
I Sindbad z lublina 
TEATR. Premiera bajkowa 

Dyrektor Cezary Karpiński wyre
żyserował i pokazał w Dniu 

Dziecka przedst awienie według 
„Przygód Sindbada Żeglarza" Bo
lesława Leśmiana . Pierwsza od 
czasu objęcia rządów w lubelskim 
teatrze próba reżyserska Cezare
go Karpińskiego nie jest pozba
wiona powabów, jednal< prawdzi
wym bohaterem spcktaldu jest 
autorlm scenografii Teresa Poniń
ska. 

Za sprawą jej scenografii i kostiumów 
udało si9 wyczarować na scenic pra
wdziwie baśniowe niezwykłości i pra
wdliwc e1 .. ary. Chmury wędrujące po 
scenicznym hor) rnndc. wielkie muszle 
w i~li;h sc1 ·11:: Od ~;!I HC!?!l pla51),:mąu 
ubr;11.ka 111N1.c s1.m11i w LISI.ach. w po
wietr,i;u pachnic jl1tlcm. a w ustach czuje 
si~ smak morskie.i soli i przygody. 
Niektóre rewelacyjne pł<L~tycwic sce

ny mogły 7.achwycić nie tylko dzieci. 
Kiedy na przykład na tle c1,erwuncj po
światy purpurowe herod-kuhiely ~pod 
ciemnej pirackiej g11·iazdy bi(Jr<! \I' nie
wol~ hoh;11eriiw ha~ni. otau .aj:1c oer
wony111 pr1oroo.y~1y111 vak111. a ~pod 
~n.:ny Vlop;1rad1 liult:h1wcgodym11 wy
dobywa ~i,· 0~1rnoksi~i.nik . d1.icci ro;r
dzi<1wiaj;11.c 7,tłziwicnia buzie. Kównici. 
wicie innych scen.jak choćby przed7.iw
nc pa1ist11c1 króla Miraia. d7.ic;ki sceno
grafii. h 1jny111 stn~jom. ~mialym kolo
rom. rurhłiwcmu światłu i niriJe nieraz 
pomyślanemu rnd1owi scenicznemu. 
1noi.e 11• ha~niowe ~wi;1ty wci:1g11:1ć na
wct dC1ro\łyd1. 
W dod;Hku tk:kor;1cjc spu9.c7~1ne z 

g.-iry. po111";ilaly hajkowc111u 11 lóo.yki
jowi Sindhadowi ~1.ybko w1ieni;11: 111icj
~ca pohytu. Na br1.cgad1 sceny prlycu-
111011·aly dwa statki - po lewej piracki. 
l'l' pr;111 ej łajba kapitana Chll'il·jhy. 
·rvlko rus1.~ l: w prLyg11dc; ... Okaz;ilo sit; 

jednak. :i.c sceniczny Sindhatl mo7,e 1~1-
imponowal: tylko hardw gr1,ec7Jlym 
chłopron1. Pinws1y leps1.y urwis. a ta
l.ich w tcatue nic brakowało. 11u'1glhy 

swoi mi pr1.ygudami bez kompleksów 
pr1,echwalać sic;- 11dtwórey głównej roli 
Anuruwi Koric;-ekicmu . 
Przedstawieniu brak awanturniczego 

nerwu i powicwu prawd1.iwcj przygody. 
Znacznie lepiej wypadają natom iast 
próby oczarowan ia i rozśmieszania nic
lcu1icj widowni. Czary i teatralna magia 
to d1.icd1i11a. k tórą całkowicie za
wlad11,·la ·r.-u·~a l'11ni1"1sk;1. N;1j , ku1co-
11icj. w roli pechowego pnety na hakicr 1. 

ortografią wuja Tarabuka. ro1.ś111icszal 
Paweł Sanakicwic1. oraz Piotr Wysocki. 
jako d1,iwaczy król Miraż. Chociaż w 
przedstawieniu jc,1 sporo ruchu. taiica 
oraz bard7.o duże, śpiewów. to jednak 
brakuje mu temp'1 i rytmu. Sceny żwa
we. barwne lub cz:iruj:1ce wyhamowuj <! 
<;t.atycz.neU.la;i1 •t:.aktorskic pogaduszki . 
Znacwic lepiej ···ypadaly próby kont;1-
k1u z widownia. p, zcd~tawicnic do mlo
dvch adresatów chcicr J . Dzieci popra-
1~iały ortografii;: Tarabu:..a. rezolutnym 
chórem odpowiaLa ły na pytania zada
wane ze sccm'. 
Najsłabszą siron<, .. Sindbada" z Lubi ina 

były piosenki. kt(•rych autorem jesl Je
rzy Miłłian . llardrn w:1tpłiwc . t:1.y d1.icci 
po wyjściu z 1c;1tr111~1pa111i\'l;ił_v chocia;i 
jctłn;1z11id1. Tc!!" nic d;1 si\' m1l·i,:. W dt1-
tlatku piosenki 7;i; .r;u1:i.owanc tl\Jcht; jui, 
M<ll'oświccko. a 1.i1r.U1m1cntnwanc cii;żl.o. 
z pr1.ytłaC7,ając.:y111 clckronicznym nad
miarem, lubelscy ;1ktor1.y zaśpiewali bez 
prL.Ckon;mia i wyraw. Akustyk regularnie 
nic !rafia! we wla~iwy poziom glośno~ri 
i clckronic1J1c bwnienia półplaybacku 
prlytfao.aly i tak w:11ły śpiew. 
Szkoda. ;i,e w tvm ,·hwiłmni zachwyca

j:wym haśnim,;ą wyobrainią pr1.cds1a
wicniu. nic ma micjsca na pr1.cwrotno
ści. delikatne prLy:nrui.cnic oka. zwiew
n:1 lckkość i czar, autoironio;:. 
To kolejne pr1.cdstawicni ·~ lubelskiego 

teatru. klim: tak wiek obiecuje . a jednak 
nic ~pełnia rozbud1.0nych nadziei. Przy
znać jednak tr1.cb~. że nawet dorośli nu
d1.iar1.c nic powir' ni si\· na Sindbadzie 
nudzić. 
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