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Od baloników do... balona
Ka.zlmler:i: Korcelli: „Ba.lonlkl.„ baloniki'". Komedia. w 2
a.ktach - 6 obrazach i 6 in termediach. Inscenb;acja. i reżyseria: Kazlmier:i: Krukowski. Scenorrafla: Mlkoła.J Sasykin. Piosenka „Baloniki... Baloniki..." tekst J erze&'O Jun.ndota, muzyka Wiktora Osieckie&'O. Prapremiera. w Teatne
,,Syrena" w Warszawie.
Złota
seria: naprzód
komedia szny, nie przorysowal ani Jedneco
Prutkowskieco, poLetn far1a Kor- I gestu, ani Jednego ruchu . Brusik1ece1Jeco. Doprawdy, jeśli tak dalej wicz nie był Już rałk1em "'olny od
pójdzie będziemy wspominać z łez· pewnej ozarży, ale w farsie teco
ką najbardziej schematyczne sztuki.
l~ pu Jest to chyba
dopuszczalne.
Tam przynajmniej o coś chodziło Lldja Korsaków.na prezentowała swe
Tu zai l.Jzdura Jest absolutna. Prut· piękne noci , aż po nasadę „ . nosa,
kowskl Jut debiutantem. Ale Kor· Irena Malkiewicz-nomańska poru·
celli, to przecież autor kliku •ztuk szala się z wdziękiem . Zre•ztą wy·
L
pra.wdzlwego zdarzenia , które
tarczy wyml,nić takie nazwhka,
można było za niejedno skrytykoJak Kazimierz Krukowski, Helena
wać, ale nie inożna ich bylo zalaGrosi,ówna . Bronisław Darski , Statwlć machnięciem ręk~.
nislaw W111iński, Jerzy Pietrasz·
Pomysł
„Baloników " był nawet kiewlcz, Halina Głuszkówna, \\"iezupelnie dobry I zabawny . Dwaj >ław Machowski, ;.t.>y uprzytomnić
bezrobotni aktorzy, jakby żywcem •Obie ilu dobrych aktorów era W
wzięci z „Lasu" Ostrowskiego an·
lej złej farsie. A Jednak wszystko
gatują się do
różnych ról, ale nie
to J•st bardzo smutne I nie tylko
w teatrze. tylko w życiu . Tu udają pozbawione sensu, ale
nawet I
zagranlczneco dyplomatę I Jeco tiu- chwila.mi dobrego smaku .
macza, tam ubogich krewnych , maKazimierz
Korcelli jest bardzo
łorolnych chłopów sprowadzonych I sympatycznym człowiekiem . Kazidla uwlarygodnienla dygnitarskiego mierz Krul.owskl , popularny „Lo·
życiorysu
Jtd.
Owi potomkowi• pek", był przez lata ulubieńcem
Nieszczasllwcewa I Szcza.allwcewa warszawy I całej Polski. A Jednak
przeniesieni w XX stulecie I soc- I spółka dwóch mJtych panów K I
jal\styczny kraj wypełnia.Jl\ swymi , dwóch panów Kazimierzów (a wła·
perypetl : ml pierwszy akt, który śclwie trzech, bo Bruslklewicz ma
jest znośny. W druclm akcie za- lei na Imię Kazimierz) dala opla·
brakło Jednak Korcellemu zupełnie
kane rezultaty. Nie wyszło. BalonlinwencJi I akcja wlecze się ospale, kl p'kly , wewnl\trz okazały się xu·
przerywana tylko przn balet I po- . pełnie puste, a na zewn~trx zalowiczny strip-lease (jut teraz obo· I brakło im nawet tego !śnienia, o
wi'lzkowy dla ralowania kasy we którym mówi zgn.bna I z lezkl\ nawnystklch kleps ·h polskich ko· pisana piosenka Jurandota .
mediach). Skąpo
zslane w tekście
Kazimierz Krukowski mówi w ro·
dowcipy są doić płaslde 1 pływaJl\ li Impresaria Amadeusza Dymka:
jak skwarki w rzadkiej zupie.
„Ja was w11ystkich mam . I to nie·
Grają w tym przedstawieniu naJ·
koniecznie w reku." Czyżby się to
lepsi nasi aktorzy satyryczni. Dym- odnosllo do publiczności?
szy nie wldzla.lem , cdyż w dniu prePo wyjściu z sympatycznego te·
mlery prasowej aktora Fonu grał at ru . z którym łączy się tyle mllych
Kazimierz Bruslklewlcz, który du- wspomnień, chciałoby się powie·
bluje tę rolę z popularnym Dod- dzieć pod adresem
autorów teco
kiem. wręcz bezbłędny Jest w tym j widowiska: róbcie sobie baloniki,
pektaktu Wacław Jankowski (aktor ale nie róbcie z nas balonów?
il). Pełen umiaru , zabawny, śmie · J
ROl\lAN SZYDLOWSKI

