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Do Miłośników

W związku z rosnącym zainteresowaniem amatorskim ruchem teatralnym, 

potrzebą zgłębiania wiedzy oraz chęcią stworzenia pełnej i aktualnej informacji na 

temat ruchu, Sekcja Literacko - Teatralna Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 

Bydgoszczy zwraca się do Państwa z propozycją współtworzenia bazy 

informacyjnej dotyczącej amatorskiego ruchu teatralnego.

Dążeniem naszym byłoby:

• stworzenie biblioteki scenariuszy

• aktualizacja topografii amatorskich zespołów teatralnych naszego regionu

• opracowanie propozycji zajęć warsztatowych dla instruktorów

• poszerzenie zawartości treściowej "Miłośnika Teatru Lalek" o nadsyłane przez 

Państwa artykuły - szczególnie własne, dotyczące sztuki teatru oraz działania 

wynikające z potrzeb i oczekiwań osób zainteresowanych.

Zachęcamy do pisania na tematy dotyczące działalności własnych zespołów, 

metod pracy, przemyśleń i wrażeń z udziału w przeglądach, konkursach, 

konfrontacjach oraz na inne tematy związane ze sztuką teatru, które wypływają z 

Państwa zainteresowań.

Adres do korespondencji: 
Sekcja Literacko - Teatralna 
Wojewódzki Ośrodek Kultury 
pl. Kościeleckich 6 
85-033 Bydgoszcz

Poczta elektroniczna:
cik@wok.bydgoszcz.com
w tytule wiadomości proszę wpisać 
Sekcja Literacko - Teatralna





Stefan Gełdon

Domowy teatr 
lalek i cieni

tfiArnold, Moja rodzina. Drzeworyt barwny

Technika teatru lalek - zeszyt 19



„(pamiętam do dziś teatrzykjnojego dzieciństwa. 
Pyłza firanka, potem w starej szafie, aktorami 
byty Całki, pajace i p tuszowe misie.
Pamiętam dramatyczną rotę krasnotudką, która 
przypadła w udziafe najmniejszej fajeczce. 
Jifa pewnego dnia mój teatrzykwywędrował 
na podwórko i od tej pory natężał także 
do innych dzieci

Vwietbiałyśmy nasz teatr i sprawiedliwie 
dziełiłyśmy między siebie rołe postaci, które 
rodziły się w naszej wyobraźni „

Lidia Bajkowska „Teatr marzeń”



Stefan Gełdon

Domowy teatr lalek i cieni

"Komputery i wideo, 

To dla dzieci dziś normalka.

4 pamiętam takie czasy, 

Gdy luksusem była lalka!

Teraz nawet przedszkolaki 

:aradują z komórkami, 

A za chwilę niemowlaki 

Siądą przed - komputerami!”

(Zbigniew Dmitroca "Klatka na krasnoludki”

v dobie telewizji, kcmoutarów, incarnstu i innych mediów teatr lalek wydaja sią być 

zbędny. Gęśli jednak zaiteresujemy własne dzieci, żeby teatr lalek stał sią przeciwagą 

massmediów, co dozwolimy dzieciom na własne widzenie świata.

£we Żukowska <u zoicrze scenariuszy Ib. Dmitrccy "Do trzech razy sztuka” - stwierdza: 

"Zabawa w teatr pomaga dzieciom rozbudzać myślenie i emocje, ukazuje obszary piękna, 

zachęca do postawy twórczej i uczy wartościowania,.. Pielęgnowany świat dziecięcej 

-'antazji i wyobraźni jest niezastąpioną wartością w kształtowaniu bogatej osobowości”.

Rys,1.

Domowy teatr lalek był ulubioną 

rozrywką, przede wszystkim w Anglii, 

jego tradycja sięga początków XIX w., 

gdy w sprzedaży pojawiły się kolorowe 

lub do pokolorowania wizerunki 

aktorów i aktorek. Cieszyły sią 

one tak dużą popularnością, że już 

wkrótce można było kupić całą "obsadę” 

przedstawienia z kostiumami, dekora

cjami i sceną.patrz rys.1. 

Aby przygotować przedstawienie 

należało wyciąć postacie i elementy 

scenografii z papieru, a następnie 

nakleić na tekturę. Papierowe 

postacie grały - poruszane rękami 

domowych aktorów - animator óu.
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Cbecnis kilka instytucji i wycatonietw w Polsce produkuje i sprzedaje lalki i scenki 

przeznaczone na użytek domcwych teatrów lalek. Cto dwa przykłady:

- Centrum Edukacji Dziecięcej w Poznaniu -d 2CC2 reku wydaja książki z serii "-acierc 

jy teatrzyk'*, zawierające laleczki, rekwizyty, dekoracja, scenką oraz tekst sztuki.

- _angsc*t .Multimedia 5p. zZ»Co we Wrocławiu wydaja "Familijny CD -Setne k", który

cd czasu dc czasu jest poświęcony dcmcwemu teatrowi lalek. Wydawnictwo poza lalkami, 

scenką (do montażu) i tekstem doda je płytą CD zesłuchcwiskiem proponowanego przedsta

wienia lalkowego.

Wyżej wymienioe wydawnictwa swoja propozycje adresują do dzieci. W domowym teatrze 

lalek najczęściej występują dzieci dla dzieci. Teatr ten możs być również wykorzysta

ny do organizowania przedstawień dla dzieci przez osoby dorosła.

Lalki dla domowego teatru lalek
Istotą każdego teatru lalek jest lalka. W domowym teatrze lalek najczęściej wystę

puje kukiełki i pacynki wykonane przez dzieci z różnych rzeczy oraz przedmiotów gospo

darstwa domowego na przykład z łyżek, tłuczków, butelek , a także z warzyw i cwccćw.

Dzieci bawiąc się w teatr lalek, do gry wykorzystują posiadane już lalki, pluszowe 

misie, przytulanfci itp. wykonują też lalki z gazet, papieru i tektury - ubierając je 

o chustki, szaliki i własne ubranka. Ma wykonanie takiej lalki potrzebują kilka minut.

KUKIEŁKI

Kukiełka to lalka, która ma głcwę osadzoną sztywno na patyku (patrz r ys . 2), a nóżki 

L rączki luźno zwisają, -rzedłużeny patyk (kij) służy do poruszania kukiełką.
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Lalki takie nia są trudne do wykonania i każdy może je zrobić. Pierwsza rzecz to 

zgromadzenie materiałów. Oo zrobienia kukiełki czy pacynki może się przydać każdy 

skrawek materiału, futerka, plastyku, kolorowego papieru itp. Zaopatrujemy się 

również w sznurek, cienki drucik, nożyczki, igły, nici, klej, farby i pędzle.

Należy taż przygotować odpowiednią ilość równych kijków. Zaczynamy od główek, które

możemy zrobić z dużych korków po winie, albo 

z plastykowych pojemniczków po twarożku, kiefirze 

czy innych napojach. Pojamniczki należy dla ich 

wzmocnienia i ucharaktsryzowaó jak to pokazano 

na rysunku 3. Główki możemy robić też z kartona, 

papieroplastyki, wykorzystać część pnia małego 

drzewka, żarówkę, czy tekturowe pudełko. We wszy

stkich tych, wypadkach istotną rolą odgrywać będzie 

charakteryzacja, która decydować będzie o takim 

czy innym wyrazie lalki - patrz rys.4,

Główki możemy też wykonać modelując je w glinie

ozy plastelinie, a następnie oklejając je kilkoma warstwami papieru (tzw. papier-mache).

Główki można też wykonać po prostu z piłek. Piłki osadzamy na kijkach i przybijamy je

od góry gwoździkiem ,

Rys.4.

leżeli mamy już główkę lalki przystępujemy do jej konstrukcji. Na kijku umocujemy 

główką. Nieco niżej montujemy korpus lalki. Tułón możemy uformować w różny sposób, 

w zależności od projektu. Patyk,na którym osadzona jest główka lalki, otrzymuje poprze

czkę barkową (szerszą) i biodrową (nieco węższą). W oparciu o tę konstrukcję możemy 



wymodelować odpowiedni kształt, posługując się ugniecionym papierem, watą, gąbką, itp.

następnie pokrywając to materiałem, gazą, albo pończochą.

Konstruując lalkę należy pamiętać, by na główkę lalki 

przeznaczyć jedną trzecią całej lalki, jak to pokazano 

na rysunku 5, Widzowie najczęściej patrzą na głowę lalki. 

Jeśli dodamy jej duży (długi) nos to widz zorientuje się 

gdzie lalka "patrzy”. Następnie charakteryzujemy główkę 

lalki, pamiętając o właściwym rozmieszczeniu: oczu, nosa 

i ust. Na rysunku 6 pokazano prawidłowe osadzenie tych 

elementów u* A.- mężczyzny, B.-dziecka, C.- kobiety.

Włosy naszywamy, albo naklejamy ze sznurka lub tasiemek. 

Przyklejamy duże oczy (rezygnujemy z mało znaczących 

szczegółów, jak np. rzęsy). Usta fomujemy z czerwonego 

materiału. Teraz wystarczy lalkę stsownie ubrać i na scenę

P fl C Y N K I

Wiele dzieci ma pacynkę wśród własnych zabawek. Pacynka ma liczne zalety - przede 

wszystkim jest stosunkowo łatwa do wykonania, może grać bez sceny i dekoracji, może 

u każdej chwili być wykorzystana jako "aktor" w domowym teatrze lalek.

Ciałem pacynki i jej mechanizmem poruszającym jest ręka ożywiającego ją animatora. 

3ęka ta warunkuje wymiary lalki, o czym trzeba pamiętać szyjąc kcszulkę-rękawiczkę.



