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d11ówi«2.f-ciu: 
o rozrvwce - z Olga Lipińska 

Fot. Napoleon Czerwiński 

Olgę Llplńsklł spotykamy tui 
po ostatniej edycji jej prorra
mu „Właśnie leci kabarecik" w 
telewizyjnym Studio n. - Wy
stępowała w tym programie ta 
sama 1tawka aktorów, co w re
wii "Gallux Show". C.7 ło 
sprawa przypadku? 

- Mając możliwość wyboru, 
angatuj11 aktorów, których lu
bię i z którymi najlepiej się 
rozumiem - mówi Olga Lipiń· 
ska. Z Janem Kobuszewskim, 
Marianem Kociniakiem, Barba
rą Wrzesińską, Wojciechem Po
korą, Piotrem Fronczewskim, a 
także z występującym niegdyś 
częściej w moich programach 
Bogdanem Łazuką łączy mnie 
przede wszystkim podobne po
czucie humoru. Pozwala nam 
to s elementów codzienności 
(wątki sytuacyjne, rozmówki, 
sposoby zachowań, dominująca 
obecność telewizora) kreować 
rzeczywistość nowych, nieobli
czalnych nieraz rozwiązań, w 
której bawią się i obserwatorzy, 
i twórcy. Cieszy mnie żywa re
akcja: otrzymałam masę listów, 
w których jedni wyrażają a
plauz dla programu i wołają o 
jeszcze, a inni miotają gromy, 
żądając usunięcia mnie z tele
wizji za prezentowanie obrazów 
pozbawionych sensu i dobrego 
smaku. Można by w tym miej
scu wspomnieć o środkach sto
sowanych w burleskach, ale po 
co argumentować: pozostaje 
rzecz zaakceptować lub odrzu
cić, nie są to przecież kwestie 
życia i · śmierci. Zaś kontrower
syjność sądów zachęca do dal
szych prób. 

- Mamy satem wkrótce o
czeklwa6 kolejnego programu? 

- Nie tak od razu. Chcę od
począć po emocjach, w których 
kontekście kabarecik „doleciał" , 
do koiica. Miałam ostatnio wo· 
ro pracy nie tylko w telewizji. 
W warszawskich „Rozmaitoś
ciach" reżyserowałam „Happy 
End" Brechta, w Operze By
tomskiej „Cosi fan tutte" Mo
zarta. Teraz jadę w góry, po
tem zaczynam próby „Skiza" 
- Zapolskiej dla TV a w nie
dalekich planach mam przygo
towanie „Snu nocy letniej". O 
obsadzie za wcześnie jeszcze 
mówić. 

Pro1Jramy kabaretowe, 
Brecht, Mozart, Szekspir. Co 
Integruje te rozległe poszukl· 
wani•? 

- Jednorodność intencji, któ
rą jest przygotowanie czegoś a
trakcyjnego dla ludzi liczących 
po pracy na chwilę relaksu. 
Proszę pana, podział na „roz
rywkę" i „coś poważnego" wy
daje mi się sztuczny. Przywyk
liśmy z rozrywką kojanyć wy
stęp piosenkarki z z~połem 
instrumentalnym I ewentualnie 
jakimś balecikiem. A przecie:!: 
rozrywka to także kabaret, wi
zyta w teatrze, na dobrą spra
wę każde właczenie telewizora. 
Propozycja się sprawdza, gdy 
daje szanse aktywnego wypo
czynku, odmiany nastroju po
przez skupienie uwa~i. śmiech 
czy zaskoczenie; tw6rca pne
grywa, gdy jego program jest 
odbiorcy obojętny, gdy budzi 
znużenie I zlewanie. 

- A co Pani qdsl o stanie 
naszej ronywki w jej węższym. 
estradowym rozumieniu? 

- Dla nikogo nie jest tajem
nicą, że mamy tu do czynienia 
z impasem. Jak mi si11 wydaje, 
powodem jest fakt, że rozryw
ką zbyt często zajmują się lu
dzie nie mający do powiedzenia 
nic ponadto, że chcą robić pro
gramy. No I robią, powielając 
w paru wariantacb wciąż te sa
me konwencje w tv, na estra
dach, w częściach artystycznych 
akademii. A konwencjonalność 
to muerć sztuki. Do tego docho
dzą nieraz pomyłki w podziale 
zadań. Niekiedy świetny aktor, 
który niejednokrotnie dowiódł 
kapitalnej łatwości zyskiwania 
sympatii audytorium, jako 
twórca samodzielnych progra
mów nie potrafi nikogo porwać. 
Mój ulubiony Andrzej Rosie
wicz - z HAGAW-em - naj
lepszy nasz showman, człowiek 
z nieprawdopodobnym polotem I 
pełnym kontaktem z public" 
nościĄ podobno nie sprawdził 
się jako inscenizator. Osobiście 
jest mi przykro, bo zawsze u
ważałam i uważam, że Rosie
wicz potrafi wszystko! 

Wiele jest u nu mechanicz
nego przenoszenia wzorów za
granicznych, często nie najlep
szych w stylu, sposobie bycia, w 
ubiorze. A przecież - bez me
galomanii - doprawdy stać nas 
na coś autentycznie własnego. 
Dowodzi tego choćby Rosiewicz, 
Maryla Rodowicz, no a przede 
wszystkim Ewa Demarczyk. 
Mamy naprawdę świetnych ar
tystów estradowych, ale nie po
trafimy ich wykorzystać jak na 
to zasługują. 

- Co mogłoby się przyczynl6 
cło ożywienia polskiej rozr7w
JdT 

- Sądzę, ie bardzo dużo da
łoby szersze wykorzystanie do
świadczeń kultury studenckiej. 
Dała nam ona tylu interesują
cych twórców. Sama z niej wy
szłam i do dziś stanowi ona dla 
mnie źródło radości i inspira
cji. Takie np. kabaretony urzą
dzane podczas FAMY dla wie
lotysięcznej, w większości nie
akademickiej publiczno.~c!. wy
kazały, że widowiska masowe, 
by były zrozumiałe, wcale nie 
muszą opierać się na starych, 
zużytych konwencjach. Studenc
kie programy - przekorne, za· 
dziorne, niejednokrotnie niepo
radne w formie są jednak pró
bą poszukiwania nowego wyra
zu, nie mówiąc już o tym, że 
&wykle o coś w nich idzie. 

- Wró6m7 na koniec do pia· 
n6w. Jakie q Pani marzenia? 

- Nie lubi~ projektów zbyt 
odległych, ale jest takl jeden, 
co chodzi ml po głowie: 
„Transatlantyk" Gombrowicza 
na scenie. 


