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Teatru „Komedia" w Warszawie OLGĄ LIPINSKĄ 

- Zawód reżysera zdominowany 
jest przez mężczyzn. Spotkałam się 
nawet z opinią, że reżyseria nie 
jest za;ęciem dla kobiety. Czy 
wśróll va1i mnie.i sl-e spotyka wiel
kich indywidual11ości . czy też ko
bieta rrżyser. aby odnosić <;nkccsy, 
musi posiadać jakieś sr:C'Zcg6lne ce
chy osobowo· ci, więk~zą sile przl'
bicia? 

- Nie uzna ie podziałów na Ul· 
wody damskie i męskie. Chociaż 

prawdą j st na pewno, te jeśli ko
bieta nic jest :,:arhata, mc:tczy!ni, 
także w pracy. podchodzą do niej 
:w dość specyficzny sposób. Ja już 
trochę o tym zapomniałam, bo 
zdążyłam wyrobić sobie nazwisko. 
Stałam się niemal in.stytucj;:i. li.le 
kiedy zaczynałam. też miałam te
go rodzaju problemy. ale zawsze 
umialam wvev.Pkwowat swoje. 

- Innymi słowy, bez trudu 
podporządkowuje Pani ~obie męż
czyzn na !'cenie czy na estradzie. 

- Z tym .. że niekiedy wła nie 
jako kobieta-reżyser. mu5zę deli
katn'.ej z nj_rn: p'.}s(epować niż z 
kobietami. Są bnrdLii'J <lr3żliwi na 
w~zelkie uwa"i. Podchodr.ą do 
wszyslkie!{o niNwykle ambicjona1-

nie. Trzeba więc sporo dyplomacji. 
aby wyegzekwować to, czego s:ę 
chce, a jednocześnie i.eh nie ura
zić . 

- Czy rltityczy to i tej grupy 
aktorów, z którymi od lat na co 
dzień Pa.ni pracuje, choćby w ka
barecie? 

- To są już moi przyjaciele. 
Lubimy się. Wszyscy, np. docenia
my znaczenie Precyzji i prof(;SjO
nalizmu w sztuce. Przez lata bar-

dz.o s tarannie dobierałam sobie 
ze.spół . Także techniczny. W n:czyrn 
bow:ern n.e lubię tandety i by
lejakości. Wid~ na pewno nie zda
je sobie sprawy ile wysil!rn i pre
cyzji wymaga np. ten pozorny 
chaos i te niby improwizacje ka
baretu. 

- Telewizyjny ,1Galux show'', 
„Właśnie leci kabarecik". „Km·ty
na. w górę" sprawiły, że Pani l' a
zwisko ko jarzy się puede wszy
stkim z kabaretem ... 

- Wcale mi to nie uwlacza. 
Przeciwnie - bardzo się ciC'SZQ. 
Bo je t to bardzo trudna dz.;edz:
na i malo kto potrafi w n 'e.i na
prawdę zaistnieć Kiedyś mó i ko
\c~a. św!etny reżyser Jerzy 

Antczak gdy prawiłam mu kom
plementy, chyba p-0 „No~ach . i 
dniach", Powiedział: ty :r.r<>bl&% kaz.
de właściwe przedstawienie, a ja 
takiego kabaretu - ni dy. Jak 
Pani widzi. trochę sie chwa'~ 

- Jedm\ z Pani artystyctn eh 
pasji je t muzyka. . ReiYst'rll\vała 
Pani przecież i opery; w Bytomiu, 
Por.na.niu festiwale piosenek. mh;
dzy Innymi prr.ei wiele lat w 
Opolu. 

- Tak to prawda. bardzo lu
bię spektakle muzyczne. Lub'ę 
zdarzenia którym muzyka narzu
ca dyscyplinę . A opera jest po 
prostu muzyk~ realizowaną na 
scenic 

- Zanim wstai>iła Pani na w y-

dział reż)'serskl, 1białając .ie~uf.e 
w STS-ie. studiowała. Pan! l11sto
rię sztuki. Nie J)ozostaje to „hy
ba bez wpływu na Pani j)raec;? 

- żaden scenograf mnie na pew
no nie oszuka. Ale ja w teatrze 
wtrącam się nie tylko do ~ceno
grafii - do wgystkiego. DQ chu
reografii też. Nie zawsze mam do
kladną wizję ostatcc~ego ksltał
tu przedstawicn!a. ale zawsze do
kładnie wiem, czego nie chcę w 
nim w!dzieć . 

_:_ Na co zwolennicy Ol:?:i Lipiń
skiej mogą liczyć w na.!bliiszy m 
czasie? 

W Teatrze TV skończyłam 
niedawno „Żabusię" Zapolskiej, 
a teraz przygotowuję nową 

sztukę jugosłowiańskiego drama
turga Ivo Bresana, tego samego, 
który napisał „Przedstawienie 
Hamleta we wsi Głucha Dolna". a 
nazywa się ona .,Uroczysty bank.iet 
w zakładzie pogrzebowym·•. Intere
suje mnie jego sposób patrzenia na 
Władzę. Na n:ekontrolowaną. glu
pią. niekompetentną władzę. Wspa
niale to robi. My nie m:EnY. nie
s tet.v. takie~o autora W teatrze 
mam zamiar w.rstaw!ć jego sz;tu
kę ,.Si.a.tan na wydziale filozofii' 
Tu Bresan przygląda się dz'ala
n iu docentów i profesorów m:ano
wanych. Sztuka naoisana ie<t na 
motywie zaczerpnietvm z .,Fausta". 
ocz~·wiście uail<tualnion:vrn - ied
ne~o z marksi•tow~k'ch profeso
rów f'dW!edta diabeł. 

- Dziękuje; za r Min o\\·e. 
A"itTA ~ow. 


