
KULTURA 

Olga 
L .. , k 1p1ns a _...,:_ 

- Zadeblulowała hlli jalro ..... : 
.... ......,.,., MllllzuJłłc w Opera . 
ślęsldej "Don Pa.quale". ~ 
po znakomHyc:h recenzjach, nie bę
dzie to Pani jedyna zdrada Telewi
zji. 

- Dyrektor Siess rzeczywiście 
zaproponował mi następny spektakl 
do reałizacji, ale nie jestem pewna 
czy będzie miał tyle cierpliwości, 
jak to miało miejsce przy „Don 
Pasquale". Bo łdedy zaproponowa
no mi reżyserię, szybko na to pny- · 
stałam , a potem rok zw19kałam 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 n'iezbyt 
często do niej chodzę. 

To dlaczego .zgodziła się 
Pant na tę rftyseńę? 

Rozmowa z reżysere.tt 

Fot. Z. HHierow•kA 

pozostawał. I tak powstał kabaret 
„Mix", „Usty śpiewające", progra
my ,;z. kobietą w tytule" i pC>Woli 
mnie to wciągnęło. 

- Na tyte, ie zaczęł• Pani robić „...,, cłeezący się duiym powo
dzenlecn „Gallux Show''. 

- Dostałam po tych programach 
wiele miłych i sympatycznych li
stów. Ale dostawałam także li9ty 
okropne. ' 

- Kt6ry program WJWOłłll naJ
wlębze oburzenie? 

.- Lubię reżyserować spektakle 
muzyczne. W Telewizji zrobiłam 
nawet operę „Flis" Moniuszki, ale 
to zupełnie inna sprawa „Flisa" 
kręciłam kamerą fHmową w plene
rze i potem starałam się tak mon
tować obraz, aby był zgodny z ryt
mem muzycznym. W spektatclu ope
rowym na.. 'SCenie trzeba było rytm 
muzyczny realizować poprzez gest 

- Gallux", w łdórym para przed 
- tet&W.iorem - grali Sienkiewicz i 

i ruch. I tu miałam największe trud
ności. Nie miałam żadnego do
świadczenia w pracy z solistami, 
ale w końcu udało mi się z nimi 
porozumieć i osiągnąć to, co chcia
łam. A chciałam przede wszystkim . 
pokazać cały wdzięk i dowcip mu
zyki ·Donizettiego. Starałam się wy
dobyć śmieszność sytuacji poprzez 
dźwięki, poruszać postaciami w 
rytm muzytd. 

- Nie wyszedł Panł z lego t98lr 
..ton1hlt? 

- Skąd! Były to reatne, pełno
krw'iste postacie. To, co najbardziej 
irytuje mnie w spektatcłach opero
wych - to sposób grania. Solista 
operowy stosuje te same srodki 

· wyrazu co aktor dramatyczny, ale 
ponieważ tekst śpiewa. dramat 
zmienia się często w farsę. Dlatego 
trzeba innymi metodami osiągnąć 
efekt dramatycmy ezy komediowy, 
a nie jest to takie proste. Za
częłam pracę oczywiś{;ie od nor
małnych działań ałdorskicłl, potem 
przeszłam krzyżową drogę rozcza
rowań, wahań i zwątpienia w moje 
umiejętności. I naprawdę dzięki 
wiełkiej życzliwości i pomocy ze 
strooy dyrektora Siessa - który 
zresztą · dyryguje przedstawieniem · 
- bez speojałnych lkonftiktów do
szło do premiery. 

- Nie tytko doezło, ale mote 
Pant zapisać J1t sobie na konto suk
cesów. Nie ma Pani chyba jednak 
zamiaru całkowicie połwlęclt się 
reżyserii operowej, bo paeclei 
pn>gramJ, które robi Pani w Tele
wlzll.-

- „.są bardzo różnie przyjmowa
ne. Zre'SZtą ·to przypadek, że robię 
programy kabaretowe. W czasie 
studiów interesował mnie teatr an
tyczny i moim pierwszym warszta
towym spektaklem w teatfze była 
„ Antygona". Ponieważ jednak stu
diując pracowałam w telewizji, za
częłam robić programy muzyczne, 
które najłatwiej mogłam dopaso
wać do czasu, który mi jeszcze 
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Kociniak - odpowiadała na sta
wiane przez telewizję pytanie, co 
chcą zobaczyć, a oni w kółko pow
tarzafi to sarno„. Jałc wiadomo, ka
baret nie 'jest sztuką reałi9tycz.,ą, 
pokazuje cechy charakteru czy 
sytuacje wyostrzone. Tak więc i to 
była brykatura agresywn~o. og~a
niczooego widza. I zdtiw1ło mo1e, 
że łudzie utożsamiali 6ię z tą parą. 
Większość negatywnych listów za
czynała się: „Czy Pani myśli, że 
widz jest takim idiotą?!" Nie, pro
szę państwa, nie myśtę, że widz 
jest idiotą. Wręcz przeciwnie. I wła
śnie dlatego pokazałam taką parę, 
która chce nam narzucić swój gust, 
swói sposób '1iemyś1!""ia, swoją 
głupotę i brak tolerancji. ~yś1ala'!', 
że mówię jasno i zmartwiły mi:i1~ 
te łisty. Na szczęście są rówmez 
listy tzw. prostujące. Zaorski w 
ostatnim „Gallux.ie" powledzl~ł : 
,,żegnamy sławne, zn~ w kraju 
i za granicą siostry Sisters i prze
sławny zespół „Moja Faja". D?Sta
łam potem łisty, w którrch widz«>: 
wie z14>8łnie seńo pneko~1 
mnie że niesłusznie r9klamUJę te 
zes~ły. bo wcale nie są takie ~a
ne, ałe widocznie mam z tego Ja
kieś ttorzyści„ 

- Czy mimo tych wszyaUdch, 
nazwtJmr Io nleporozumlel\, myśl 
Pani O llMlllllAIJllł lalbeNcie? 

- Szukam dła niego nowej for
my - formy „Galluxu" nie chcę już 
powtarzać. Przygotowuję teraz dla 
Teatru TV „Pana Jowialskiego", !Jo 
kabarety to dobra szko"ła -dla rezy
sera, me ja chciałabym znowu ro
bić teatr. 

Więc mote jednak dojdzie 
Panł do teatru anłyc:znego? 

- Może. Myślałam już nawet o 
Arystofanesie, ale niestety przekła
dy są tak niedobre, że muszę po
czekać, aż za'interesuje się inim któ
ryś ze współczesnych poetów. 

Rozmawiała 

ANNA BORKOWSKA 


