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Olgę Lipińska znamy :iako reżysera POPUlarne
iio telewizyjne~o „Kabareciku". Nie wszyscy wie
dza. że jest ona dyrektorem Teatru .,Komedia" 
w Warszawie. a już doprawdy nieliczni - że w 
swef karierze reżyserowała też miedzy innymi: 
. .Don Pasąuafo" G. Donizettiego oraz .. Cosi fan 
tutte" i .,Czarodziej.5Jtoi flet" W A. Mozarta. zbie
·rając pochlebne recenzje. To tylko niektóre fakty 
z b~atel(o i barwne~o życiorysu znakomitej re
żvserki. która .iościł niedawno Klub MPiK przy 
ulicy Narutowicza. 

Wbrew przewidywaniom kolegów z ,,Dzi~nika 
Łódzkiel(o" sala wcale nie pękała w szwach. a 
miejsc siedzących starczyło dla wszystkich chet
nych. Jednak ci , którzv przyszli do klubu. mol(li 
czuć sle usatysfakcjonowani sPOtkaniem. Autorka 
słynneiio .. Kabaretu" w sPOsób tyleż dowcipny, 
co interesujący zapoznała publicznóść zl(romadzo
na na sali ze szczel(ółami sweiio życia i twórczo
ści. odpowiedziała na wiele pytań. ubarwiając 
swa .iawede mnóstwem przepysznych dykteryjek 
i anegdot. W towarzyskiej niemal rozmowie 
nie zabrakło i spraw poważniejszych, jak chociaż
by. bojkot telewizji wzez artystów, do kttlreio 
rezyi;erka ma stosunek dooć ambiwalen~ny, uwa-

ża bowiem że ucierpiała na tym l(łównie publicz
ność, a d~uletnla nieobecność w TV jest nie do 
odrobienia. 

Wszystkich miłośników teatru, namietaJacych 
zaprezentowane w Teatrze TV .. Przedstawienie 

Hamleta" we wsi Głucha Dolna" ·Ivo Brellarna 
;~ znakomita kreacją Janusza Gajosa w roli se
kretarza partii. ucieszy zapewne wiadomość. . .o 
najbliższych planach repertua~owych Ol.ii Lipin- . 
skiej. W przyl(otowaniu znajduje się naste'Pna 
sztuka tego jugosłowiańskiel(o dramaturl(a -
•. UroczY'StY bankiet w prze!siebiorstwie . f?Ol!rze
bowym" oraz .. Żabusia" Gabrieli Zapolsk1e1. któ
rel · premiera zaplanowana iest w TV na święta Bo
że~o 1-iarodzenia Jeśli ktoś wybiera się w naj
bliższym czasie do Warszawy. dyrektorka Teatru 
.. Komedia" .ioraco namawia do odwiedzenia swo
jej placówki. Stałym zainteresowaniem teatroma
nów cieszą się: „Dożywocie" A. Fredry, „Kram 
z piosenkami" L. Schillera. ..Zezowate szczęście 
- ciu dalszy dziejów Piszczyka" oraz bajka dla 
dzieci Friedmana. Szczel(ólnie bliski duchowo jest 
pani Oldze Aleksander Fredro uważa że wszyscy 
Polacy maia fredrowskie rodowody. 

Na zakoi'•·zenie prawie dwu.iodzinne)!o spotka
nia nasz .iość serdecznie przeprosił wśzystkich. 
którzy uczestniczyli w niedawnym wystawieniu 
•. Kabaretu" w łÓdzkiel Hali Sportowej. Ołl!a Li
pińska skwitowała ten precedens xr6tko. lecz do
sadnie - skandal! •Do prezentacji .. Kabaretu" w 
takich warunkach do.szło jednak nie z winy Je~o 
autorki i występujących w nim aktorów, lecz nie
sol!dnel!!o imw~saria. 
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