Koszulka ta ma trzy otwory - patrz r ys . 3. i rys.9. - jeden łączymy z głća/ką, dwa boczne, 

w która wkładamy np. pałac pierwszy i trzeci, to rączki. Do tych bocznych otworów 

dcszywamy dłonie albo łapki. Koszulka powinna być dość długa, aby sięgała po włożeniu 

na ręką do połowy odległości między dłonią a łokciem.

Pacynka składa się z główki, koszulki-rękawiczki i rączek (a właściwie tylko kiści 

rąk). Nóżki nie zawsze są pacynce potrzebne, a grają bardzo rzadko. Wszystkie te części 

anatomiczne są przymocowane (najczęściej przyszyte, choć głóoki i rączki mogą być taż

przyklejane) do kośzulki-rękawiczki, na nią nakładamy części kostiumu, a w razie potrzeby

Rys.10.Kroje rękawiczek na pacynkę

przyszywamy do niej u dołu tzw. rękaw, 

który ma kolor kostiumu lalki i ukrywa 

rękę animatora.

Najwłaściwszym podstawowym strojem 

dla pacynki będzie jeden z krojów 

przedstawionych na rysunku 10. Pamiętać 

należy, że proporcje uzależniane są od 
długości ręki, a więc ręki dziecka, 

kobiety i dorosłego mężczyzny. W kroju 

rękawiczki-koszulki uwzględnić należy 

również sposób kiści, czyli dłoni pacynki

Ilustracja z 1884 roku przed

stawiająca dzieci dające w domu 

zaimprowizowane przedstawienie 

i- z udziałem pacynek. 
a 
9 3 
2 
I 

UJ 
r. 2
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LALKI z W A R Z Y W i OWOCÓW

Rys.14

Lalki dla domowego teatru lalek można 

zrobić z jarzyn i owoców. Cudacznie powy

ginany ziemniak (Rys.11), cebula, kalare- 

pka (Rys.12), burak (Rys.13), czy inne 

owoce nabite na kijek (może być widelec) 

mogą stanowić podstawą do zrobienia lalek, 

przy pomocy których dzieci przedstawią 

wymyśloną przez siebie historyjką.

LA L K I z "RZECZY”

W- każdym domu jest wiele przedmiotów 

przydatnych w konstrukcji lalek dla naszego 

teatru lalek. Są to różnego rodzaju drewnia

ne łyżki, tłuczki, deseczki, plastykowe 

lejki i inne przyrządy kuchenne, które 

wystarczy ucharakteryzować (patrz Rys.15). 

Taką samą rolę spełnią inne rzeczy codzien

nego użytku, jak miotły, szczotki itp.

Na zdjęciu 16 pokazano fragment przedsta

wienia, na którym dzieci animują lalkami

wykonanymi z poduszek.



fotografia 17 przedstawia lalki z główkami z plastykowych butelek, wykonana przez 

dzieci z Teatru Lalek i Cieni "Baśniowy Świat" w iMowem do sztuki S.Apriłowa "Czimi",

Innym materiałem do wykonania lalek w domu są tekturowe pudełka po lekarstwach, 

po kremach, korki, piłeczki ping-pcn.gowe itp. Budując lalką, °dzia podstawowym 

elementem konstrukcyjnym, będzie pudełko o kształcie sześcianu, prostopadłościanu, 

walca czy kuli. Kształt pudełka w zasadzie pobudza wyobraźnią dziecka do stworzenia

Rys.17. Rys.16.
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na przykład kukiełki w postaci ludzkiej lub samej jego główki, albo lalki zwierzątka.

Na rysunku obok (Rys.13) pokazano głową kota 

oklejonych 

na patyku.

Rys.13

i postaci ludzkiej wykonanych z 

opakowań po kremie i osadzonych 

Naklejono też oczy, nos, wąsy i

Lalki "lizaczki" to lalki

LALKI "LIZACZKI"

uszy

Rys.19.

płaskie, wycięte z tektury, 

z przyklejonym taśmą kle

jącą kijkiem (ołówek lub 

słomka, patrz rys.19). 

Lalkę malujemy i chara

kteryzujemy.

Na rysunku 23 pokazano przykłady prostych lalek -"lizaków" 

Natomiast na rysunku 21 widzimy lalkę kota zrobionego z kilka

oddzielnie wyciętych elementów.

Rys.20.

W'tej technice lalki postaci ludzkich rcbi się w zasadzie en face, to główki zwierząt, 

w zależności od potrzeb, zarówno en face jak i z profilu.

Lalkę "lizakową" można pozostawić na etapie główki lub dorobić jej tułów i kończyny 

w zależności od wymogów scenariusza.
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Rys.21.

Przy animacji lalek "lizakowych" należy pamiętać, aby pokazywać ją tylko en face, 

gdyż z boku lalka ta jest nieczytelna, bo pokazuje jedynie grubość tektury, z której 

zrobiono lalkę<> Należy zwrócić uwagą, że technikę lalek-lizakćw można stosować przy

Rys.22.

Na powyższym rysunku (Rys.22) pokazano projekty lalek "lizakowych" do "Kota w butach". 

Można przerysować laleczki na tekturę, wyciąć i przykleić taśmą wycięte lalki do ołówków. 

Potem przygotować tekturową scenkę i mały domowy teatr lalek może rozpocząć próby.
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Scenka domowego teatru lalek

Najprostszą scenką rodzinnego teatru lalek jest krzesło, na którego oparciu zawie

szono na przykład ręcznik (patrz drzeworyt na stronie tytułowej zeszytu). Inną prostą

jest scenka w drzwiach. Wystarczy we framudze drzwi umoscenką domowego teatru lalek

Rys.2 3.

cować odpowiedniej długości kij, na którym zawieszamy 

na przykład koc i scenka gotowa (patrz Rys.23). Równie 

dobrze rolę scenki może spełniać koc zawieszony na 

kiju położonym na oparcia dwóch krzeseł.

Na rysunku 24 A pokazano inny rodzaj parawanu sto

sowanego w domowym teatrze. Jest nim przewrócony stół, 

za którym animatorzy lalek mogą się ukryć. Z przodu 

tego parawanu, (to znaczy na blacie tego stołu), można 

przyczepić elementy dekoracji,' albo blat stołu okryć 

kocem. Za takim parawanem zmieści sią dwóch, a nawet 

trzech małych lalkarzy. Inną wersją lalkowej scenki 

ze stołów pokazuje rysunek 24 9.

Owa stoły ustawione w sposób pokazany na rys.25 

i okryte jakąś narzutą pozwalają na pełniejsze wyko

rzystanie tak usytuowanej sceny w przedstawieniu.

Przygotowując parawan-scenką trzeba pamiętać, aby 

koc lub narzuta nie były kolorystycznie jaskrawe - bo 'wtedy lalki będą mało widoczne.



Rys, 26.

Rysunek 26 pokazuje rozwiązanie scenki na wystąp w ogrodzie, na wycieczce albo na

wczasach. Wystarczy przywiązać linką albo sznurek do dwóch rosnących blisko siebie 

drzew, zawiesić koc lub prześcieradło, a wcześniej przygotowane lalki mogą występować.

SCENKA NA STOLE

Fot.27

Kaswre

wym. 50 x 37 cm. Kurtyna dwu

częściowa rozsuwana, a z tyłu był

Do budowy bardzo prostej scenki możemy 

wykorzystać pudło z kartonu, jakiego używa 

sią na przykład do pakowania sprzątu ele

ktronicznego (telewizor, wieża itp). 

W największej ścianie pudła wycinamy 

prostokątny otwór, który będzie "oknem 

scenki" , w którym wystąpią lalki (fot.27) 

będzie to przód scenki, natomiast tylną 

ścianę pudła trzeba usunąć, by umożliwić 

grającemu poruszanie lalką.

Swego czasu Spółdzielnia Zaba- 

wkarska w Krakowie produkowała 

tekturowe scenki dla domowych 

teatrów lalek (Rys»28). Był to 

tekturowy parawan, zewnątrz okle

jony wielokolorowymi planszami, 

wewnątrz kolorowym papierem intro

ligatorskim. Część środkowa 

z oknem scenicznym o wymiarze 

50 x 48 cm, dwa skrzydła boczne

Rys.28.

horyzont z gazy.

Powyższa propozycja może posłużyć jako przykład do samodzielnego wykonania takiej

scenki. Na rysunku 29 pokazano scenką w postaci odbiornika telewizyjnego.
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Innym - lepszym rozwiązaniem jest 

budowa scenki z drewnianych listew. 

Na rysunku 30 widzimy schemat takiego

parawaniku, który można obciągnąć 

jednobarwnym płótnem.

Szerzej i bardziej szczegółowo omówią 

sceny dla teatrów lalkowych w oddzielnym 

zeszycie "Techniki teatru lalek".

O poruszaniu lalką
W domowym teatrze lalek lalką najczęściej stosowaną jest kukiełka i pacynka.

Kukiełka ma ograniczone możliwości gry aktorskiej. Nie powinna niewolniczo naśladować 

ruchów ludzkich, natomiast ma posługiwać się właściwymi ruchami dla tej lalki, gdyi 

w tym jest jej urok i oryginalność.

Charakter lalki wyrażony jest w wyglądzie jej twarzy, w ruchach rąk i nóg. Odtporu- 

szającego zależy , czy kukiełka będzie pełna wyrazu, czy też pozostanie martwą.

Poruszanie (animacja) lalkami wymaga wprawy. Dlatego poruszający (animator) musi 

najdokładniej poznać możliwości kukiełki, ćwiczyć się w jej prowadzeniu i nie zrażać 

się początkowymi niepowodzeniami. ,

W CZASIE WYSTĘPU kukiełki należy umieścić w zasięgu ręki animatora i ułożone 

w kolejności "występowania" na scenie. W teatrze lalki grają przede wszystkim ruchem. 

Lepiej jest wykonać mniej ruchów, ale za to dokładnie i wyraziście, niż wykonywać 

drobne, bezmyślne i przygodne ruchy, które niczego nia warażają.

