
»Baloniki ... « 
K, Korcelll: „BaJonlkl„. baloniki„." 

P. Teatr Syrena, reż. I lnsceniz. K. 
Krukowski. Scenogr. M. Sa1yskin, 
Układ taneczny: Sadurski. 

W LISCIE autora tej komedii do dy• 
rektora „Syreny" Kazimierza 

Krukowskiego drulcowanym w progra· 
mie do „Baloników" znajdujemy nuty 
pewnej obawy w stosunku do jak autO't" 
się tam wyraża Ob. Ob. 'Kryt:·ków i PT 
PubJ ;cz.noścl. Nie odpowiadam z.a. PT 
Publiczność. 

Nie odpowiadam też tym bardziej za 
Ob. Ob. Krytyków, jedynie za jednego 
podpisanego pod tą recenzją. Wydi.je 
ml się jednak, że „Baloniki„. baloni
ki.„" nie są najmocniejszą pozycją tea 
tralną znanego nam z wielu sztuk aulo 
ra dramatycznego Kazimierza Korcelle 
go. 

Wiadomo nam, że rola głównego bo
hatera, byłego aktora Fonsa, który w 
braku Innej pracy wynajmuje się do 
naJróżnie< ich ról, uda.ląc w miarę 1'0 
trzeby w salonach snobów to hrabiego, 
to znów małorolnego chłopa była plsa· 
na „Pod Dymszę" i że przykry loa 
sprawił, IŻ Dymsza prz.ed premierą za 
chorował i n\e mógł tej roli grać. To 
trzeba „odliczyć" robiąc bilans sztuki. 
Ale mam wra:!:enie, że i Dymsza nie wY 
równałby w pełni braków widowiska 
zwłaszcza, że Kazimierz Bru11lk1e.wlc2, 
który gra rolę aktora Fonsa znakoml1 
cil' wywiązywał się ze swego zadania. 

B ieda w tym, że w sztuce tej nagro
madzono bardzo wiele efektów, bo 1 
farsowe sytuacje I piosenkę o baloni· 
kach (autorstwa Jurandota) I wcale uda 
ne sceny baletowe i rewiowe zakończ• 
nie i niewybredne kawały, a wszystko 
razem„. było jakoś nie to. czego s io;: 
widz spodziewał po dobrym autorze. 

Wystawa na tle zabawnych dekoracji 
Syskina nieslychanie staranna, dawała 
ładne efekty (np. w scenie końcowej 
w której ukazano rO?.blyskujące neona 
mi miasto w nocy, Lidla Korsakówna 
śliczna jak zawsz.e, ślicznie zagrala po 
koióWkę marzącą o laurach sceny, Dar 
ski byl śmiesznym dyrektorem hotelu, 
Machowski z pośwl~ceniem grał oblą• 
kanego pseudo - poetę, Kazimierz Kru• 
kowskl byt imponująco szykownym Im 
presario Dymkiem obok Brusiklewkza 
bardzo zabawnym drugim aktorem Fi• 
Jem by! JankO'Wskl, Halina Gluszkówna 
I Irena l\1alk1ewicz reprezentowały pa· 
nie z towarzystwa obok Cioe.i granej 
zabawnie przez Krukowską, uroczy•tym 
Prezes~m by! Woliński I cala reszta ze 
spotu łącznie z tancerzami robila, oo 
mogla by wszystko b:vlo zabawne. 

KAROLINA BEYLIN 


