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,,Baloniki'' 
w »Syrenie« 

W dniu 20 bm. w Teatrze „Syrena" 
odbęctz ' e się prapremiera współcze
snej farsy polskiej pt. „Baloniki !. .. 
Baloniki!,„". 

Autorem jest ICazlmierz Korcelłl. 
pisatz znany dotychczas ze sztuk wy 
~lawirui.ych w teatrach dramatycz
nych. 

1·n:edstawiciel Redakcji „Expres
su" odbył z autorem krótką rozmo
wę. 

Na pytanie: „Co .s~donilo autora 

I do wystawicn.a Eztuki lym razem w 
„Syrenioe" - odpowiedź brzmi ała: -
Goscinność dyrektora Krukowskiego, 
który przed kilku miesiącami zwró
cił się do mnie z propozycją napi ~a
nia komedii dla „Syreny". Ponadto 
d.i: '.alal tu s-:ntyment do dawn~g'> 
„Qui Pro Quo" i slawnych aktorów 
tego teatrzyku, Krukowskiego i Dym 
i;zy. 

- Czy Kruk'1W•ki i Dymsza ukażą 
s i ę na .&C<'niP w Pa1i•k1ej sztuce? 

- Oczywiści e, obaj Eą na ali.szu i 
to w rolach głównych. Ur>dać należy, 
że z Adnlfem Dymszą będz'·::- grał na 
przt~11i.i.n Kaz:mierz Brusikiewicz. 
&ktor · mlod.~z<go pokolenia, którego 
silę komiczną i rozwój artystyczny 
publiczność warszawska ma okazję 
nie od dziś obserwować. Trójkę tę 
wspiera swym talentem Wacław Jan 
kowsk.i. grający jedną z głównych 
postaci farsy. 

- Mówi Pan o farsie, tymczasem na 
afiszu teatralnym rzecz nazwana zo
.stala komedią„. 

- Według mnie jest to !arsa, któ
rą Krukow.ski z dobroci serca awan
sowa! na komedię. Są<1zę, że jako ·~
żyser „Baloników" widział niektóre 
partie tekstu komediowo i w tym kie 
runku po~i.la i<:> "O re7.yseria. Upowa
żn i ały go do tego m e..!_, tóre realia na
sz-:-j l zeczywistości oraz aktualne al u 
zje. 

- Czy może nam Pan coś bliżsregu 
powiedzi eć na temat treści „Baloni
ków„? 

- Nie można opowiedzieć treści 
fa rsy ; wątek główny sluży jPdyn.ie 
iako pretekst do snucia zabawnych 
perypetii i .sytuacji. 

- Czy wolno wiedzieć. kto 
wymienionymi już tuza.mi humoru 
b ierze udział w przedstaW.(łniu? 

- Spis aktorów na afiszu zajmuj·~ 
dużo miejsca. porlam więc tylko pa 
n:e: Irena Malki ewicz. Wlady~Jaw 
Krukowska, Halina Gluszkówna 
Lidia Kor<akriwna. Poza tym fars 
została rozbudowana in.•cenizacyjnif' 
pantomima, pioSoe'llka Jurandota z m 
zyką Osieckiego, układ taneczny Sa 
dur.ski ego. 

In.scenizatorem i reżys-erem widow 
.ska jest Kazimierz Kn1kow1'kl. 