Dla uzyskania wprawy w poruszaniu lalkami trzeba dużo ćwiczeń z lalką,.najlepiej 

przed lustrem, gdzie animator obserwuje i koryguje poszczególne ruchy lalki.

Kukiełka "mówiąca" powinna być zwrórona twarzą do tego, z kim rozmawiali' poruszać 

się w takt mówienia.Natomiast kukiełka słuchająca porusza się od czasu do czasu foddycha) 

Kukiełka tańcząca powinna poruszać się zgodnie z taktem i rytmem muzyki, ozy śpiewu.
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Wskazane jest, by poruszający lalką i recytujący tekst stanowili jedną osobę.

Tekst sztuki należy opanować pamięciowo, gdyż animacja wymaga od poruszającego

ciągłej obserwaji grającej lalki. Pmiętać należy, że każda postać sceniczna musi

mieć, zależnie od sytuacji, swój własny sposób mówienia. ledna mówi wolno, inna

szybko, jeszcze inna głośno lub cicho.

"ot,31.

W domowych teatrach lalek 

dzieci-lalkarze najczęściej 

improwizują, przedstawiają 

sceny z własnych przeżyć 

i wyobrażeń. W takich przed

stawieniach mali aktorzy anga

żują się emocjonalnie, niezale

żnie od tego czy grają kukiełką, 

czy pacynką.

PORUSZANIE PACYNKĄ wymaga ruchu 

jednej ręki ze szczególnym uwzglę

dnieniem palców i całej dłoni. Chodzenie, siadanie czy bieganie pacynki jest związane

z ruchem ręki. Pacynki grają przeważnie

Na fotografii obok na parawanie grają 

dwie pacynki. Dwie lafki stwarzają wię

ksze możliwości dla przedstawienia, 

ftogą one prowadzić dialogi, brać udział 

w akcji prostego przedstawienia. 

Technicznie nie są trudniejsze od lalki 

pojedynczej. Poruszać nimi i wygłaszać 

tekst może również jedna osoba. Można 

też obejść się bez dekoracji. Podobnie 

jak w grze z jedną lalką korzystamy tu

z parawanu.
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Domowy teatr cieni
Teatr cieni Jest odmianą teatru lalkowego. Zasadą teatru cieni jest przesuwa^

nie sylwetek, lalek, dłoni, przedmiotów między źródłem światła, a ekranem. W domo

wym teatrze cieni będzie to płaska laleczka-sylwetka przedstawiająca jakąś postać, 

patrz Rys.32, dekoracje (Rys.33), dłoń (Rys.34), a nawet człowieka (Rys.35).

W teatrze cieni widz ogląda nie lalki, 

ale ich cienie przesuwające się po białym 

ekranie. Przy opracowaniu lalek do takiego 

teatru odpadają problemy ich ubierania, 

malowania, czy dobierania kolorów szatek. 

Tym razem całą uwagą koncentrujemy na for

mie lalki, na ekspresyjnym kształcie jąj 

konturów. M. Bukowczyk proponuje, by".wy

konanie lalek rozpocząć od przygotowania 

projektów w skali 1:1. Opracowując projekt 

lalki musimy tak ją przedstawić, by różni

ła się od pozostałych i by łatwo było 

poznać kogo przedstawia. Głowy lalek naj

częściej będziemy ustawiać profilem, 

a tułów, ręce i nogi też będą oglądane z boku.
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x Rę:e i ewentualnie nogi powinny być w jakimś, charakte

rystycznym dla lalki, ruchu. Zwierzęta prawie zawsze 

będą pokazywane z boku.

W teatrze cieni przeważnie występują lalki-sylajetki 

nieruchome i lalki poruszające kończynami. Dla lalek 

ruchomych (Rys.36) oddzielnie wycinamy poszczególne 

części lalki-sylwetki, zwracając uwagę, by poszczególne 

elementy zachodziły na siebie, umożliwiając ich łączenie. 

Łącznikiem mogą być: małe śrubki, spinacze, drut itp.

Przykłady elementów łącznikowych.

posłużą do poruszania -"ożywiania" lalki.

■ ^ys»^»
Po połączeniu wszystkich części przyklejamy lalkę do 

listwy i przymocowujemy do kończyn "listewki", które

Rys.37.

SCENA TEATRU CIENI

W teatrze cieni rolę sceny pełni najczęście^’ekran, czyli 

białe płótno - naciągnięte na drewnianą ramę. Deśli nie 

mamy ramy, rozwieszamy płótno lub białe prześcieradło 

we framudze drzwi i możemy dać przedstawienie w technice 

hiszpańskich cieni, gdzie zobaczymy cienie ludzi, rysunek 

38 przedstawia fragment przedstawienia w tej technice.

Innym rodzajem scenki (ekranu) dla teatru cieni są 

propozycje przedstawione na rysunkach 39 A i B.

Rys. 39 A pokazuje mały składany parawanik, którego środek 

stanowi ekran, boczne ściany, o szerokości równej połowie 

długości ekranu, to skrzydła parawaniku. Parawan taki 

można wykonać z tektury, sklejki, kartonu.
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Rys.39.

Zr (To ł o < w i a t ł a

Najbardziej korzystne dla teatru cieni jest światło elektryczne, jednak można taż 

korzystać ze światła dziennego. W tym celu stawiamy ekran przed oknem, jeżeli jest 

więcej okien, to należy je zasłonić.

leżeli tu domu jest rzutnik do przeźroczy to możemy go wykorzystać jako-punktowe 

źrćdło światła, albo jako reflektor oświetlający lalkową scenkę.

Na rysunku cbok przedstawiono sposób 

wykorzystania rzutnika do przeźroczy 

do powiększenia cieni sylwetek na 

ekranie, albo na białej ścianie.



'd naszym teatrze cieni - poza wczesnej wymienionymi lalkami - możemy wykorzystać 

własne dłonie. Dwie ręce, lampa i ekran (jasna ściana) wystarczą, aby w cieniach 

przedstawić króciutką bajką np. o jakimś zwierzątku. Tajemnica tego teatru tkwi 

w umiejętnym spleceniu palców dłoni. Na rysunku 40 pokazano przykłady.

KOZ/OtEK zajączek

Taki teatr cieni nie wymaga żadnych nakładów (ekranem może być jasna ściana), ale- 

za to wymaga pewnej wprawy w posługiwaniu się rękami, no i fantazji. "Rzuca jąc"'na 

ścianą cienie różnych postaci, trzeba opowiadać i improwizować na poczekaniu. Nie 

zaszkodzi opracować sobie wcześniej mały scenariusz całego przedstawienia.

Repertuar
W domowym teatrze lalek i cieni można wystawiać gotowe krótkie sztuki. Można zainsce- 

nizować wiersz czy piosenkę. Ale warto samemu wymyślić jakąś historię o zrobionej 

lalce, czy przedmiocie, który jest pod ręką. Może to być prosta historia - byle miała 

pełną ruchu akcję. Na scenie teatru lalek stale musi się coś dziać, zmieniać, poruszać. 

I ostatnia sprawa. Za parawanem może być jedna osoba, może poruszać kilkoma lalkami, 

rozmawiać - zmieniając głos san^ ze sobą.

LALKARZ MOŻE BYĆ JEDEN - WIELU POWINNO BYĆ WIDZÓW
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„Henson często podkreśkah, że jego [akkj hy-iy projektowane dla występów 
w telewizji Ten motyw „gry na monitor”, a me na partnera stojącego 
oboj, stać się zasadą hensonowskjcj techniki, którą przejędjego uczniowie 
i spadkobiercy. „ (jra na monitor” to przejęcie optyki widza, Uczenie się 
z tym, co w danej chwdi widz widzi na ekranie, a zatem — reagowanie 
nie tylkp na zachowanie postaci z ekranu, kecz także na odczucia widzów. 
Zdaniem kpytykj, ta wkaśnie technika zapewniła programom dfensona 
Thezwykją żywość j mimo ekranu, spontaniczny kontakt z widzem. ”

(-) Henryk Jurkowski



Stefan Gełdon

Lalki Jima Hensona 
„MUPPETY”

hyba żadna przedstawienie lalkowe nie było tak pooularne (w ostatnim ćwierć-

wiczu XX wieku) wśród ogromnej telewizyjnej widowni całego świata jak "The Muppet

Show" jima Hensona,

Dzięki swym lalkom imitujących ludzi, zwierzęta, jak i fantastyczne stwory, 2im

-enson dokonał przełomu w powszechnym odbiorze widowisk lalkowych, nie tylko w tele

wizji, ale także w kinie.

Jim Henson (ur.1936 zm.1990) pierwsze swoje 

lalki zrobił w 1954r. Wówczas opracował własny 

program lalkowy dla stacji telewizyjnej 

w Waszyngtonie. Potem zaorooonowano mu prowa

dzenie wieczornego programu lalkowego dla 

dzieci (fot.2) Miał wtedy 18 lat.

Później 42 - letni Henson stał już na czele 

dużej firmy "Henson Associates", która zatru

dniała ponad 70 pracowników technicznych - kon

struktorów lalek i urządzeń towarzyszących, 

oraz 11 animatorów. Do grupy animatorów należał 

też sam Jim Henson.

Termin "muppet" wprowadzony został przez 

Sima Hensona, który określił w ten sposób 

połączenie marionetki (ang. marionette) 

z kukiełką (ang. puppet) Marionette + pUPPET = 

MUPPET.

Henson twierdził, że duże powodzenie przed

stawień muppetów polega na tym iż w jego 

programach, nawet najbardziej "czarny" chara-

Fot.1. 3im Henson (zdjęcie z I955r) kter, jest w gruncie rzeczy niewinny. A to 

właśnie przybliża muppety publiczności.

