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J est ło spółka dość niezwykła 
, Aktorka BALINA KWIAT· 

KOWSKA l literatka EWA 
OTWINOWSKA Juł ponad IO łat 
pracują , razem . Piszą sztuki tea
tralne, słuchowiska, scenariusze. 
a ostatnio złoźyb w wydawnic
twie ksl~żkę. Ale po kolei - jak 
się to wszystko zaczęło? 

- H.K E.O. Przed wielu laty' 
przy ulicy Krupniczej 22. w Do 
mu Litera~. Miesi;kałyśmv 
tam, wszyscy znaliśmy się nawza 
jem, odwiedutliśmy się, toczy. 
liśmy długie roZl!l1owy i te po
ważne I te całkiem błahe W tym 
domu . nawet drzwi się nie za
mykało i jeś!J mówić można o 
nastroju, o iru;piTacji tw orcwj, to 
tam lstniały one na pewno. 

- E.O Już nie wiem, kied.v 
zrobiłam dla Haliny adaptac ;ę 
teatralną Najpierw jedną . potem 
drugą I trzecią . Udało się ł chy
ba tak właśnie zaczęło się nas~ 
piS8.Illie. · 

- Pis1.ecle razem. czy każda 1 

Was tworzy Jakiś wstępny szkic 
osobno I dopiero potem powsta
Je z tego wspólne dzlelo1 

- H.K. E.O. Nasza !\półka jeg.t 
tównorzędna: wykoTZystujemy 
nawzajem nasze. zaW()doWe pre
-dyspoz.yje I uzupełniamy się w 
ten sipooób. Od czego zaczynamy? 

. 
1 . 

„Damą być ... ba" 
Najpierw piszemy lrons:pe'kt, ra
zem, a potem wpadamy na roz
ma.ite, czasem wręcz zabawne, 
dziwac1.111e pomysły . 

- Po adaptacjach teatralnych 
co było potem? 

- H.K. E.O. Sztuka pt. ,Sytu
acja bez wyjścia" , współczesna 
komedia, wystawiona w Teaitrze 
Kameralnym w Krakowie. Był to 
debiut reżyserski Jerzego Rad:z.i 
wiłowk1.a Zachęcone powo<:lu.e· 
niem pisałyśmy słuchowiska ra
diowe Było ich w sumie osiem 
Otrzymałyśmy nawet nagrody, 8 
jedno przerobiono na scenariusz 
telewizyjny pt.: „Radość ws.z.el 
kiego stworzenia". Potem riapi 
sałyśmy sztukę pt. „Ogłoszenie 
matrymonialne" SpektakJ wysta· 
wiony w Teatrze Nowym w War
szawie miał ogromne powodze
nie Jest to na pewno duża z.a. 
sługa 811ctor6w, szczególnie od
twórców głównych ról: Ireny 
Kwiatkowskiej I Wojciecha Po
lrory, którzy grali po mist.rzow
lku i którym udało się oddać 

atmosferę szbulkd, a przede wszy
stkim rozweselić widzów. Byłyś
my na widowni, mogłyśmy pod
patrzyć jak lud'Zie potrafią sdę 
serdec7lllde śmiać . A w kuluarach 
nierzad!ko słyszałyśąiy „no nare
szcie niepolitycz.na sztuka". Oka
zuje się, że zwyczajne pogodne 
komedie też są potrzebne. Chyba 
zresz.tą nie tylko nam, bo „Ogło
szenie matrymonialne" przetłu
maczono na języki czeski i ło
tewski. 

- W najbliższych dniach zespól 
aktorski z Warszawy wystąpi go
ścinnie w naszym mieście właś· 
nie z „Ogłoszeniem matrymonia} 
n;-m", anonsowaliśmy te wystę
py także w „Echu", ale nie zau
waźylMO nazwisk Pań na afi
szu, czy to zbieżność tytułów? 

- BK. E.O. Jest to to samo 
przedstawienie, w tej samej do-. 
borowej obsadzie, z którym z:re
sztą a.rtyśei jui od października 
ubiegłego roku objeżdżają z po
wodzeniem wiele polskich miast. 
Ale organizatorzy Agenc.ja Kon-

. „ .. I 
cert.owa Stowarzyszenia Artysty- I 
cznego w Lodlzi, gd1.iieś Po dir<r
dze zgubiła nasze nazwiska. 

- Nie rozumiem? 
- B.K. E.O. Po prostu na11Wi-

ska autorek sztuki czyli nasze 
znilkinęły z afisza i bak już zo
stało. 

- A prawa autorskle1 
- B.K. E.O. Jakoś postaramy 

się o nie u.pomndeć„. 
- Postaracie się, czyżby ta de

likatność znalazła odbicie w ty
tule pierwszej wspólnej książki, 
którą oddałyśele Panie do druku, 
w tytule, którJ brzmi: ,,Damą 
być ... ba"? 

- H.K. E.O. Tę ksiąiec.zk:ę po
myślałyśmy jako i1?11Stiruktaż, o
czywiście pół żairtem, pół serio, 
jaik być u nas damą. Jej atrak
cją będą na pewno ilustracje Je.· 
rzego Skarżyńslkiego. 

- Myślę, te nie tylko one. Jut 
sam pomysł, by w o~cnych cza
sach uczyć polskie kobiety ob
wieszone siatami, blegaJące po 
sklepach I stojące w kolejkach 
bycia damami, Jest zaskakujący .. 

- H.K. E.O. Damą można by~ 
zawsze, a w obecnych warun
kach WiI'ęc.z należy nią być. 

Notowała: 

BOGUSŁAWA PAŁCZYRSKA 


