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- Zllcleblulowała ...... jako ..,_ 
w ClpelOWf, raallzuMc w Opem . 
~ ,,Don Pa.quale". ~
Po znakomftrch recenzjach, nie bę
dzie to Pani JedJna zdrada Telewl
zJL 

- Dyrektor Siess rzeczywiście 
zaproponował mi następny spektakl 
do rea4izacjl, ale nie jestem pewna 
czy będzie m·iał tyle cierpliwości, 
jak to miało miejsce przy „Don 
Pasquale". Bo łtiedy zaproponowa
no mi reżyserię, szybko na to pny
stałam, a potem rok zwtekałam z 
rozpoczęciem .pracy ... 

- Dlaczego? 

Po prostu trema przed nowym 
środowiskiem i nową pracą. W do
datku mnie jako widza opera czę
sto denerwuje. I dlatego niezbyt 
często do niej chodzę. 

To dlaczego zgodziła się 
Pani na tę reiyserię? 

.- Lubię reżyserować spektakle 
muzyczne. W Telewizji zrobiłam 
nawet operę „Flis" Moriiuszki, ale 
to zupełnie imla sprawa. „Flisa" 
k-ręciłam kamerą filmową w plene
rze i potem starałam się tak mon
tować obraz, aby był zgodny z ryt-

Rozmowa z reżyserem 

pozostawał. I tak powstał kabaret 
Mix" Usty śpiewające" , progra
~ . .Ż 

0

kobietą w tytule" i powoli 
mnie to wciągnęło. · 

- Na tyle, ie zaczęła Panł roblt -
wta.nr, cłeezłlCJ się duiJm powo
clzanl-.n „Ganux Show". 

- Dostałam po tych programach 
wiele m1łych i sympatycznych li
stów. Ale dostawałam także listy 
okropne. 

_ ICt6ry program wywołał naJ
wlębZe oburzenie? 

mem muzycznym. W spektaklu ope- - „Gallux", w którym para przed 
-rowym na 'SCenie tneba było rytm tełewizorem - grali Sienkiewicz i 
muzyczny realizować poprzez gest Kocinia'k - odpowiadała na sta-
i ruch. f tu miałam największe trud- wiane przez telewizję pytanie, co 
nośei. Nie miałam żadnego d~ chcą zobaczyć, a oni w kółko pow
świadczenia w pracy z solistanu, - tarza1i to samo ... Jak wiadomo, ka
ale w końcu udało mi się z nimi baret nie jest sztuką reałi'Styczną, 
porozumieć i osiągnąć to, co chcia- pokazuje cechy chara1tteru czy 
łam. A chciałam ~rz~e ~tkim . sytuaqe wyostrzone. Tak więc i to 
połtazać cały wdZlęk 1 dowcip mu- była ttarykatura agresywnego, ogra
zyki Donizettiego. Starałam 'Się wy- nlczonego widza. I zdziwiło mnie, 
dobyć śmieszność sytuacji poprzez że tudzie utożsamiali się z tą parą. 
dfwięki, ~ruszać postaciami w Większość negatywnych_ list~ z~
rytm muzytt1. czynała się : „Czy Pani mysh, ze 

- Nie wyuedt Pani z tego teatr widz jest takim idiotą?!" Nie, P!"o-
nuirtoaelek? szę państwa, nie myś1ę, że widz 

jest Idiotą. Wręcz paeciwnie. I wła-
-::- Skąd! srły to reatne: pełn_o: śnie dlatego pokazałam taką parę, 
~~e ~- To, co najbanfzieJ któnl chce nam narzucić swój gust, 
1rytuie mnie w spekta•da_ch o~ro- swói sposób niemyśłenia, swoją 
wych - to SJ>?sób grania. Sohst~ głupotę i brak tolerancji. Myśtalam, 
operowy stosuie te same srodk1 że mówię jasno i zmartwiły mnie 
wyrazu ~o ak'tor dr~atyczny, ale te tisty. Na szczęście są również 
POJ_li~az . tekst śpiewa, dramat nsty tzw. prostujące. Zaorski w 
zmienia się często w farsę. Dłatego ostatnim Galluxie" powiedział: 
trzeba Innymi metodami osi~ąć „żegnamy ;ławne, znane w krafu 
efekt dramatyczny czy komediowy, · u rantcą siostry Sisters i prze-
a nie jest to takie: ~rosłe. Za- ~ławn~ zespół „Moja Faja" . Dosta-
częłam pr~ę oczywiści~ od nor- łam potem łisty, w których widzo
małnych działa~ aktOf'skl'Ch, potem wie zupełnie serio pizekonywa4i 
przeszłam_„~~ową .:!.r~ rozcz~ mnie, że niesłusznie reklamuję te 
rowań, w ....... , 1 zwą..,ien1a w "!OJł! espoły bo wcale nie są takie zna
umiej~~i. . I n~awdę dzięki !e ałe' wldocmie mam z tego ja-
wlefkle'j zyczhwośc1 1 pomocy ze k·ri korzyści 
strony dyrektora Siessa - który 1 ·• 
zresztą dy.ryguje przedstawieniem · - Czy mimo łJch ~.i 
- bez specjałnych ikonftiktów do- nazwijmy to nteporozumlet\, m;r-• 
szło do premiery. Pani o n•tępuym kabarecie?. 

- Nie tylko doezło, ale mote - Szukam dła niego nowej for-
Pani zaplsat Jłł 90ble na konto9dt- my - fonny „Galłuxu" nie chcę już 
cesów. Nie ma Pani chyba )ednek poW'larzać. Przygotowuję teraz dla 
zamiaru całkowtcie pojwtęcić się Teatru TV „Pana Jowiatskiego", !><> 
reiyserll opeiowet, bo przecież kabarety to dobra mo·ła dla rezy-
PJ091•1f, które robi Pani w Tele- sera, ate ja chciałabym znowu ro-
wlzll.- bić teatr. 

- ... są bardzo różnie przyjmowa- - · Więc moie lednak dojdzie 
ne. Zresztą to przypadek, że robię Palli do łMtnl anlycznego? 
programy kabaretowe. W czasie _ Może. Myślałam już nawet o 
studiów interesował mnie teatr an- Arystofanesie, ale niestety prze fa-
tyczny i moim pierwszym warszta- dy są tak niedobre, ~e '!"u~ę 
towym spektaklem w teatrze była czekać, aż zęinteresuie się nim ó-
„Antygona". Ponieważ jedn~~- stu- ryś ze współczesnych poetów 
diując pracowałam w telew1z11. za-
częłam robić programy muzyczne, 
które najłatwiej mogłam dopaso-

- wać do czasu, który_ mJ_ jeszcze 
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