
Kocham spiewac
Z ARTUREM CHAMSKIM rozmawia RoBERT STĘPINSKI.

Pamiętasz
swole plerwsze
doświadczenia z
aktorstwem?

_ Będąc dziec
kiem uczęszcza'
łem do . szkoły
muzycznq t gra-
łem na skrzyp-
cach. Tam były
pierwsze Występy
na scenie. Szkoła
mUZyCZna była
inicjatyivą rodzi-
cÓw. PoŹniej, pod
koniec podsta-
wÓwki, z własnej
woli zapisałem
się do kÓłka te-
atra1nego' Dużo
graliŚmy i Śpiewa-
1iŚmy Wtedy wła-
Śnie uŚwiadomi-
łem sobie, że chcę
byc aktorem. Kaz-
dą wolną chwile,
poza nauką, spę-
dzaŁem na scenie.
Pózniej dostałem
Slę na Wymalzone
studia w szkole
teatra1nej i zaczą-
łem pracowaĆ w
warszawskim Te-
atrze Studio Buffo.
W ten sposÓb moje zajnte-
resowania przerodzily się w
zawod i pracę, z czego bar-
dzo się cieszę.

_ W Poznaniu spotkaliśmy
się przy okazji musicalu
,,Metro". ]ak to się stało, że
grasz w tym spektaklu?

_ Prawie dziesięĆ lat temu,
na drugim roku StudiÓW
zostałem Zaproszony do
wspołprac;ł Przeszedłem
WeWnętrzny casting, prze-
sluchali mnie ]anusz loze[o-
wicz i )anusz Stokłosa. od
tamte] pory mam okazję rtty-
StępoWaC W tym musicalu.
Byl to dla mnie debiut, pierw-
sze powazne doswiadczen ie.

,,Metro" przyniosło mi wiele
sukcesóW wspomnień, a
także miŁych gestÓW ktorych
doŚwiadczam codziennie od
widzow.

_ Występujesz charyta-
tywnie?

Zawod artysty mozna
latwo po|ączyĆ z niesie-
niem pomocy innym. la na
przyl<ład kocham śpiewaĆ i

Sprawla ml to oglomnąprzy'
jemnoŚĆ, więc chcę się tym
dzielic z inn;łni, jeŚli ty1ko
mam cZaS i okazję. Koncelty
charytatyrvne są wfiątkowe,
a wp\ura na to kilka czynni
kow: przede wszystkim cel,
konkretna pomoc dla kogoŚ,
no i ta i wyątkowa atmosfe'
ra.

_ Miałeś okazje Wystąpić
kiedyś z osobą niepełno-
sprawną?

- Spiewalem w duecie w
programie ,Jak oni śpiervają?"
podczas odcinka specjalne-
go. \\tr'stąplłen z dziervczy
ną kiota dziekorrała drugie1
osobie za oddanie dla niej
szpiku. \\'spÓ1nie rrr'kona11-
śmy utrr'Ór Stanisłart'a Sot'
ki,Jolerancja" \"',,1atkor,,'o
zabrzmiab,' slorla .Z_r'eic n'c
po to jesl b;' tviecznie ilrra.
i aby życ siebie sanrego trze-
ba daĆ...". Niezr,rrykła chrr,ila,
ktorą zapamiętam na bardzo
długo. Program ,Jak oni śpie-
wają?" dał mi bardzo duŻo.
Mlałem okaz)ę spełniĆ się
muzycznte, mogłem wiele się

nauczyĆ,. rozwi-
nąc swo]e umle'
jętnoŚci, a takŻe
poznac interesu-
jące osoby. Stałem
się bardziej roz'
poznawalny i po-
pularny doŚwiad-
czam tego na co
dzięń'

- Twoje naj-
większe marze-
nie?

_ Niedługo koń-
CZę nagry\Ą/ac
moją debiutancka
płytę muZyCZną.
Chciałbym z nią
ruszyĆ W trasy
koncertowe po
całej Polsce. MieĆ
okazję do spotkań
r poznawanla no-
wych ludzi, z ktÓ-
rymi będę mÓgł
dzieliĆ się swoją
radością.

- Co jest dla
Ciebie najważ-
niejsze w zyciu?

Przede
wszystkim ludzie,
ktorych spotykam

na mojej drodze' Dzięki nim
realizu,;ę swoie marzenia.
Wiele się od nich nauczyłem
i zdobyłem cenne doŚwiad'
częnia. WaŻną częsc|ą moje
go Życia są bliscy przyjaclele,
osoby, z którymi mam stały
konLakL, a Lakże osoby nie
pełnosprawne.

_ Jakie masz najbliŻsze
plany?

- Przede wszystkim wystę
powanie w musicalu ,,Metro",
którv W tvm roku obchodzi
swoj zo-s(y jubileusz. Kazdy
wolny czas poŚwięcam na
nagryrvan i e rłrymarzone j pł-r-
ty, więc moŻe )uŻ niebarvenr
spotkan'r się ponotr rie t''

Poznaniu na koncercie Za
pl aszanr takze ra r'.' 
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ne inte melou a \,'.r,',r.', ahan'.-
Ski'pl .''u, la sLr anĆ l)l'' corC

Far: Clul.' SlLr t',r',','..si,a
r', atr.pl - lanr sa zat',:ze nai
Śrviezsze inlomracje'

_ Dziękuje za rozmowę i
ZyCzę spełnienia marzeń.
Dziękuje też Joasi Sieg _ za-
łoĄcielce fanklubu, za po-
moc w kontakcie zTobą.
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FASCYNAĆ]E
-DEKORACJE

By1iŚm;t w ]esie ,:''-,,

W lesie zogrodo
Wokołsię sciele
Natuqt urcf,ą
Każdy iej skrawek
Do siebie woło...
Nas prz.vciqgnęła
otworta stodoła
W niej złote kłosy
I wiqzki kviatuszkow
Prowdziwe wrtzwonie
Dla noszych poluszkow
Strojne stroiki,
Bukiety iwience
Stworzyly, uwiĘ
Niesprawne ręce
Niewiarygodne Wrost
Cuda idziwy!
Dzieło UWiencZył
Wernisaż prawdziwy,
Artystow ognisko,
Bojarzy bajanie
Oraz strudzonym
P o d z i ę k o w|a.ft1i;f=.;1;

f eŚna cisza, śpiew ptakóW
l:kino w stodole, wieczor
przy ognisku, malowniczy
krajobraz za zieloną bramą..'
Ten niezwykty klimat cze-
kał na członków i sympaty-
ków Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego
oddział Wielkopolska w so-

_ Pamięta Pani początki swo-
lej kariery aktorskiej?

_ oczyrviściel Było to bardzo
dawnq mialam zaledwie sie
dem lat i zagrałam u Andrzeja
Maleszki w spektaklu T\t ,,Kasia
l drzervo'. a u czesniei btla jesz-

cze jakaś nrała ba]ka''. i to 1est
poczatek' Pozr, ej szkoła leatral-
na l-lka r':l r,',' teatrze, a prze-
ł:n'.en ,,', tllojej kafierze, dzięk
k:,]renu zaczętam byĆ rozpo-
zrai'.a'na, b1ł serlal ,,Na dobre i
na złe '' Gram w nim rolę siostry
oddziałowej, pielęgniarki.

_ ]est Pani ambasadoĘ Po-
znania na EURO 2012...

- Przy1ęłam ten b'tuł z rado'
śctą i zaskoczeniem. Uczestni'
CZyC W tak znakomit1łn gronie
Lo dla mnie zasKZyL i przfem-
nośĆ. Mogę promowaĆ Poznań
- moje ukochane miastol


