actors Theater.
Pierwszą sztuką, w której wystąpił w roli profesora była adaptacja Ich czworo
Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Mariusza Krzysztofa Kotowskiego. W 2020 roku
zagrał rolę Huberta w spektaklu Gry miłosne Mariusza Krzysztofa Kotowskiego.
Dzięki tej kreacji otrzymał nagrodę Poli Negri dla utalentowanych i wyróżniających
się aktorów scen chicagowskich.
Materiały prasowe Polish American Actors Theatre
Zobacz też:
„Gry miłosne” w Chicago

