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Reżyser Olga Lipińska 
i dyrektor Jan Krzyżanowski ' 

, . . . • 
w1ą o nasz J 1 prezie 

P ANI Olga Lipińska, rdyser 
naszej jubileuszowej impresy 
w Teatne Rozrywki dowie
ilziała 1ię o propozycji powie
rzenia jej programu podczas 

pobytu na wypoczynku w Krynicy. 
Nie, to nie było Jesienią ani zimą, 
lecz w drugiej połowie kwietnia. 

Ret. Olga Lipińska 

Trzeba przyzna6, ie nie podjęła się 
tego trudnego zadania r.byt entuzja
stycznie. 

Teraz, po Imprezie, gdy rosmawia
my o pierwszych naszych pertrakta
cjach, wspominamy je prawie 11 łez
ką. 

- Czasu na przygotowanie impre
zy było mniej, niż kiedykolwiek i 
gdziekolwiek - mówi O. Lipińska. -
Po raz pierwszy w mojej reżyser
skiej karierze miałam transmisję te
lewizyjną bez próby kamerowej. 
Wszystko rodziło się w niesłycha
nym tempie, ale nie było czasu do
pracować i wypróbować. O tym, jak 
pracowaliśmy, niech świadczy fakt, 
że balet ćwiczył polkę podczas trwa
nia imprezy i to na dodatek bez mu
zy'k i. Finał uzgodniliśmy tylko w 
ogólnych ramach i potem, trzymając 
ak torów za rękę, wypuszczaliśmy 
ich na scenę. 

- Po Imprezie jest chyba Pani 

ł
bardzo zadowolona? 

- Oczywiście , ale chciałam powie
dzieć, że jest w tym ogromna zasłu
ga publiczności. Była naprawdę 
wspaniała . Zadziwiała niezwykła dy-

scypllna widzów. Gdy kazaliśmy Im 
pić kiefir - pili, prosiliśmy by czy
tali „Express" - czytali, dopingo
wali, skandowali - krzyczeli, brali 
udział w losowaniu, Itp. Z taką wi
downia można naprawdę zrobić 
wszystko. 

Marzę, aby udało ml się zrobić 

program, który byłby swego rodza
ju zabawą ludow'- Widz, wchodząc 
do teatru, nie może być skazany tyl
ko na bierne obserwowanie tego, co 
dzieje się na scenie. W każdym za
kątku teatru musi 1ię coś dziać. Na
wet przerwa winna być w odpowied
ni sposób .zagospodarowana. Myślę, 
że w naszym „expressowym" pro
iramie w poważnym stopniu to nam 
1ię udało I dlatego możemy się cie
szyć. 

Chciałabym jeszcze dodać, że bez 
pomocy red. L. Woyciechowskiej r. 
„Expressu" nie byłabym w stanie 
wywiązać się z zadania. Gdy na po
czątku obiecywała, że mi będzie po
magać, przyjmowałam to z przymru
tyniem oka. Ile to już osób mi obie
cywało 1 nic r. tego nie wychodziło. 
Red. L. Woyciechowska tymczasem 
włączyła 1ię :r. niezwykłym zapałem. 
Załatwiała chwilami rzeczy pozornie 
niemożliwe do wykonania. Powie
dzieć, że ml pomagała - to mało. 
Ona wiele rzeczy robiła po prostu za 
mnie. 

• 

T 
EATR Rozrywki spisał się na 
medal, Dyrekcja i cała ob5ługa 
techniczna wychod111ły a aiebie, 
aby w111ystko 1ię udało. 

Do dyrektora teatru J. Krs:r
ianowaklego swracamy aię a pyta
niem. - Obserwował Pan naszll 
lmprer:ę niejako w charakterze wi· 
dza. Prosimy o ocenę. 

- O to samo zapytała mnie po 
pro1ramie O. Lipińska. Powiedzia
łem jej, że impreza udała się bardzo 
dobrze. Nikt nie mógł się nawet do
myślić o wszystkich trudnościach, j.a
kie towarzyszyły jej przygotowamu. 

- Przy okazji chciałbym powie
dzieć, że dobrze byłoby aby „Ex· 
press" włączał się do organizacji te
go typu imprez estradowych nie 
tylko z okazji swego 25-lecia. Wspól
nie z redakcja tak popularnego pi
sma moglibyśmv uczynić z naszego 
teatru prawdziwa oazę dobrej roz
rywki w Warszawie. 

- Co Pan aądzi o naszej Inicjaty
wie, aby C11ytelnlcy „Expressu" zna
leill dobrll nazwę dla teatru? 

Zgadzam się, że dobra nazwa to 
połowa powodzenia . .Gotów byłbym 
zgodrziić się n.a nazwę Teatr na Po
wiślu „ZŁOTA MASKA" pod jednym 
jednak warunkiem, że „Express" nie 
zrezygnuje z organizowania popular· 
inego plebiscytu Złotych i Srebrnych 
Masek (zk) 
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