Później, mimo bardzo dobrych opracowań lalkowych programów - żadna z dużych sieci 

stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych A.Płn. nie chciała zakupić rewii z muppetami, 

o co Henson zabiegał przez 20 lat. Twierdzono, że tego rodzaju programy przeznaczone są
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Fot.2. Lalki Jima Henscna z 1955 roku

raczej dla dzieci. Nie mrożono im miększego powodzenia. Ryzyko podjął angielski 

producent Lord Lew Grade, zapraszając Hensona i jego spółkę do współpracy z angie

lską telewizją ABC, w jej londyńskim studio. Tam też powstał lalkowy program "The 

Huppet Show", który stanowił swoisty przełom w historii muppetów.

W 1976 roku "The Muppet Show" otrzymał w USA doroczną nagrodę za specjalna 

atrakcję telewizyjną, i od tej pory oglądali go telewidzowie prawie całego świata.

Przystępując do omówienia lalek Jima Hensona będę sie opierał na telewizyjnych 

wypowiedziach Hensona, a także na materiałach wyszczególnionych w bibliografii tego 

zeszytu. Z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z lalkami Hensona będzie to oois 

wyrywkowy i niepełny.

Lalki Hensona chcę przedstawić w niżej wymienionych tematach: 

Charakterystyka lalek Jima Hensona 

Muppety 

świat Fraglesów:

Fraglesy

Dudersy

Gorgi

Lalkowy kabaret "Polskie ZOO"
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Charakterystyka lalek Jima Hensona

Jim Henson stworzył więcej postaci niż ktokolwiek inny od czasów W.Dysney'a.

Lalki Hensona (często potocznie nazywane muppetami lub mappetkami) ze względu na ich 

wielkości i inny sposób gry podzieliłem na lalki: średniej wielkości to przedstawione

na fotografii 3 MUPPETY i na fot.4 FRAGGLE5Y,

Fot.3. MUPPETY

Fot.4. FRAGGLESY
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(fot.5) i mała mechaniczno-elektroniczne DUDERSY (fot.6)Lalki olbrzymia to GORGI

Fot.5. GORGI Fot.6. Dudersy

rodzaju animacji i miejsca gry.

Poniższa tabela pokazuje lalki Hensona pod względem wielkości omamianych lalek,

rodzaj \ 
lalek \
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miejsce gry 
(nagrań)

uwagi

MUPPETY 60 cm na żywo 1 bez pośrednio
specjalnie przygo
towane studio tele
wizyjne

operator 
animacji 

elektronicznej
znajduje sią
poza planem
nagrań

FRAGGLESY 50 cm na żywo 1 bezpośrednio spec.przygotowane 
studio telewizyjne

GORGI 2 m. mieszany 2 kończyny,korp. 
bezpośr.oczy i 
ust#. elektron.

przestrzeń w zasiągu 
fal elektromagnet.

DUDERSY 20 cm elektro
nicznie

1 za pomocą fal 
elektromagn. spec.przygotowane 

studio z zasiągiem 
fal elektromagn.

W pracowniach Hensona większość lalek wykonano z pianki polurietanowej, pokrytej 

materiałem z wełny, flaneli lub innym puszystym albo włochatym materiałem. Skons

truowano około oćł tvsiaca lalek ale oracowano tylko na około 15 tvoach lalek.



kreując nową charakteryzację przez ubieranie ich w nowe kostiumy, przyklejanie 

(najczęściej na "rzepy") nosów o innym kszałcie, innych oczu, uszu i brwi - patrz 

f ot. 7. i fot.8«

rot.7. Różne rodzaje oczu. Fot,8. Przyczepianie nosa.

Niektóre lalki Hensona mają elektronicznie 

są naszpikowane elektroniką.

sterowane usta, oczy i uszy i niejednokrotni

Muppety
Nadmieniłem już, że muppety były tworzone dla telewizji, a póz'niej również dla 

kina. Myślę, że stanowi to przyczynę, dla której Henson tworzył lalki w innej technice 

i specyfice w porównaniu z lalką klasyczną.

Początkowo Henson sam projektował i konstruował lalki. Później robił to członek 

jego zespołu - Don Sahlin.

Fot.9. Animacja muppetów na łodzi Wikingów

Muppety zwykle są beznóg, mają tylko tułów, głowy i ręce. Są filmowane od pasa 

w górę, kamera ujmuje je tak, by widzowie uwierzyli, że lalki są całe.
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Animatorzy muppetów grając, obserwują swoją lalkę w monitorze i widzą ją tak, jak 

przyszli widzowie (programy z lalkami Hensona są nagrywane przed ich emisją).

-torium gry dla muppetów jest bardzo wąskie, jest to pes przestrzeni' od.czubków 

głów animatorów, do nieco powyżej głów występujących lalek. Ale są programy, w któryc 

obszar gry jest duży, patrz fot.9, gdzie na specjalnym podeście przesuwa się łódź' 

Wikingów, a nad lalkami widać duży prostokątny żagiel.

U Hensona prawie wszystkie lalki mają ruchome usta (gęby, pyski). Dłoń lalkarza - 

animatora uruchamia gębę lalki poruszając kciukiem tylko dolną częścią g^by, czyli 

szczęką, koordynując przy tym jej ruchy z wypowiadanymi słowami.

Inną właściwością muppetów jest charakterystyczne rozmieszczenie oczu i nosa 

na twarzach lalek.

Rys.10. Kermit Rys.11. Piggy

Z bardzo wielu lalek stworzonych przez Hensona warto zwrócić uwagę na żabę 

o nazwie Kermit (rys.10) i świnkę Piggy (rys.11).

Nie ma wątpliwości, że zielona żaba - Kermit i różowa blond świnka Piggy stały 

się bohaterami, które cieszą się dużą popularnością na całym świecie. Być może 

tajemnica ich popularności tkwi w tym, że zostały obdarzone nie tylko wyrazistymi 

osobowościami, ale też ludzkimi pasjami i pragnieniami. Chcą sławy i pieniędzy, 

romansują, knują intrygi i dyskutują o poważnych sprawach. A na dodatek nie starzeją 

się i wciąż są zabawne. Henryk .Jurkowski w artykule "Bóg zapragnął mieć muppety 

w niebie" (Teatr lalek 3-4; 1990)' przytacza opis Kermita sporządzony przez Christo- 

phera Finch'a "Kermit od głowy do palców ma w przybliżeniu dwie stopy wysokości. 

W istocie jest on najbardziej podstawowym rodzajem pacynki z dodatkowymi drążkami 

do prowadzenia. Głowa i tors Kermita są czymś w rodzaju watowanej rękawiczki, 

sięgającej do łokcia. Prawa rąka Jima Hensona mieści się w głowie Kermita, a kciuk 

w dolnej szczęce, poruszając głową i ustami żaby. Głowa Kermita jest niezwykle prosta 

w konstrukcji i bardzo giętka, tak że Henson może ją wykręcać na rozmaite sposoby, 

i właśnie ta giętkość sprawia, że żabie rysy są tak wyraziste. Ręce Kermita (i nogi, 

jeśli to potrzebne) prowadzi się z dołu za pomocą cienkich metalowych drążków. Które



na ekranie sa prawie niewidoczne. Zazwyczaj Henson sam prowadzi te dwa drążki lewa 

ręka, by uruchamiać rące Kermita. Kiedy ootrzebne są ruchy pewnych członków - jak 

wtedy gdy Kermit siedzi i chce skrzyżować lub wyprostować nogi - inny lalkarz pomaga, 

operując dodatkowym zestawem drążków".

świnka Piggy początkowo była jedną z wielu świnek występujących w programach-rewiach 

Hensona. Dopiero później awansowała. Piggy ubiera się w sposób specyficzny i wydaja się, 

że nie zdaje sobie sprawy ze swej tuszy.

Rzadko 3ię zdarza, aby lalki znalazły się na znaczkach pocztowych. Amerykańska poczta 

wydała aż jedenastoznaczkcwą serię upamiętniającą 

50-lecie ocwstania muppetćw (patrz fot.12).

Z dużej ilości muppetćw na uwagę zasługują też 

lalki nazywane Statlerem i Waldorfem (fot .13). 

3a to widzowie lalkowego balkonu, którzy od od 

czasu do czasu żartują i szydzą sobie tak 

z przedstawienia, jak i z publiczności.

Choć na początku nikt nie wierzył w sukces 

Ajopetów, to pod koniec lat 60-tych stały się 

gwiazdami telewizji i dostały własny telewizyjny 

orogram. Zim Henson nie miał wątpliwości, że 

zielona żaba i różowa świnka staną się dla wielu 

widzów bohaterami lalkowego świata.

F ot«12« Piggy na znaczku pocztowym

Fot.13. Statler i Waldorf
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Świat Frasslesów
Świat fragglesów ta trzy różnorodne grupy lalek:

a) fragglesy (fot.4), których celem jest ciągła zabawa. Budowa tych lalek jest

bardzo podobna do budowy muppetów i analogiczna jest animacja,

b) dudersy (fot.6)to małe około 20-centymetrowe laleczki. Istnieją po to, by

pracować,

c) gorgi (fot.5) to olbrzymie około dwumetrowe maszkary.

Prezentowane na ekranie telewizyjnym fragglesy są widoczne od pasa w górą, 

natomiast dudersy i gorgi ukazują się w całości. Mimo tych różnic, wszystkie 

lalki ŚWIATA FRAGGLES& są do siebie podobne, gdyż wszystkie zostały zaproje

ktowane przez Michaela Fritha.

Fragglesy
Poza nieco mniejszymi wymiarami, innym wizerunkiem twarzy i oczami wykonanymi 

z plastykowych piłeczek są w budowie jak i animacji podobne do muppetów.

