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• Mam nadzieję, ie 

będzie to pierwszy wy
wiad z dyrektorem 
Ołn Llpińsklł przepro
wadzony w jej dyrek
torskim gabinecie w 
Teatrze „Komedia" ... 

- Tak jest. Nigdy do 
tej pory nie zajmowa
łam żadnego stanowi
ska. Nie miałam nie 
tylko gabinetu, ale na
wet swego biurka l 
bardzo dziwiłam się lu
dziom, którzy piastowa
li różne ważne stano
w iska. 

• Czy nadal lię Pani 
Im ,dziwi? 

- Nie, teraz sama so
bie się dziwię. Ale mó
wiąc serio, propozycja 
objęcia przeze mnie C:y
rckcji „Komedii" przy
szła w momencie, kiedy 
byłam nieco znużona 
moim zawodem - reży
serią w teatrze, telewizji, 
w operze. Każda praca, 
n:i.wet najatrak~yjniejsza, 
w oewnym mom1mcie 
zaczyna nużyć, co nie 
z:naczy - nudzić. 

• Wykazała Pani Jed
nak dużą odwal'ę obej. 
mująe teatr, który nie 
Jest przecież salicnny do 
najlepszych w 1tolloy." 

- Gdyby zapropono
wano m' teatr o dobrej 
renomie, nie wiem czy 
bym się zdecydowała. 
Być motel zabrakłoby mi 
odwagi. W tym wypad
ku pociągnęła mnie chęć 
zrobienia z „Komedii" 
teatru, do którego sama 
chodziłabym z przyjem
nością, I trudności, które 
mnie zawsze dopingują. 

, . . 
na zamow1en1e 

• W czym wfd'll Pani 
szansę „Komedii"? 

- W skupieniu wok6ł 
niej ciekawych ludzi -
reżyserów, autorów, któ
rzy majlł coś do powie
dzenia o naszej rzeczy
wistości. Zgodnie z naz
wą teatru chcę wysta
wiać w nim komedie, 
pr :le wszystkim współ
czesne, oparte mocno o 
nasze realia. Jeśli klasy
kę - to zrobioną tak, 
abyśmy odnajdywali w 
niej także I siebie. 

LIPIN SK ~l 

• Pewnym 11askoc1e
niem jest to, ie na lnau
irurację swej dyrekcji 
wybrała Pani słarĄ ko
medię „Gwałtu, co się 
dzieje" Fredry. 

- Wybrałam ją nie
przypadkowo. Jestem 
wielbicielką Fredry i re
żyserowałam już kilka 
je~o sztuk - „Zemstę", 
„Pana Jowialskiego", 
„Damy I huzary", 
„Pierwszą lepszą" Cenię 
Fredrę za cudowne 
wspaniałe, żywe I aktu~ 
alne do dziś postacie, 
które stworzył w swych 
komediach. 
„Gwałtu, co się dzie

je", to w pierwszej swej 
warstwie farsa o nie
udolnych rządach spra
wowanych przez kobiety. 
Ale w gruncie rzeczy 
jest to sztuka o głupo
cie, strachu I ludmach 
nie na swoim miejscu, :r: 
całą galerią typów 
głupców, donosicieli, li
zusów, półinteligentów. 
Fredro •astanawiał się 
bowiem nad ludzkimi 
charakterami, które 
jak wiadomo - nie zmie
niają się tak szybko. Dla 
mnie wszystko w tej ko
medii pachnie współczes-

nością. Jdeli się śmieje
my, to w f ·runcie rzeczy 
śmiejemy się r: .amych 
s iebie. 

• Mamy nadzieję, łe 
sprawowanie dyrekcji 
„Ifomedii" nie odbije się 
na Pa.ni pracy w Tele
wizji ••• 

- Obejmując teatr po
sta wiłam warunek, \ że 
będę pracowała nadal w 
Telewizji, gdzie mam już 
pewną pozycię I dorobek, 
którego nie chciałabym 
zagubić. Telewizja mnie 
artystycznie ukształtowa
ła. Przyszłam do niej za
raz po maturze, uiczyna
jąc pracę od noszenia 
taśm. Byłam później in
spicjentem, asystentem, 
a nawet aktorką. W cza
sie pracy w Telewdzji 
skou.czyłam wydział re
żyserski PWST. 

• Czy nie uwaia Pani, 
źe reżyseria to jednak 
sawńd przede wssystkim 
męski? 

- Dzisiaj już nie. Jest 
przecież dużo kobiet-re
żyserów i to bardzo do
brych. Nde przywiązy
wałabym zawodów do 
płci. Są ludzie, tak ko
biety jak I mężczytni, 
którzy po'tra!ią kierować 
zespołem I narzucać mu 
działanie w jednym 
wspólnym kiierunku. Ta
kich umiejętności wyma
ga zawód reżysera . Cza
samd w pracy spotykam 
mężczyzn, których dener
wuje fakt podporządko
wania się kobiecie, ale 
staram się nie zaostrzać 
sytuacji. Rozumiem I 
szanuję cud'Ze poglądy. 

