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Mówi OLGA LIPI8SKA 
niu na 11Q!'NyWkę) smuflhą pio- zw~liśmy widza oo trakto
senką.. wesołą piosenką i ba- wainia serio teg-0 typu produ.k
letem, tańcem sol.owym i wy- cji., że nie jest w stanie z.tXYLu,

jaśniamy mu elegancki!\ kon- mieć parodia, czy irnniL Wobec 
feransjerką, że mi.at zaszczyt te.g? pisze zdenerw-0wany: 

Samodzielną prooę refyser- wyksziatconymi i i:nteLigent- oglądać mukę na najwy7.szym „Diacze.go pan Zaorski jest w 
ską w TV rozpoczęła w roku ny'lll:i, a jako ludzie wykształ- poziomie europejskim. WpN>5t sandałkach i mówi „chiba"? A 
1958 a dopiero w parę la.t po- ceni i inteligentni., mieli auto- cudownie. Gallux Show! przecież to jes.t wlaśnie ten 
tem kończyła studia w Pań- m.atycznie ,prawo przykroić - No właśnie, znając Pani bo- pseudo-elegant, pseudo-erudy-

• · W · • S I • hater6w I styl kabaretu, niekt6· s.woweJ yzszeJ zko e Tea.- wszystko d-0 swojego SPQSoObU n,y dziwią się. że zabrała się pani ta, pseudo-bywalec, półinte-
ralnej, aby zdobyć prawdziwe myślenia. Naturalnie między do rozrywki typu „Ga11ux-Show„. ligent. Jego elegancja Jest 
ostrogi reżyserskie. Reżysero- nimi także istnieją konflikty, - „Gallux-Show" tyl!P- ~- właśnie taka, jak ten frak z 
wała sztuki w Tea.łrze Tele- różnice poziomu, ale w gruncie wrnie nie ma nic v."Spólnego sandałkami. To właśnie uzew
wizjl!, r{)biła cykl programów r7Je<:ZY dotyczą tylko spraw z moimi kabaret.ami. W 17,e- nętrznia sposób myślenia, któ
..z kobietą w tytule", za. reży- powiernchownych: kiedy trze- czywisto.ści trzeba go trakto- ry bohater reprezentuje. 
serię „Listów śpiewających" ba zaatakować nowe zjawisko wać jako ,;nadbudowę duch.o- - A więc generalny atak na 
Osieckiej dOl!!tafa nagrodę Ko- (którego nie rozumieją), bro- wą" tej grupy łudzi, którą a.- współczesnego kołtuna? 
mitełu, a za programy rotUYW- nić utartych konwencji ta.kuję w kabaretach. To wla.ś- - Od lat mam obsesję na 
kowe - Złoty Ekran. Osta.t- =aj,dują zawsze wspólny ję- nie oni mają takie pragnie- je.go tern.at. Próbuję o.5m:ieszyć 
nio zajmuje się kab11rełem w zykl nia, tak chcą się bawić, a my g<> różnymi sposobami, próbu
TV. - Czy ten roozaJ kabaretu, Me z kolei gorl iwie spełniamy te ję n,p. pokazać nieuków, któ-

Jest 111>rzeczny z ogólnie przyję- żądania .produkując w TV, na rzy czują się u.poważnien.i do 
- W programach kabaret.o- tym hasłem o masowuśct widza d · d · l'· d wydawania autorytatywnych 
eh k 

, estra zie i g zie się ty '"'o .a, 
wy , tóre reżyseruję i cza- tetewlzy)nego, Jego motliwoścl b~yślne „koncerty", głupa- sądów w sprawach nauki, 
sem sama piszę, szwkam za- percepcji, gustach ttp.T we rewie i różne showy. I CT.Y li.tera.tury, którzy pod pla-
lożeń i okoliczności. absurdal- - Z ogólnie przyjętym ha- s-zczykiern 1·ako tako opan~ 