Dudersy
Dudersy stanowią jakby drugą grupą fragglesćw. Dudersy są najmniejszymi zdalnie 

sterowanymi (animowanymi) lalkami Hensona (patrz tabela str.4).Głównym problemem 

była animacja małych laleczek. Pierwotnie 

Henson poruszał bezpośrednio małym dudersem, 

patrz zdjęcie obok (fot.14), ale tu zakres 

ruchów był bardzo ograniczony. Następnie 

przystąpiono do zdalnego animowania laleczki, 

urządzeniami przystosowanymi do rozmiaru ręki 

człowieka (fot.15). W ten sposób również lalka 

"porusza” urządzeniami dostosowanymi do wielko

ści małej laleczki. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

animowane są laleczki jak i pojazdy (fot .16), 

którymi posługują się dudersy.

Urządzenia mechaniczno-elektroniczne 

pozwoliły animatorom zespołu Hensona tchnąć 

"prawdziwe życie" dudersom, które też chodzą 

"przebierają" nogami.

Osiągnięcia najnowszej techniki pozwalają 

obecnie "ożywiać" lalki za pomocą zdalnego 

sterowania. Zawansowane technologicznie lalki 

mają bardziej przekonywującą mimikę i gesty, 

więc współcześni reżyserzy filmów przygodowych 

nie obawiają się wykorzystywać lalek do ról,
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Fot.16. Animacja elektroniczna d ud e r s ów.

Gorsi
Wielkie około dwumetrowe lalki-maski nazywane gorgami stanowią niezwykłe połączenie 

sztuki lalkarskiej, pantomimy i technologicznej magii. Jest to najwyższy poziom

wtajemniczenia w tych dziedzinach. Gorgi należą do najbardziej skomplikowanych lalek, 

jakie stworzył zespół Jima Hensona. Są to postacie olbrzymów (fot. 5 ), które mają 

całkowitą swooode. ruchu i jednocześnie ekspresywne twarze. Trzeba było znaleźć sposób, 

aby dwóch wykonawców animowało jedną tą samą lalkę. Kostiumy olbrzymów noszą animatorzy 

Fot.17. Montaż aparatury odbiorczej 
tu nłotuip fmasro) nnrna.

Fot. 18. Zakładanie maski gorga 
na ani maknra
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wyspecjalizowani ty sztuce tańca i ruchu ciała. Ubrani tu kostium mogą wykonywać 

niemal groteskowe ruchy. Nosząc olbrzymią głowę (patrz fot.18) animatorowi wewnątrz 

kostiumu trudno obserwować co dzieje się na zewnątrz. Dlatego w głowie-masce gorga 

wmontowano małą kamerę, której obiektyw jest źrenicą oka olbrzyma. Natomiast przed 

oczyma aktora-animatora zamontowano mały monitor, żeby aktor animujący kostiumem 

dużego gorga widział co co dzieje się dookoła.

Każdego gorga-olbrzyma ożywiają dwie osoby: aktor-animator ■znajdujący się w dużym 

kostiumie musi poruszać n gami, ramionami, głową i tułowiem. Mimiką twarzy, ruchem 

ust i powiek zajmuje się animator spoza granej postaci, korzystając z fal radiowych 

i nadajnika w postaci rękaw. 'fot.15 i fot, "ś), która sprawdziła się przy anima

cji małych dudersów.

Hensonowi udała się rzecz niezwykła - połączył rozrywkę dla dzieci z rozrywką 

dla dorosłych, która mimo upływu lat wcale nie staje się nudna, Raz jeszcze przyto

czę wypowiedź Henryka Jurkowskiego z artykułu "Bóg zapragnął mieć muppety w niebie": 

"Nie ma wątpliwość co do tego, że Henson należy do najwybitniejszych artystów lalkarzy, 

którzy zdobyli sot .a serca ogromnej widowni. Wyprzedzili go w tyn dziele Uittorio 

Podrecca, Josef Skupa,Sierjiej Obrazcow, Byli oni artystami podróżującymi, przenosili 

się z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent. Henson różnił się od nich tym, 

że obrazy swoich lalek mógł przesyłać na odległość nie ruszając się z Nowego Jorku 

czy Londynu. Cczywiście posługiwał się innymi postaciami, innymi tematami, inną techniką, 

w sumie - innymi środkami wyrazowymi. Ale radość niósł całemu światu.

Lalkowy kabaret „Polskie ZOO”
Lalki Jima Hensona miały wpływ na lalkowe programy telewizyjni w wielu krajach. 

W późnych latach osiemdziesiątych przed twórcami lalkowych programów otworzyły się 

nowe horyzonty. W wielu telewizjach pojawiły się programy satyry :zne, w których 

występowały lalki - karykatury znanych osobistości.

Jaromir Chomicz w kwartalniku "Teatr Lalek", artykuł NASZE Z03 fisze; "Przed laty 

z zazdrością spoglądałem w okienko telewizora oglądając wspaniał? Mippety Jima Hensona. 

Twórcę tej audycji miałem nawet okazję poznać na Fire Island. Wć/czas wyraziłem swój 

entuzjazm dla tego co robił. To dlaczego nie zrobicie takiej aud/cji w Polsce?

- zapytał ze zdziwieniem. Wczesne realia polityczne nie pozwala ty na tego rodzaju 

eksperyment.

Pewnego dnia Marek Chodaczyński przywiózł do studia na Woronicza lalki z wystawia

nego we FRASZCE "Lekarza mimo unii" Lalki zaprojektowane przez Pi )tra Krochmalskiego 

były duże, wykonane z gąbki, co dawało możliwość mimicznej anima :ji gęby.

Lalki zainteresowały redaktorów programu craz Kryszaka i Zaor ikiego. Rozmowy na 

temat formy postaci, "przymiarki" do soektaklu zaowocowały UJ S J . c oi i j. t/ I99lr.
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?ierwszvm programem Polskiego ZOO - satyrycznej cotygconiówki tu Polskiej Telewizji".

£ęt.l9.

A.Grygołcwicz

Na zdjęciu obok (fot,19) zaprezentowano poli

tyków w postaciach zwierząt. Lalki orojektował 

Jacek Frankowski, a wykonanie lalek przypadłe 

Andrzejowi Grygołcwiczowi. Chodziło o to, by 

lalki zwierzęce przypominały sw$e ludzkie 

□ierwowzory. Tworzywo do ich wykonania to 

gąbka odpowiednio ukształtowana, z otworem 

w środku tak przystosowanym, by można było 

odpowiednio lalką animować.

Oglądałem prawie wszystkie odcinki Polskięo.' 

ZOO - fascynującej audycji telewizyjnej, 

oglądanej zarówno przez dorosłych, jak i przez 

dzieci, wyśpiewujące z zamiłowaniem: 

'•Wszystkie łosie mają w nosie 

żubr popłakał się jak bóbr,

z dzika właśnie wyszło prosie.

Chór padaIców w roli kur, 

piszczy w trawie 

lub brzmi w trzcinie, 

sieją burze albo mak 

wydarzenia i opinie 

a czasami nawet fakt”

Fot.20. Reżyserzy i lalki "Polskiego ZOO"

Telewizyjny lalkowy kabaret "Polskie ZOO" przestał się ukazywać po wyemitowaniu 

93 odcinków. Wybory do Sejmu w 1993roku położyły kres występom bardzo łubianych 

i svmoatvcznvch zwierzaków.
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Nr 1 -2 (42-43) 2006 biuletyn POLUNIMA

PRZYSZŁOŚĆ

ZASP POLSKIEGO TEATRU LALEK
13 marca 2006 roku w siedzibie Związku Artystów Scen Polskich odbyła się konferencja zorganizowana przez 

Polski Ośrodek Lalkarski UNIMA i ZASP - „Przyszłość polskiego teatru lalek”. Uczestniczyli w niej dyrektorzy teatrów, 
artyści, członkowie ZASP i POLUNIMA, sympatycy teatru oraz reprezentanci instytucji i stowarzyszeń, którym bliska 
jest twórczość dla młodego widza.

Efektem całodniowej i bogatej w zagadnienia konferencji są uchwały i apele podjęte przez uczestników konfe
rencji oraz zgodna decyzja o celowości częstszego organizowania takich spotkań.

UCHWAŁA nr 1
W związku z rażącym odstąpieniem Telewizji Publicznej 

od prawnie przypisanych jej funkcji promocji kultury polskiej, 
w tym teatru dla dzieci, żądamy:
• przywrócenia Telewizyjnego Teatru dla Dzieci,
• przywrócenia corocznego Telewizyjnego Festiwalu 

Teatrów Lalkowych,
• powrotu do utrwalania najwartościowszych współ

cześnie realizowanych przedstawień polskiego teatru 
lalek, poprzez ich rejestrację.
Przywrócenie współpracy polskich teatrów lalek z Tele

wizją Publiczną, uważamy za jeden z koniecznych warunków 
zatrzymania postępującej w publicznych mediach degradacji 
sztuki dla dziecka. Telewizja, która chociażby z racji swego 
statusu, jest jak najbardziej predysponowana do dbałości 
o właściwy rozwój emocjonalny i kulturowy dziecka, powinna 
czerpać ze znakomitego potencjału repertuarowego i dorob
ku artystycznego istniejących w Polsce teatrów lalek. Brak tej 
współpracy w dniu dzisiejszym, a raczej jej całkowite znisz
czenie, uważamy za przejaw arogancji i ignorancję młodego 
widza, w przyszłości pełnoprawnego, dorosłego obywatela. 
Decydenci biorą wszakże współodpowiedzialność za proces 
wychowania młodego człowieka.

UCHWAŁA nr 2
W sytuacji coraz bardziej widocznego zagrożenia dla 

istnienia i rozwoju kultury narodowej, a szczególnie w ra
diu i telewizji, zgromadzeni na konferencji przedstawiciele 
teatrów lalkowych z całej Polski postanowili przyjąć i po
dać do publicznej wiadomości wspólny apel Sekcji Teatrów 
Lalkowych i Sekcji Radia i Telewizji Związku Artystów Scen 
Polskich w sprawie ochrony i upowszechniania dóbr kultu
ry, w postaci zgromadzonych w archiwach Polskiego Radia 
słuchowisk i innych audycji dla dzieci.

