
WARSZAWSKIE PREMIERY ' • 

l~ ·.·Baloniki ... Baloniki ..• 
Tytuł najnowszej 11remlerY „Syreny" jest wleloz.naczny, wiele obiecujący 

l - przekorny, Jest w nim lekkość, ?wiewność i beztroska karnawl\łowej ZA· 
bawy, Jest w nim szczypta ·DOf!Zjl ll;oloroweJ i nieważkiej. Ale zapowiada też 
s1uyr.i: na snobizm I na . ,dętologię'. Można też oczekiwać, że ktos tu z kocoś -
mow1ąc po warszawsku, a. rzecz jest z ducha J ciala warsza.wska - „będzie 
robił balona". 

Jslotnie - wszystkiego tu Jest po trochu, za malo Jednak, by nie odczuć po 
ostatnim ..apadnlęclu kurtyny niedosytu. A przede wszystkim za mało okazji 
dn śmiechu. Przywykliśmy przecie do tego, że „Syrr-na", to nasze ,.Delikate
sv•• humoru I lekkiej, strawnej satyry, i to w duiym wyborze I przednim 
gatunku, 

W „Balonikach„. baloriikach„." Jest towar delikatesowy, ale JeAt tet 99oro 
emhadecklego czy też wuesesowskle:o. 

Xie tylko tytul obiecuje więcej, niż otrzymujemy, ale tet I program teatral
nv, w którym autor „Baloników" Kazimierz Korcem, znany dramatopisarz, 
a obecnie debiutant Uejszej muzy, pisze m, In.: „Napisałem farsę, · tJ. rzec:r: 
od.legią od tzw. „obrazu życia", rzecz która Jest gra. konwencji i wyobraźni, 
konstru<>waną Jednak pod wpływem Impulsów I reminiscencji Idących z rze
czywistości" („.) „Baloniki" to w zasadzie sztuczka. bezpretensjonalna, bez cia
irot moralizatorskich, spreparowana dla uśmiechu aktorów i śmiechu widowni. 
Zamla.t czekać na C.odota, czekamy na go-Dodka". 

Dodek okazał się jednak Godotem, bo na pumierte prasowej nie było 10 
na srenle (a ponoć właśnie „pod Dymszę" pisał Korcelli rolę aklora F"'nsa). 
Malo też b;i,ło 7a.powledzianego śmiechu na widowni. Słusz.nle natomiast nuwal 
autor swe „Baloniki" sztuczką bezpretensjonalną, bo I rarsa, one nie aa, a już 
na pewno nie komedią, Jak określa Je program I arlsz. 

Pretekstem do opowiedzenia kilku dobrych I kilku taniutkich dowrlpów oraz 
kilku aktualnych aluzji jest hL•toryjka o dwóch bezrobotnych aktorach (Fons -
Kazimierz Brusikiewlrz I Fil - Wacław Jankowski) , którzy grają różne role 
nie na scenie, leez w snobistycznych domach, do których wprowad2a Ich im
presario Amadeus'l: Dym<'k (Ka:oimlerz Krukowski). Stwarza to ró.lne zabawne 
nieporozumienia, no I zatrudnia przy tym chyba. cały "esp1il „Syreny" (39 osób 
obsad~· . ~v tym 6 ról dublowanych). Jntryga Jest więc mocno naciągnięta. M<>:tna 
J>y Jednak sobie I autorowi darować tę „grę konwencji i wyobra:f.ni", Kazimierz: 
Bruslklewlcz Jednak zamiast utraymać swero ·Fonst. · w farsowej konwencji 
k~botyna (to na. pewno Jakiś bliski krewniak szarranklewlc„,a z „Trzecieco 
dzwonka" Jurandota, którero tak znakomicie zrobił żabceyński1, w niektórych 
• cenach poszedł na Jakieś „drugie dno" , co było zup~lnym już nlepo.r'ozumie
nlem, Miał zresztą sporo ocen dobrych i zabawnych. Uznanie natomiaat dla 
Jankowskiego za Fila! tu nie widziało się zupełnie szwów ani ściegów. 

Farsa napisana Jest tak, że „prowadza,cym" jest impresario Amadeun Dy• 
mek. Krukowsk) miał w swej karierze artysty<"zmej Już różne role, nie wyła• 
czajac bohaterskjego tenora, śplewaja,cco (38 lat temu) „ Wizję szyldwacha", 
Zairral więc też i rolę Amadeusza Dymka, "agrał Jl\ znakomicie, ale nawet -
nie potram z tekstu Dymka wykrzesać humoru. 

Chyba Jeszcze tylko slowo o Irenie l\lalklewlcz. „EgzystencJ&listyćzny" kocl.aJc, 
tn temat Już dziś mocno orrany I 1>0 kapitalnie zrobionym przez Janowski\ 
w „Szpa•m•• monolo,;u J. Baran1>wskiego „Hello Hl"Lelo:" trudno zrobić ·to 
14'p\ej. Kota z „Baloników" była o tyle zabawniejsza, U. miała kilka kolejnych 
wcieleń, a M;i.lklewlcz uka'!:ala. Je z talentem, groteska Jednak to na pewno 
nie Jej genre, przydałoby się leż zagrać tę rolę z większym do niej dy1tansem. 

Poza tym kręcllo się na scenie I plątalo mnóstwo różnych osób, często ~z 
ladu i składu I w scenach zbiorowych robiło to wrażenie „artystycznego nlP.
ladlł". Dowcipne I leklde dekoracje z pomysłową fasad!\ hotelu „Olimpia" i na
'l\'alającym 7,aba.wnle neonem stworeyl l\1ikolaJ Sas:vkln. Autorem tekstu zgra.b
nd piosenki „ Baloniki„. baloniki" przewljaj11cej się przez cale przedstawienie 
Jest Jerzy Jurandot, Muzyka W. Osieckiego, 
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