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osoby: 

Derom - król Serendypu, ukochany Angeli: TOMASZ CZAPLARSKI 

Angela - córka Pantalone: ANNA KUKUŁOWICZ 

Pantalone - drugi minister Derama: ADAM HAJDUCZENIA 

Tartalia - pierwszy minister i zaufany sekretarz Derama, 
zakochany w Angeli: JAREK CUPRIAK 

Klara - córka Tartalii, zakochana w Leandrze: HANNA BANASIAK 

Leandro - dworzanin Derama i syn Pantalone: MATEUSZ MIKOSZA 

Brighella - ochmistrz króla: ROMAN WOŁOSIK 

Smeraldina - siostra Brighelli: JAGNA POLAKOWSKA 

Truffaldino - ptasznik, kochanek Smeraldiny: MARCIN MŁYNARCZVK 

Durandarte- mag: ROMAN WOŁOSIK 

Grabarze: EUGENIUSZ DULSKI, LEONARD LENGOWSKI (statyści) 

inspicjent: Marcin Młynarczyk 

światło: Małgorzata Gontarczyk 

dźwięk: Marek Puławski 

techniczna obsługa sceny: Eugeniusz Dulski, Leonard Lengowski 

CARLO GOZZI 
Włoski dramatopisarz, autor udramatyzowanych baśni scenicznych - urodzo
ny 13 grudnia l 720 r. w Wenecji, zmarł 4 kwietnia 1806 r. Był przeciwnikiem 
idei Oświecenia, rywalem Carla Goldoniego - twórcy reformy teatru, tworzą
cego dramaty w nowatorskim stylu na wzór francuski. Carlo Gozzi zaciekle bro
nił narodowych tradycji komedii dell'arte. Powstającym komediom obyczajo
wym przeciwstawiał pełne czaru baśnie sceniczne. Najpopularniejsze z nich to: 
pełna elementów bajkowych satyra „Miłość do trzech pomarańczy", „Księżnicz
ka Turandot", „Kruk", czy wreszcie dramat władzy - „Król Jeleń". Ten ostatni ty
tuł, w przekładzie Joanny Walter, w Olsztyńskim Teatrze Lalek wyreżyserował Pa
weł Aigner. 

JOANNA WALTER 
Aktorka teatralna i filmowa, autorka przekładów z literatury francuskiej i włoskiej 
m.in. „Króla Jelenia". Urodziła się 7 października 1922 r. w Warszawie i tu 13 lip
ca 1996 r. zmarła. W 1948 r. ukończyła Studio Aktorskie Iwo Galla w Gdańsku. 
Dwa lata później zdała aktorski egzamin eksternistyczny. Występowała w Teatrze 
Wojska Polskiego w Łodzi, w Teatrze Polskim w Szczecinie. Była aktorką Teatru Ate
neum w Warszawie i Teatru im. Osterwy w Lublinie. Wiatach 1953-1978 grała 
w zespole Teatru Narodowego w Warszawie. 

PAWEŁ AIGNER 
Aktor teatralny i filmowy, reżyser, twórca scenariuszy teatralnych i ruchu scenicz
nego, absolwent Akademii Teatralnej -Wydział Lalkarski w Białymstoku . Laureat 
wielu nagród aktorskich, m.in. za tytułową rolę w przedstawieniu „Gulliwer" (festi
wale teatralne w Toruniu i Opolu) oraz za rolę Zarzabelli w „Paradach" Jana Po
tockiego zrealizowanych w Białostockim Teatrze Lalek (li Biennale „Lalki w Lubli
nie", 1997 r.). W Olsztyńskim Teatrze Lalek wyreżyserował lubiany przez naszych 
widzów spektakl „Jak Matołusz poszedł szukać olbrzyma". 
Tym razem sięgnął po baśń sceniczną Carla Gozziego „Król Jeleń", w przekła
dzie Joanny Walter i konwencję dell'arte. To kolejne już zetknięcie tego twórcy 
z tradycją włoskiej komedii improwizowanej. Jako aktora mogliśmy go podzi
wiać we wspomnianych „Paradach" Jana Potockiego oraz w „Miłości do trzech 
pomarańczy" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Ten ostatni ty
tuł wyreżyserował w opolskim teatrze we wrześniu 2009 r. 
„Król Jeleń" - premierowy spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek, to baśń sceniczna 
pełna czarów, ciekawych charakterów, postaci zamienionych w zwierzęta oraz 
mówiących posągów, które potrafią odróżnić kłamstwo od prawdy. Spektakl łą
czy konwencję dell' arte z tradycją wschodniego teatru maskowego. Oprócz gry 
w żywym planie zastosowano tu rzadko już w teatrach wykorzystywaną techni
kę teatru cieni. 
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