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Właśnie leci kabarecik 
Smlecbowlsko - ecenarłusz Olra Llplmka, widowisko muzycme w I 

męściacb, reżperia Olp Llpli\Na, 1cenografia Ewa l.anleeka, kier. 
muzyczne I ara.nłac:Je Roman Czubaty, Eugeniusa Majchrzak, oprac. wo
kalne Jeny BuraJ, choreografia Tomasa Grocboczyńskl. Teatr Komedia. 

T AK to jut bywa. Zbyt długo na linii radio-TV, r:zy TV-teatr s11 
oczekiwany potomek nleko- znane. Szkoda, te lubiany I ceniony 
nler:znie musi być ósmym cu- kabarecik Olgi Lipiński ej wpisał się 
dem świata. Z reguły nie bywa. na tę listę. 
A ten tu nie jest na pewno. P.S. Teatr .popada z Jednej skrajne-

Ten. - czyli spektakl kabaretowy, za,:; '4:1 w drup. Krytykowaliśmy „Ko
pow1adany przez szefową „Komedii medię" u wydawanie folderu zamiast 
klik.a sezonów ws~ a z.rodwny proeramu. Tera11 daje widzowi do rę
dop1ero teraz. kl arkusz formatu A--4 z pośpiesznie 

No, ale jest. I jest łmlesznle. Nie skleeonl\ Ust!\ płac zamiast szczegó
wszystk.lm, niestety. Najmniej - są- loweJ obsady. A cót to za obycza el 
dZQ - aktorom. którzy bezwiednie 
stall się obiektem rozległych badań 
pod hasłem: lepsi d z Woronicza czy 
ci z Sierpeckiej? Ale cót, takie 
(niezbyt fair) porównania z.ostały w 
bezprecedensowy sposób sprowoko
wane przez autorkę widowiska. Bo
wiem Olga Lipińska pasłuzyla się w 
teatrze tylko elementem S1Wojego te
lewizyjnego kabareciku: sobą miano
wicie. To wiele, powiecie. Prawda. 
Ale tell nie wszystko. Ten sam po
mysł, ten sam styl, ta sama miesza
nina aury z Gałczyńskie10 rodem 
(odświe!ona cytatem & prof. Żygul
skiego). Ba, nawet te same teksty 
n iejednokrotnie. Ale aktorzy nie d 
sami. Właśnie: czy Drzewicz l~ 
czy l'ronaewskl ?_ Ta mała Biernac
ka, czy Sienkiewicz? To słyszę w 
przerwie I myślę: po co Im to bylo? 

Im, ło maczy aktorom Komedii, 
którzy Sił prawdziwie solą łeco przed
stawienia. Tak. I Drzewicz Jest tu 
dobry, l Biernaeka wyśmienita. I 
jeszcze babela Olejnik do pary z 
Biernacki\, w sabawn:vcb duecikaeh, 
1 Grochoezyóski, kiedy z nimi tańczy 
„krymlnalDll polkę" I Zofia Merle w 
„Ba.llad:llie eksportowej" l Sylwester 
Maciejewski I Andrzej l\lrowiec (ta.k, 
Mrowiee!). Tyle, że wszyscy SI\ (bo 
muszlł być) ogll\d&nl poprzez wize
runki swoich telewizyJłlych poprzed
nik6w. Dlatep wszystko roneJ wi
dać I 

Tylko Rewfński w roll dyrektora 
zwariowanego teatrzyku zatywa sla
wy z małego ekranu, ale los okazuje 
się sprawiedliwy: na scenie aktoro
wi nie wystarcza łnweru:j1. 

TeJ, Jak sądzę, zabrakło r4wnleł 
auitoree seenariusza. <>wszem. Je8t 
wszyst.Jtiego po trochu. Sił blackouty, 
anegdoty, ezyllty nonsens, putin, 
piosenka, Mlcldewia z bolubeem, Mo
niuszko z Biołalrlm. Ale Jest wiele 
ogranych numerów, wiele dłużyzn, 
niema.Io sztuamo§cl. ~ęU pierwsza 
ma tempo ledwie wyczuwalne, Jak 
eiężko chory. Dopiero drop podrywa 
się do życia. Ale I teru daleko do 
Impetu, rozmachu ka.ba.rełowego b
lejdoskopu. w kt6rym skrlly się od 
pomysłów, a śmiech wsbudza 
śmiech. 

Przeciwnikiem spektaklu jelPt 1oama 
scena. Przepastna, jakib:y niechętna, 
gotowa przyjąć raczej śmiech pełną 
gębą a nie takie ot sobie chichoty. 
Sytuacj• pogłębia fatalna, ~doki
czowata dekoracja (przy ciekawych 
kostiumach; soenogratk.a takie pra
cowala. na dwa tempa). Muzyczna 
strona spektaklu rozpięta między 
Scyllą szkolnej perfekcji a Chary~ 
potknięć (głównie wokalnych). No, 
ale to się zdana w najlepuej rodzi· 
nie (teatralnej). 

I tak oto jutńmy łwtadltaml po. 
tknięcia, którego mołn.a było unlk
Głll!• Ptąkla~ llileudl.ftł"dl thtwm14' 

' 