słem tak Znamy masow go właśnie ,,Gallux-show" jest ~ nych. Stawiam moi.eh boha- - · e wanych furm towarzyskich 
terów w sytuacjach, którym odbiorcę (lub przynajmniej tak ~~rt~!~~portowym super- kryją zwyc--~jne chamstwo. 
nie są w stanie sprostać, któ- nam się wydaje), znamy także - Czy zgadza się Pani z za-
re przerastają ich możliwości jego potrzeby l gust. Bawimy - Oczywiście puodystycznym... nutami, te Jej programy •Ił eli-
lntelektualne, które obnażają go (zgodnie z naszym wyobra- - Oczywiście. ale tak do- tarne, odbierane prze:t niewlelklł 
ich ostatecznie i do końca. żen.iem o jego z.apotrzebowa- kladnie przez cale lata przy- crupę ludzi? - Czy niewielką? A moze 

- A więc kabaret satyryczny1 należałoby z.rewidować naS7.e 
- Taki mnie najbardziej i.n- wyobrażenia o gustach rn.a&o-

t.eresuje. Oczywi~ie nie z.aj- wego widza? Przed telewiz<>-
muję się przysłowiową satyrą rami zasiadają ludzlie, którzy 
na kelnerów. Chcę ośmieszyć czytają trudne książki, znają 
nie jakieś środowiska zawodo- filmy Antonioniego, Bergma-
we. ale ludzi o określonym na, Wajdy, Felliniego, chodzą 
sposobie myślenia, a raczej na awangardowe przedstawie-
sposobie niemyślenia. Bohate- nia teatralne. Dlaczego stra-
rami jednego z moich kabare- szymy się ciągle upiornym 
tów („Część Artystyczna") byli widmem ,,masowego debila", 
ludzie ograniczeni, nadęci i tak który w zasadzie już nie wy-
pewni · siebie, że postanowili stępuje w wydaniu masowym. 
zrobić przedstawienie z frag- Dzisiejszy ,;przeciętny" jest 
mentów dzieł Mickiewicr.a, przede wszystkim młodszy, 
Monius7.ki, Wyspiańskiego. bairdziej wykształcony, opera-
Droga ich rommowania była tywniejszy w myśleniu i cLo 
prosta: ponieważ już się d<> niego chciałabym kierować 
tego zabrali, automatyeznie moje programy. Jakże czasa-
niejako stall się w dziedzinie mi jest mi przykro, 7.e prog-
sztuki autorytetami, skoro już ram, który przygotowałam jest 
stali się autorytetami, stali się KRYSTYNA SIENKIEWICZ I BARBARA WRZESIŃSKA w pro- nie taki, ja.ki powinien być, że .I .. 
także automatycznie ludźmi gramie Olgi Lipińskiej „G a 11 u x Show" Fot. Z . .lanus:eu11is!l!k•i =--'""'!!!(D~okończente na odwrocie) Oeł'ft.. 

mi respondenci bardzo często 
oświadczają, że w programach 
J. Cegiełły i J. Krenza odbiór 
muzykli. poważnej nie nastrę

cza im trudności. 
Z a!llkiety wynika, że telewi

dzowie bardzo wiele oczekują 
od programów muzyCZll1ych 
TVP. Prócz dostarczania roz-.....__.._. ___ __. 
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(Dokończenie ze str. 5) 

z różnych powodów odbiega 
od pierwotnych zamierzeń. 

- Poza rozrywką zajmuje się 
Pani także reżyserią sztuk dla 
dużej sceny Teatru TV, że wspom
nę tylko ostatnią „Goclzinę szczy
tu" Stawińskiego. Co w przygo
t'Owaniu? 

- Wła.śn.i"e skończyłam 
„Madame Bovary" z Anną Se
niuk w roli tytułowej. Myślę 
trochę o filmie, o „prawdzi
wym" teatrze. Bo, prawdę 
mówiąc, rozrywka mnie tro
chę zmęczyła. A poza tyn:i 
ro.am nadzieję, że nowy styl, 
który toruje sobie drogę w na
szej współczesnej rzeczywisto
ści, odsunie moich bohaterów 
na tak daleki plan, że nie bę
d<iie powodu zajmować się ni
mi w kabarecie. 
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