• Jak ocenia Pani sie
bie w pracy z kolegami? 

- Nie jestem może 
najłatwiejsza . . Bardzo du
żo wymagam od ludzi. 
Nie toleruję byle jakiej 
pracy. Może dlatego, że 
sama ogromnie angażuję 
się w to, co robię. Nie 
rozumiem w ogóle ludzi, 
których praca nde anga
żuje. Człowiek, którego 
nie obchodzi to co robi, 

sam skazuje się na nie
wolnictwo i skaszną nu
dę. 

• Czy Pani przykłada 
wagę do recenzji praso
wych? 

- Wierzę przede wszy
stkim sobie. Jeśli mam 
dobre recenzje, a uwa
ż. n, że moja praca nie
zbyt dobrze się udała, 
nie ciesz11 mnie one. I 
przeciwnie, chłodne oce
ny nie zni11chęcają mnie. 
jeżeli sama jestem 7.Bdo
wolona, co u~szta nie
często mi się zdarza. Na 
ogół rezultat jest gorszy 
od tego, co zamierzałam 
osiągnąć. Innymi słowy 

mierzę wysoko, a wy
chod zl zaledwie średnio. 
Ąle. jak każdy ,:złowiek , 
potrzebuję w prac:v apro
baty, co nie o.znacza po
chwały. · 

• Co teraz przy~otowu
je Pani w Telewizji? 

Rozpoczęłam nowv 
cykl kabaretowy pt. 
„Kurtyna w góre" Pfe.rw
sze pTogramy ,Kaloryfe
ry" i „Rury" już były 
prezentowane, na emisję 
czekają 3 następne: „Ko
misja", „Premiera" I 
„Kontrola". Natomiast 
dla Teatru TV reżyseru
ję dwie sztuki: „$wiecz
nilk:" Mu~seta i „Wdowy" 
węgierskiego autora, 
Kerte<i:ta. / 

• A esy nie interes1lje 
Panią film? 

- Interesuje, nawet 
bardzo. Mam już nawet 
cień pomysłu na scena
riusz filmowy. Być może 
kiedyś w przyszłości... 

• Realizuje Pani teatr, 
kabaret, a także operę. 
Który z łych rodzajów 
jest Pani najbliższy? 

- Nie umiem w swych 
zainteresowaniach prze
prowadz,ać jakichkolwiek 
gradacji, że to jest waż
ne, a to zaledwie mar
gines w mej pracy. Naj
wa:imiejsze dla mnie jest 
zawsze to, co w danym 
momencie robię. 

• Rozmawiając s Pa
trudno powstrzymać 

się od pytania: dlacser• 
tu m&ło mamy w Pel
sce kabarełów? 

- A dlaczego jest łak 
mało autorów piszących 
komedie? Dlaczego tak 
mało reżyser6w zajmują
cych się komedią? Dla
czego aktorzy stronią od 
komedii? Dlatego prbszę 
pana, że to jest bardzo 
trudne i niestety, uwa
żane za gorszą odmianę 
sztuki. Najwybitniejli 
aktorzy komediowi ży
czyliby sobie u nas U
kieg J prestiżu, jakim cle~ 
szą się pi-zeclętni akto
rz• z teatrów drama
tycznych. Tylko w Pol
sce ranga aktora kome
diowego jest niewysoka. 
To sprawia, że artyści 
mający ~ talenty komedio
we odczuwają opory I 
lęk przed tym, aby (ra
jąc w śmiesznej sztuce 
nie zdeprecjonować się w 
opinii kolegów i publicz
ności. 

Niedawno_ brałam \!
dział w radiowej audycji 
„Portret słowem malo
wany", poświęconej Bar
bane Wneslńskiej. An
drzej .ąpicki stwierdził, 
że d zia' ą l:ioś6 w kabare
cie jest jakby •. 1a rgine
serr. w jej życiu arty
stycznym. Zabrzmiało to 
trochę jakby radził 
Wrzesińskiej, aby zrezy
gnowała z kabaretu I 
zajęła się prawd'ZiW;\ 
sztuką. Powiedział to 
aktor, który doskonale 
zdaje sobie orzecież spra
wę, że za~ra n i e w kome
dii czy kabarecie je~t 
równie trud nym, a na
wet trudniejszym, zada
niem niż zagranie w 
d ramacie. Bo onrócz ta
lentu t r zeba mieć także 
i wdziięk. Ten głos jest 
symptomatyczny. I trud.: 
no się dziwić, że artvśri 
którzy mogliby specjali
zować się w komedii, 
starają siEf od niej stro
nić. 

Rozmawiał: 
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