Zebrani postanowili przesłać kopie apelu do Zarządów 
Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Sejmo

wej Komisji Kultury, Senackiej Komisji Kultury, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i do prasy.

UCHWAŁA KOŃCOWA
Mając na uwadze piękne tradycje lalkarstwa polskiego, 

uczestnicy konferencji wyrażają nadzieję, że większość arty
stów, skupionych wokół teatrów wywodzących się z dawnych 
teatrów lalek dostrzega odrębność swej drogi wobec dróg 
innych artystów teatru polskiego.

Teatr lalek przeszedł w dwudziestym wieku znamienną 
ewolucję od swoich form klasycznych (głównie parawano
wych) do form nowoczesnych, korzystających z doświadczeń 
teatru plastycznego i różnego rodzaju teatrów alternatyw
nych. Dla wielu lalkarzy pokusą stała się możliwość wejścia 
z lalką, a częściej bez lalki, na teren teatru dramatycznego. 
Awangarda historyczna ceniła lalki za ich „marginalność”, 
lalkarze chcieli zaprzeczyć swej „marginalności", chciełi zna
leźć się w głównym nurcie sztuki teatralnej.

Była to zapewne szlachetna idea z punktu widzenia po
szczególnych osób. Z punktu widzenia całości kultury teatral
nej postawa taka prowadziła do ujednolicenia tej kultury, a co 
za tym idzie - do jej zubożenia. Szanując ambicje osobiste 
poszczególnych artystów, uczestnicy konferencji wyrażają 
przekonanie, że polskiemu teatrowi potrzebne jest utrzyma
nie różnorodnych form teatralnych w tym także utrzymanie 
teatru lalek.

Teatr ten zgodnie z panującymi modami przyjmuje na 
siebie nowe nazwy, takie jak teatr figur, teatr formy czy teatr 
animacji. Nie chcemy spierać się o nazewnictwo. Ważny nato
miast jest fakt, że „teatr lalek” stoi przed szansą rozszerzenia 
swego języka o język artefaktów, którymi zasypuje nas cywi
lizacja postindustrialna. Ucieczka od tego teatru dziś byłaby 
katastrofą kulturalną. Wybitni twórcy teatru współczesnego 
jak Dario Fo, Adriane Mnouchkine czy Robert Lepage pene
trowali i penetrują tradycje lalkarskie, by znaleźć zasadnicze 
mechanizmy ludzkiej egzystencji.
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Mając na uwadze wskazane tu procesy, uczestnicy kon
ferencji postulują utworzenie trzyletniego programu (realizo
wanego przez ZASP i POLUNIMA), badającego znaczenie 
teatru lalek (figur, formy, animacji) w ekspresji współczesnej 
kondycji człowieka. Program ten składałby się z sześciu 
badawczych seminariów z uwzględnieniem następujących 
tematów:
1. Teatr lalek wobec aktualnych tendencji w teatrze świa

towym.
2. Teatr lalek wobec powinności społecznych. Jego widz. 

Dorosły i dziecięcy. Recepcja przedstawień.
3. Teatr lalek a tekst sztuki przeznaczonej dla teatru. Zaso

by dramaturgiczne a praktyka sceniczna. Czy teatr lalek 
czeka na autora?

4. Teatr lalek w kulturze polskiej dnia dzisiejszego. Uni
wersyteckie badania teatrologiczne. Postawa krytyki
i jej kompetencje. Antropologia teatru lalek - źródła 
słowiańskie.

5. Programy szkolenia przyszłych artystów teatru lalek.
Zamierzenia i rezultaty.

6. Teatr lalek jako narzędzie awangardy. Teatr lalek jako 
prowokacja i alternatywa teatru aktorskiego. Pamięć 
lalkarskich rytuałów. Gdzie są lalkarskie Gardzienice?

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko znajdzie zrozumie
nie odpowiednich czynników społecznych i politycznych jak 
również sponsorów, którzy zapewnią środki dla utrwalenia 
dorobku wyżej wymienionego projektu w postaci obszernej 
publikacji.

Jednocześnie uczestnicy konferencji zgłaszają koniecz
ność kontynuowania przez ZASP działań na rzecz zmian w ak
tach prawnych dotyczących funkcjonowania i zarządzania te
atrami w Polsce. Przedstawiciele środowiska reprezentujący 
teatry lalek wyrażają gotowość spotkania z władzami instytucji 
państwa przygotowującymi i tworzącymi akty prawne w celu 
współpracy i konsultacji przy tworzeniu ustawy o działalności 
instytucji artystycznych.

Dyrektorzy teatrów widzą pilną potrzebę organizowania 
szkoleń z zakresu realizacji projektów artystycznych oraz 
źródeł ich finansowania.
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kwartalnik „ Teatr lalek" nr 4 (87) 2006

Zupa z lalki

Wiesław Hejno

Rozstanie się ialkarza z 'alką teatral
na w la-kcwym teatrze odbywa się bez 
ceremcrii, jaka by jej się należała z racji 
przejścia z teatrzyku '.ucowego do tea
tru oświeconego. Niewedy jeszcze lal
ki postękują, w zawiłych scenicznych 
Konfiguracjach, ale to chyba z nawyku. 
Obecnie rolę 'alki w przedstawieniu „lal
kowym" trucno zdefiniować. Żeby jed
na* odżegnać się od pustki, braku arty
stycznego ocmysru czy zwykłej kontynu
acji dobrych juz osiągniętycn doświad
czeń, umacniania ich i doskonalenia 
w -zemiosłe, wprowadza się nazwy 
zastępcze. Coś w rodzaju definicji teatru 
nowego. Mamy teatr plastyczny. Oczy
wiście u początku drogi artystyczne
go cennicwania. Mamy teatr alternatyw
ny, sam w secie poszukujący cdpowie- 
azi na pytanie o tożsamość. Którą alter
natywę należy 'wybrać? TaK jakby widocz
ny spektakl powstał poprzez odrzuce
nie innego. Tego, ktorego nie widać. 
Teatr formy zamiast lalki, aie tez bez lalki.

Mnogość poszukiwań twórczych 
świadczy o sile młodych, wstępujących 
na scenę. Ich aktywność może zapowia
dać pozytywne skutki. Skoro wdrapują
cy się do zawodu reżyserzy zacierają sia
dy swoich poprzedników, przyjąć trze
ba, ze poszukują własnej drogi twórczej. 
Manifestują nonkonformizm, ale wpada
ją w pułapkę nieznanego. Za to im chwa
ta. Lecz jeśli zesrają ślepymi plagiatorami 
nowemody, należy im się przytyczek.

Zwrócimy uwagę na jeden z aspektów 
„lalkowych" spektakli - ich multimedial- 
ność. Można odnieść wrażenie, że taki 
multimedialny spektakl jest reklamą kasz
ki manny. Taka w mm sieczka. Dlaczego 
właśnie tak? Bo nie wiadomo, z czym go 
Kojarzyć oprócz reklamy.

Artysta pokazuje rzeczywistość sce
niczną pozbawioną postaci bohatera - 

lalki. Wieloma znakami (plastycznymi?) 
konstruuje swiatooóraz, w którym lal
ka jest na przylepkę. Zagłuszana mno
gością informacji, staje się jedną z nich. 
Wartość lalki równa jest każdemu znako
wi w światoocrazie. Albo inaczej, „nie ma 
jej wcale ", ponieważ w „teatrze plastycz
nym" wszystkie obiekty plastyczne są „lal
kami”. Aie nimi nie są.

Lalka teatralna zostaje odarta z oso
bniczego losu. Wprzęgnięta w mechanizm 
sceniczny na równi ze wszystkim, co na 
tej scenie się pojawia. Czy 'wtedy lalka jest 
jednym z elementów w magmie - symbo
licznym odzwierciedleniu realnej rzeczy
wistości? O, gcycyz tak było!

Obnosi się lalkę po scenie, tak jak 
jeden z wielu rekwizytów. Reżyser nie 
żałuje przy tym dymu, filmowych przebi
tek, przeźroczy, i co tam jeszcze wpadnie 
lalkarzowi w ręce. A rez/serowi do głowy. 
Boć moda jest na multimedialność.

W spektaklu widać, na przykład, ręce 
lalkarzy bez rękawiczek - umownego ich 
odrealnienia. To nic zadziwiającego. Ale 
te niezdarne, czerwone i spracowane dło
nie mimowolnie przyciągają 'wzrok. Umysł 
szuka uzasadnienia pokazania rąk. Po co 
tak te ręce zostały użyte - wszystkie ele
menty spektaklu powinny mieć zasto
sowanie celowe. Reżyser nie zamierzał 
dowieść zasadności zderzenia dłoni czło
wieka z formą lalki. Te znaczące dłonie to 
jakiś przypadek. Mimowolnie w spektaklu 
śledzi sie przypadki. Dominuje dadai
styczna poetyka nad zwyczajną opowieś
cią. akurat w tym 'wypadku, o losie lalki 
człowieka i lalki konia.

Jeśli sceniczne łączenie materii nie
ożywionej z ciałem człowieka staje się 
przypadkowe, pęka spójność wewnętrz
na spektaklu. Jeśli reżyser lalkarz sądzi 
inaczej, musi to udowodnić konstrukcją 
spektaklu, przebiegiem akcji scenicznej. 

Zagubienie się czy zapomnienie o tej 
zasadzie przynosi niezamierzone efekty 
i oczywiśc ie zgubne dla widowiska skutki.

Nieumiejętnie konstruowana muitime- 
dialnosć sprowadza rzeczywistość sce
niczna - wszystkie znaki, w tym także lal
ki - do jednego worka. Całość rozmyd
lą się w gmatwaninie, którą rozumie tylko 
ktoś wtajemniczony. Kto nim jest? Dręczy 
to pytanie zjadacza Chleba - widza jesz
cze rozumiejącego zależność mieczy pra
wą ręką i I swą nogą.

