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również · strusia,~.'' l 

J Przed · wizytą · kabaretu . w Gdańsku 
~specjalnie dla ~,Wieczoru1' mówi ·01.ga Lipiń3ka 

22 lutero w hali „Olivia" na '" 
proszenie Baltyckiei Agencji Arty
stycznej wyst>pi - znany .z tclewizvj
nei:o ekranu kabaret w •kładzie : . 1\'.ry 
styna Sicnkicwic·1., Ol~a Lipi{1sk~'· 
Ilarbara Wrzc.<ińska, I'iotr ~ronczcw 
ski, l\larck Kondrat, \Vojcic(~ l) ·1·0 1< 
ra; Jerzy Turek, Czcslaw ~Iakwski, 
Wiki or 'Zborowski - z zespołem mu 
z)·cznym i baletem. Oto rozmowa 
nasze;;o reportera z autorem i re<_,·. 
serem kabaretu , dyrektorem Teatru 
„Komc·dia" \V \Varszawic, . Ol~ą Li
r.i1'1~ką. 

„Wieczór Wybrzeża": l'u!Jlicmość 
kojarzy <•hic pani ka!Jarrt - jc;o 
for11u:, rodzaj hu•noru, popul;\rnc po 
siacie - w~·lacznic z telewizja „ Co 
dało impuls '. 11~ „ruszc„ia ·" Polskę"! 

Olga Lipii1ska: Zamiar wyn iesie
nia si~ poza ekran telewizora PlJ'-

l?abella Olejni·k i Iwona Bier:iac 
ka. Powstali to byli aktorzy z teatru. · 1 

Miałam l~romn;i tremę - n!c by
l:-tn1 pewna, jak odebrany zc .: ~ailie 
len rodzaj dowc i1 .. : ze · sccnv. ;: 
przedstawienie od poc7.ąl!rn cies zyło 
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~Mamy .. również strusia.„" I 

Wolrnncter.jr t.e str\ n/ ~-Or;' Pokora z ri.ieustajqcym zamioa- I 
· \./ re:n, żeby coś t:i.."Tl zor.ganizować I 

sl.ę og1·0.,1.."l)'1n powo::i:zeni<?m. ?odo'o jB1.1t zwykle średnio mu to wychodzi. 
noc też nns·tępne . - „Kabaretowa Zresi;t:i ·sami pańsW.·o zobaczycie. 
.mysz", którego ocfuiór uoe\\·nił mnie, „WW": rricdstawlcriic ńosi tytuł 
ie 'ten rodzaj żarlu sprawdw si.ę „Trzeci etap · reformy".· Czy to nie 
bez teciinlki tclcwi;i:yjnej, prze!ożooy zbyt wysoki · 'topień ab1tra.kcji? 

~m~:Tn.rn:r 
na środki tea'trdne. Inna sprawa, że · O. L.: Drugi eta,p już nam się bar
S'POtkanie ,,na żywo" :z Piotrem Fron d2>0 o:sludiał. Poszliśmy dalej I. umie 
cze:wskim;' Bartlarą Wrzesii1S..1tą i m- ścHi.śmy całe przedsięwzięcie kaha
nymi r.vietnrmi ll'kitorami może być retowe w t..-ze-cim, n3.11zym zdaniem, 
dla publicz:ności. atrakcyjnielne. · eta,pie, organ:!:zująe ie do s-p~ z jed 

:Fot. Sla\\'omir Osys 

stal już aawno. W okresie bojkotu 
telewizji przez srodowisko aktorskie 
chcieliśmy wy.stawić nasz kabaręt w 
Teatrze „Komedia". Nic jednak z le
go nie wyszło. Widać nastrój był 
wtedy mało · kabaretowy, 1 kolcd 7.:; 
aktorzy udzielali się w innych 1rzed 
sicwzi.ęciach. 

· Na początku roku 1983 w Teatrze 
.,Komedia" odbvla sie pren1icra pi"7P 

stawienia · „Smiechowisko" utrzyma
ne::o w stylu n"~z,·r. 11 k:1harctu, cho 

ciaż z ·ie;o obsady grali tam tylko 

•••••••••iliill••liiliiii-.--------------~:~~nusz ~ey;il'isl<:i i dwie dz.ie~v~~l~ 

• „WW": Jak się ma ~rzedsła~·ien.ic, ną :pryw2'tną spółką. · · 
które zobaczymy w· Gdańsku do 1· · WW": Na scenie? 
lenizyjnej wersli kabaretu, jeśli cho- o.: L.: Naprawdę, . 
cizi na .przykład o miejsce Akdi I po „WW": Ciy chętnie jedziecie pań-
~tacle? 1 st wo do Gdańska? · · I 

O. L.: Tv jes: da'.cj ten ;c.::1 ' tcai:, O. L .: Bar d::.o chętnie. Gdańsk 1 
z ty.:~1 5.a!r~y~:l zes.;>ołe..~1. sc·.!!:lką i ~e.: ma świetną publiczncić wycho:waną ·I 
cierci:>ą. Do :ei:tru powTóc'.l .dyre~/"'la dob:yn; t~at~z:e . Jest ?en~ · tym 

- · - · · - ·---- · u wa~ sroaow1sk·J ludzi. ktorz) two
rzył~ organizowali _życie k.abaret·owe 
lat 50. i 60„ wychowali si?, . na jego 
tra.d,·cji, Z Gdańska dostaliśmy wie
le li~t6'w, dużo miłych słów. . 
. „WW": Jeszcze Jedno. Jaką rolQ w 

kaba.rccie Olgi Lipińskiej gra n:< se~ 
nie Olga Lipińska? . . 

O. L.: W)'slępuję jako gospodyni 
µr;edsta\\ienia w:prowadzają.ca pu
bEcmość w tajni.ki całej sprawy. 
Aha, r.iech palll bęcJzie taki upr~ej
my i na.pisze,, że mamy również 
~trusia. . 

"W\Y': Bardzo proszę. DzirkuJę za 
,rozmowę I do zobaczenia w Gdańsku . 

PAWEL L · 


