
Rewia lalek 
TEATR BAJ. Baśń o pięknej earvsadzie 

N a premierowym spektaklu scenę 
Baja zaludniły wysmukłe, niezwy

kle szlachetne w sylwetce lalki o po
ciągłych twarzach, greckich profilach 
i ruchach pełny~h grącJI-- księżniczka 
Parysada i jej dwaj bracia z Leśmia
nowskich "Klechd sezamówych". 

nych dialogach, niezwykłość znika 
w ubogich.plastycznie obrazach, a gro
za ginie w pozbawionych dramatyzmu 

. sytuacjach scenicznych. Nie budzi emo
cji . sprowadżona do utarczki słownej · 
walka niewidzialnych złych duchów gó
ry Cmentamicy z dzielnyfu księeiem. 
Grzeszy brakiem fantazji długo oczeki-

Wkrótce dołączają do nich biegnące wana sekwencja zdobycia trzech dzi-
. „wahadłowym" krokiem konie i troll o- wów, których symbolem jest orientalny 

waty karżel Dżanguli, a w tlę wiruje spi- w rysunku, pawiopodobny ptak Bulbu-
aina srebrzysta droga, prowadząca „nie lezar. Rozczarowuje kulminacyjna sce-

wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd". na ożywienia kamiennych .posągów, ro-
Muzyka o orientalnym brżmieniu obie- zegrana ... za kulisami. 
cuje opówieść pełną fuamatyimu i nie- Spektaklu bronią piękne lalki autorstwa 

· zwykłośd: TlikofoioŻpbczyrt'isięspek- ::tTrszuli Kubicz-Fik; animowane zża pa
takl Krzysztofa_ Niesiołowskiego o ka- rawiµm prze;i: sprawny zespół Baja. Ich 
pryśnej księi.niczcik~t(?rej d9 szczęścia spq;ymierzeńcem jest teatralna 'technika 
brak.uje jedynie trzęcfl dziwów - Strilgi· ..:: ptećyzyJnę n:i)krcifoQy, których czułość 
Złótosinugi, Dębu· Samograja i ptaka pozwoliła stworzyć interesujące role El
Bulbulezara. Kochający bracia, by je żbiecie Bielińskiej(Parysada) oraz Jano~ ' 
zdobyć, podejmą ryzyko wyprawy na wi Plewako (Dżanguli). Tej możliwości 
górę Cmeiitarnicę, chociaż stoki góry . precyzyjnego operowania, swoistegp.„ 
usiane sąpbsągami śmiałków zamienia- „czarowi1J1ia" głosem nie wykorzystali;'·, 
nych w kamienie przez złą czarownicę. . niestety, pozostali wykonawcy, podając 
Bracia wkrótce podzielą ich los, zaś od- tekst, co prawda, wyrażnię, ale zbyt bez-
czaruje ich dopiero dzielna Parysada, narnię!Jlie. Szkoda, że P;tjsada nie po-
która zdobędzie Wymanone trzy dziwy, wtórzyła sukcesu popriedniego Leśmia-
a zakochana nie zawaha się oddać wfas- nowskiego spektaklu Krzysztofa Niesio
nej urody, by siłą swych łez uwolnić ia- · !owskiego, prawdzi.wle"magicznej „Cu" 
!dętego w posąg rycerza-poetę. _ dawne) lampy Al~dyna". · . 

Jest w tej Leśrnianowskiej bajc_e z 1oo1 . . . LILIANA. BARDUEWSKA 
nocy klimat niezwykłości i poezji, jest Teatr Baj: Boles/aw ·Leśmian „Baśń · 
groza i szczypta humoru. Wszystko to ··. o pięknej Parysadzie ". fl.C/aptaoja: · · 
pojawia się też na scenie Baja w wiele Natalia Gołębska. Reżyseria: Krzy!sz(of 
obiecującym początku. Wkrótce jednak Niesioląwski. Scenografia.' Urszula · 
poezja gubi się w nużących inforlnacy]- Kubicz-Fik. Muzyka:.Bogumil Pasternak 
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