Tak naprawdę artysta gotuje jedno- 
daniową zupę z wszystkiego, co sobie 
pokojarzy. Sporządza strawę, którą czę
sto przypala. Dziecięca publiczność zgro
madzona na widowni prycha i kicha, choć 
dym niedrażniący. Za to ten dym jest pre
tekstem co aktywnego uczestnictwa 
w widowisku. Szkoda, że dym jest atrak
cja, a nie jakiś bardziej zmatenalizowany 
bohater.

Wie:u reżyserom lalkarzom brak wiary 
w lalkę-bonatera. Tracą go z pola widze
nia. Przytłacza ich złożona realność doo- 
kolnego świata. Ten świat przedstawiają 
jako papkę wszelkich wartości. Do cze
go dąży lalkarz?

Poddam jesteśmy furiackiemu medial
nemu zawłaszczaniu czasu i umysłu. 
Codzienność wypełnia język obrazków 
i wypowiedzi które ślizgają się po realnej 
rzeczywistość. Istniejemy między prepa
rowanym przekazem medialnym (zawsze 
ten przekaz jest 'wyborem choćby ze 
'względu na narzędzia: obiektyw kamery, 
dobrane słowo) a naszym światem real
nym. To wie my, jako uwikłani w realia kul
tury obrazkowej. W pewnym sensie teatr 
lalkowy przy należy do sfery medialnej. Ale 
czy wobec tego musi on naśladować tę 
sferę?

Jeśli mż/ser 'alkarz inscenizuje skró
ty myślowe niepowiązane ze sobą nar



racją, jeśli nie panuje nad tempem 
zmian, jeśli gwałtownie objawia emocje 
w przypadkowych obrazach, to mamy na 
scenie niezrozumiałą maź.

Może reżyser lalkarz zboznie celuje - 
buduje wielowarstwowe odbicie rzeczywi
stości, w której wszystko jest ważne, tyl
ko w miniaturze. Aktor lalkarz zaś pośród 
przedstawianych miniatur jest najwięk
szą figurą, a więc wydaje się najważniej
szy. Widzimy go zapracowanego. Pociąga 
liny, opuszcza podesty, przesuwa para
wany, przenosi lalki, robi fikołki, występu
je w masce lub maskę robi ze swojej twa
rzy. Wypowiada tekst, zamiera w pozie, 
by za chwilę ożyć w działaniu. Niewielkie 
lalki śmigają, jak liliputy w święcie Guliwe
ra. On, olbrzym, jest zapracowany, i ma 
ciężko.

Czy olbrzym-lalkarz dostatecznie 
objaśnia znaczenie i funkcję pokazywa
nych małych elementów? Czy wyraziście 
wskazuje on na zależności w ramach 
tego lapidarium - zebranych na scenie 
przedmiotów? O czym ten lalkarz infor
muje widza? Gdy jeden element odkła
da, a drugi bierze do ręki. Demonstruje 
znaki. Zaświadcza wykonanie zadania. 
Demiurg, kreator, władca..! W imieniu 
autora czy postaci scenicznej interpretu
je przedstawiane zdarzenia?

To jakiś władca naiwny...
Lalkarz ociera pot z czoła. Jednak nie 

robi tego z powodu napracowania się nad 
losem jednostki - lalki - bohatera. Lalkarz 
trudzi się w dymie z dymnicy nad losem 
świata. A obok w garnku siedzi lalka. Zwy
kle w garnku gotuje się zupę. Na dodatek 
to lalka Chińczyk. Z tradycji starego tea
tru została tylko ta hipotetyczna chińska 
zupa. Co w zamian na scenie? Gonitwa 
obrazków. Niestety, gonitwa myśli.

Nadmiar scenicznych środków audio
wizualnych ma zrekompensować brak. 
Czegoś w spektaklu? Czy ruchome na 
pół sceny obrazy mają dopełnić wnę
trze małej laleczki? To oczywiście jest 
jakiś zabieg inscenizacyjny. I jak każdy 
inny zabieg inscenizacyjny, taki też ma 
rację bytu pod warunkiem świadome
go zastosowania. Czy ten obraz może 
zastępuje lalkę bohatera? Nie. Ponie
waż obok tej lalki stoi lalkarz. Pokazywa
ne wielkie obrazy roją się raczej w jego 
głowie. Te obrazy to myśli lalkarza. Nie. 
Bo on się w międzyczasie uprzedmio
towił. Już go nie ma. Nie. Samiśmy się 
uprzedmiotowili. W tej sytuacji nam już nie 
jest potrzebna lalka. Ani jako bohater, ani 
jako antybohater. Skoro uznajemy siebie 
za lalki...

Tu jednak powstaje kolejne pytanie: 
czy my o własnym uprzedmiotowieniu 

wiemy? Czy jako byty uprzedmiotowio
ne coś kapujemy? Z drugiej strony nawet 
lalkarza czasem coś boli, trapi, uwiera. 
On kocha lub płacze, jest samotny lub 
szczęśliwy.

Naprawianie człowieka nie jest tym 
samym, co reperacja lalki. Chociaż arty
ści lalkarze juz jakiś czas temu utworzyli 
zespół pod nazwą Klinika Lalek. Ostatnio 
zaś odbył się festiwal pod znamiennym 
tytułem „Lalka też człowiek".

W pewnym widowisku mały zwierzak 
z rodziny drapieżnych kotów znalazł się 
w świecie zamienionym w cyrk. Było
by może zabawnie. Gdyby ten cyrk robił 
reżyser z głową na ziemi. W chmurach 
może też jest cyrk. Tylko informacje stam
tąd na ten temat nie dochodzą. Więc 
jeśli się robi spektakl w manierze „cyrk 
w przestworzach", to się właściwie co robi?

Lalka z Niezwykłego koncertu S. Otmcowa/Puppet from The (. nusual Concert by S. Obraztsw

Czy; by lalkarz osiągnął już szczy
ty możli vości lalki? Takiej jaka ona jest? 
Skoro I ilkarz uprzedmiotowił rzeczywi
stość z obą włącznie, to znaczy, że infor
muje oi widzów, iż antropologicznie lal
ka zost< 'a substytutem człowieka. Wobec 
tego na scenie mamy lalkę.

Dla r jszty świata, która jeszcze o tym 
nie wie, może to być całkiem interesują
cy teatr. Toż to nic innego, jak znany już 
od prąd iwna teatr lalek. Jeżeli tak, niech 
uprzedr liotowiony lalkarz robi porządnie 
to multimedialne dziwowisko. I mądrze. 
Rozpad ijąca się materia nie ma poczucia 
czasu. I la co ten lalkarz czeka. Aż zupa 
mu się ( ałkiem przypali? ■



Mój nauczyciel Mój nauczyciel

Stefan Giełdon
Był rok 1947, Szkoła 

Podstawowa w Białacho- 
wie. Na początku września 
pierwszy raz przekroczyłem 
próg tej małej, czteroklaso
wej szkoły. Różne myśli kłę
biły się w małej głowie. Bó 
w różnie mówiono o szkole. 
Jedni straszyli, inni pocie
szali. Usiadłem w pierw
szej ławce, pewnie tak sta
rej jak ta szkoła, bowiem 
mocno poznaczona była ko
zikiem poprzednich roczni
ków. Naprzeciw czarna ta
blica na trójnogu i ta trzcin- 
ka oparta o kąt okna, o któ
rej wiele słyszałem z ust ro
dziców, kiedy syn za bardzo 
się rozbzikał. I ten zapach 
pyłochłonu, którym smaro
wano podłogi we wszystkich 
szkołach i urzędach. Przy
szedł nasz „Pan”. Młody, 
przystojny i pamiętam, że 
zapytał nas, kto się zna na 
zegarze. Odpowiedziałem 
twierdząco i dodałem, że 
nauczył mnie' Jerzy, mój 
starszy brat. I tak rozpoczę
ła się moja edukacja. Jako 
ciekawostkę powiem, że do 
nauki pisania i liczenia słu
żyła nam czarna tabliczka 
łupkowa, rysik i „szwamka” 
(gąbka). Rysikiem na stro
nie w linie uczyliśmy się 
pisać a na stronie pokrat- 
kowanej liczyć. Szwamką 
wycieraliśmy literki i cyfer
ki i może było pisać od 
nowa. Lekcje były bardzo 
urozmaicone. Na „przyrodę” 
wychodziliśmy do sadu, by 
na przykładzie kwitnących 
jabłoni poznać rozwój i ży
cie roślin. Był też taki 
przedmiot jak prehistoria. 
Ten czasem przerabialiśmy 
na pobliskim bagnie, gdzie 
moczary i chaszcze były 
tłem do mroczonych dziejów 
naszego świata. Na pracach 
ręcznych cięliśmy butelki na 
wazony i naczynia do innych 
doświadczeń. A cięliśmy w 
prosty sposób. Nasączony w 
denaturacie sznurkiem ob
wiązywaliśmy butelkę po
niżej szyjki, pan podpalał i 
po chwili zanurzał w zim
nej wodzie. Szyjka odpadła 
jak nożem cięta. Nasz pan 

grając na skrzypcach uczył 
nas piosenek o wiośnie gdy 
„słonko przygrzewa jasno 
ogniście”, o ptaku „co po łą
kach brodzi”, było też o pie-' 
cu, który mruczał by mu dać 
węgla sześć wiader. 
Wszystkie pamiętam.

