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SYLWETKI NOWOMIANOWANYOH /SEZON 1977/78/ 

DYREKTOROW I KIEROWNIKOW ARTYSTICZNYOH 

TEATROW DRAMATYCZNYCH 

Olga Lipińs 

Dyrektor, Kierownik artystyczny Teatru Komedia w Warszawie 

Urodzona· 6.IV.1932 w Piotrkowie Try.bunalak:i.m. W 1955 r. 

rozpoczyna stu4'ia na UW na wydziale Historii Sztuki. 

W 1957 r. przerywa studia i wyjeżdża do Francji, ~dzie w Te

lewi zj i Pa!J."1Bkiej pracuje w charakterze asystenta. W 1960 r. 

rozpoczyna .studia na PWST na Wydz~a~e ReżYeerii; absolutorium 

otrzymuje .,,, ~964 r. 
„ 

Pralcty~ teatralną w czasie studiów odbywa w Teatrze 

Współczee~' #''filTszawie. 

W 1967 r. otrzymuje stypendium Rządu ' Francuskiego, gdzie 

zajmowała ei~ szczególnie tel~wizją kolorową. 

Od• 1953 r. pracuje w Komitecie d/s Radia i Telewizji, 

gdzie re żYeeruje programy z dziedziny teatru, muzyki, rozryw

ki, estrady literackiej itp. W 1957 r. otrzymuje doroczną na

grodę Komitetu d/e Radia i Telewizji za cykl progz:amów "Listy 

śpiewające" oraz w 1977 ~· - za c1kl programów "Właś~e leci 

kabarecik". W 1968 r. otrzyma.la Złoty Ekran za najlepsze pro

gramy rozrywkowe w TV. 

Przez 10 lat związana była z T.Satyryków STS. 

W Teatrze Ludowym w Nowej Hucie reżyserowała "Antygonę" 

/1964 r 0 /, "Zemstv" /1966 r./ a w Teatrze Rozmaitości w War-

1 ezawie "Awans" /1974 r./ i "Happy End" /1976 r./. Reżyserowa

ła również opery: "Plis" w TV, "Don Pasquale" /1976 r./ i 

"Cosi fan tutte" /1977 r./ w Operze Sląskiej w Bytomiu. 

Członek SPATiF. 
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kr'.~śla, że krytrka teatralna potrzebna je,st-jak: powietrze, a 

jef 1'unkoja społeczna jest olbrzymia. Nie trudno przewidzieć, 
~·-· -~ . -! 

U pomieszczone tu uwagi Jtrit,:czne spotkaje, się z żywym /żeby, 

nie ·rzec wprost: aprobuje,~f~ przyjęciem ze strony środowiska 
scenicznego. A krytycy? Może zechce. również zabrać głos, w 

m;yśl starej łacińskiej zasa~ audiatur et altera para ••• 

Jeżeli mówim;y o klasyc~h kon:t'l'iktach, to należy do 

nich także konflikt na lfuii aktor..:re żyser. W tej jednak spra

wie Krasowski rac ze j nie wypoWiada się. Szkoda, bo przecież ', 

ma za sobe, bogate doświadczenia swej pracy. Nie wymagajm;y jed

nak zbyt wiele, ksie,żka i tak zawiera w sobie spory ładunek 

zapal.ny. Krasowski ma nerw publicystyczny, pisze ostro, za

czepnie, formułuje se,dy bez ogródek, jego uwagi, dyktowane 

troske. o teatr, brzmie, nieraz ironicznie, gorzko, cierpko. 

Ale właśnie dzięki talnu ksie,żka prowokuj~ do dyskusji, polemi

ki. O to zresztl\ chyba autorowi idzie. Dyskusja nad "Sprawą. 

teatru" może wnieść ożywczy ferment do naszegó życia teatral

nego. Jeśli tak Si4iJ stanie - nadrzędne zadanie ksią.żki b41ldzie 

spełnione .• 

Beata Sowińska -

Jerzy Krasowski - Sprawa teatru 

Wyd. Literackie, str. 246, cena~~ zł • 
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