Pan Stefan Giełdon miał 
też zacięcie artystyczne. 
Uczył nas występowania na 
scenie, gdzie widownią byli 
uczniowie i mieszkańcy na
szej wsi. W jednym wystę
pie scenicznym byłem 
„stoczniowcem”, do którego 
pochodzi dziewczyna (Mał
gosia Gnzińska) i mówi: _A 
tam w porcie masztów las, 
a tam w porcie tłoczono. 
Walą młoty raz po raz. Ro
botniku co budujesz?” Nie
stety, moją kwestię juz za
pomniałem. Pan Giełdon 
stworzył też teatrzyk ku
kiełkowy, do którego lepiłem 
główki z gliny. Potem leża
łem nad sceną na rusztowa
niu i krzyżakiem połączo
nym z kukiełką nitkami 
wprawiałem ją w ruch. Przy
pominam sobie, że aby sce
nę oświetlić, pan podłączył 
kilka żaróweczek do dyna
ma rowerowego, które pusz
czał w ruch mój kolega Ge
rard Petka kręcąc pedała
mi roweru postawionego na 
siodełku i kierownicy. Na 
scenie było widno. To wła
śnie te kukiełki gliniane 
były początkiem dalszej 
działalności artystycznej 
mojego nauczyciela i mojej. 
Pan Giełdon opuścił Szkołę 
Podstawową w Białachowie 
w 1950 roku i zajął się pra
cą artystyczną w świecie te
atrzyków lalkowych. Bodaj 
w roku 1958 przyjechał ze 
swoim zespołem do Zblewa, 
by dać przedstawienie dla 
dzieci „Szewc Dratewka”. 
Pamiętam melodie i słowa 
piosenki, którą śpiewał 
„Dratewka" .... szydło dra- 
twa, szydło dratwa, szew
ska praca to niełatwa.

c.ćL w następnym 
numerze

Edmund Zieliński 
(mm)

Mój nauczyciel

Stefan Giełdon
c.ćL- z -poprzedniego 

numeru
Na wiosnę 1961 roku na 

działce pana Czapiewskiego 
na „księżych włóknach” w 
Zblewie, wzięłam grudkę gli
ny i, jak wtedy w białachow- 
skiej szkole, ulepiłem ludz
ką główkę. Wróciły wspo
mnienia o lalkach w naszej 
szkole i zaczęła się moja 
przygoda z rzeźbą w glinie, 
w drewnie i trwa to do dziś. 
To dzięki temu, że na drodze 
mego życia stanął mój na
uczyciel Stefan Giełdon.

. Przez całe lata starałem 
się dowiedzieć gdzie przeby
wa i co porabia mój J? cm”. 
Ktoś mówił, że gdzieś na 
Śląsku. Dopiero tego roku, 
kiedy z racji mych zaintere
sowań, odwiedziłem z kole
żanką Krystyną Szałaśną 
(etnografem) Kazimierza 
Gołuńskiego w Bytom, otrzy
małem od niego miłą infor
mację, że Stefan Giełdon 
mieszka i aktywnie żyje na 
Kociewiu w Nowem. A co 
pan Gołuński ma wspólne
go z Giełdonem. Bardzo wie
le. Pan Kazimierz jest ku
zynem żony pana Stefana, 
Wandy z Gołuńskich Po po
wrocie do Gdańska napisa
łem list do mego nauczycie
la, do którego załączyłem 
zdjęcie ze szkoły w Białacho
wie, ksero świadectwa pod
pisanego przez Stefana Gieł- 
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dona i kilka moich artykn 
łów. Na odpowiedź nie cze
kałem długo. Przyszedł 
przemiły list oraz materia
ły związane z działalnością 
pana Stefana Giełdona.

■Byłem bardzo zaskoczo
ny tym wszystkim, co osią
gnął w swym życiu pan Ste
fan. To tytan pracy. Tylko 
czemu tak mało o nim wie
my w naszym środowisku 
kulturalnym? Jego doświad
czenie, opracowania tech
niczne odnośnie teatrów lal
kowych, są godne upo
wszechniania Powinny być 
przykładem i wzorem do na
śladowania w szkołach 
wszystkich typów, domach 
kultury itp. To, że Nowe leży 
na terenie woj. kujawsko - 
pomorskiego i że tam wła
śnie pracuje pan Stefan Gieł
don, ma swoje odbicie w do
strzeganiu i pozytywnej oce
nie działalności pana Stefa
na przez mecenasów kultu
ry tamtejszego regionu. Byd
goszcz zawsze miała więcej 
serca dla kultury.

Drogi Panie Stefanie. 
Życzę panu wiele zdrowia, 
nowych pomysłów i przed
stawień na scenach teatrów 
lalkowych, zadowolenia i 
uznania oraz pomyślnych 
wiatrów w żegludze śródlą
dowej na własnym ulubio
nym jachcie s/y „Wodnik”.

Edmund Zieliński
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Stefan Gełdon Lalka i ąuasi lalkarze

Jestem, stosunkowo częstym obserwatorem wielu spotkań, konfrontacji i przeglądów tak 
zawodowych jak i amatorskich teatrów lalek. Jurorzy tych spotkań' bardzo dobrze opanowali 
język teatralny, szkoda że nieraz nim żonglują w celu przypisania nie lalkowych form 
teatrowi lalek.

Są zespoły ąuasi lalkowe, które zaniechały pielęgnowania istoty teatru lalek. Są komisje 
konkursowe nie dbające o ostrość gatunku jakim jest teatr lalek. Chlubnym wyjątkiem było 
festiwalowe jury w Opolu. Tam na Opolski Festiwal Teatrów Lalek selekcjonerzy wybierając 
najlepsze spektakle, zaprosili przedstawienia w większości „ żywoplanowe”. Tymczasem 
festiwalowe jury pominęło je, nagradzając wyłącznie te grające lalkami. Szkoda, że nie jest 
tak na wszystkich przeglądach teatrów lalek.

Dziś się wszystko rozmywa, wszystko jest dozwolone. Kilka czerwonych rękawiczek i dwie 
czerwone skarpetki zaistniałe na kilka chwil w pelnospektaklowym „ żywoplanowym” 
programie rozkrzyczanej klasy awansowało na szczyt organizowanych Konfrontacji Teatrów 
Lalek. Pierwsze miejsce na przeglądzie amatorskich i szkolnych teatrów lalek jest dla 
uczestniczących tu instruktorów wskazaniem formy i kierunku w którym należy zdążać - 
powinno być prawie wzorem do naśladowania. Myślę, że niektórzy jurorzy nie lubią lalek, 
za to uwielbiają „żywoplanowe” i głośne śpiewogry. Uważam, że komisje konkursowe na 
przeglądach teatrów lalek powinni być strażnikami gatunku jakim jest TEATR LALEK 
chyba, że będzie to przegląd nie teatrów lalek, a konfrontacje TEATRÓW ROZMAITOŚCI.

Są teatry lalek, które od lalki odchodzą. Uczciwe i rzetelne teatry zawiadamiają nas o tym , 
zmianą nazwy teatru i organizatorzy konfrontacji wiedzą do jakiego przeglądu taki teatr 
zakwalifikować.

Cieszę się, że nie jestem odosobniony w obronie lalek w teatrze lalek. Jako przykład 
przytoczę kilka wypowiedzi wybitnych znawców lalkarstwa i znanych reżyserów 
profesjonalnych teatrów lalek.
Krzysztof Niesiołowski „Pod prostym szyldem TEATR LALEK robi się coraz częściej 
spektakle bardzo dalekie od nawet najbardziej pojemnej definicji teatru lalek. Ale to już 
sprawa ambicji, a może zwykłej uczciwości twórców. A czy teatr lalek ma perspektywy? 
Powiedziałbym - wyłącznie.”
Edmund Wojnarowski „ Teatr lalek zachował w pełni istotę teatralności. Jakże często nie 
docenianą przez tych, co przez nadmierną skłonność do nadużywania tzw. Żywego planu 
zdają się nie wiadomo dlaczego wyrażać tęsknotę do dramatu. Tymczasem tacy tytani teatru 
jak Kantor, Grotowski czy Szajna ulalkawiali, jak tylko się dało to wszystko, co robili w 
tymże dramacie.
Wojciech Wieczorkiewicz „Co to jest teatr lalek? To teatr, w którym występują lalki. Teatr 
lalek jest sztuką bardzo trudną a łatwe jest dla mniej zdolnych.”

Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze,
To widać z woli nieba prawdopodobnie nie może

(K.I.Gałczyński)



Henryk Jurkowski „Aby zachować teatr lalek jako gatunek sztuki teatralnej, trzeba lalce 
przywrócić status podmiotu scenicznego.”
Wiesław Hejno „Cud animacji. Ta sztuka nie występuje w żadnym innym teatrze, poza 
lalkowym. Lalkarz stwarzający świat niemożliwy do stworzenia gdziekolwiek indziej poza 
teatrem lalek, z natury został obdarowany tym talentem. Ofiaruje siebie jako sprawcę 
i powiernika uczuć, którymi widzowie obdarzają postać sceniczną tworzoną przez lalkarza.” 
Janusz Ryl-Krystianowski „Jakiż to teatr lalek, w którym lalka pojawia się marginalnie 
I to w sposób nie zawsze uzasadniony inscenizacyjnie. ...Lalka ma nieograniczone i nie 
rozpoznane jeszcze do końca możliwości wyrazu. Jest środkiem ekspresji teatralnej o nie
zwykłej sile oddziaływania....Proszę, nie niszczmy się sami i nie ośmieszajmy, przykładając 
do teatralnych dokonań pozaartystyczne oceny.”
Ewa Żukowska „W teatrze lalek jest taka cudowność, której nie ma w żadnym innym 

teatrze i nie ma w żadnej innej dziedzinie ludzkiej aktywności. I jest teatralność, która 
pozwala w świecie rzeczywistym budować nierzeczywistość.”



„Baśniowy Świat” ma 15 lat

Osobliwość i bogactwo środków wyrazu teatru lalek oraz zauroczenie (kleci i młodzieży 
lalką teatralną sprawiło, że Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” istnieje i działa już 
piętnaście lat.
Powstał 2 grudnia 1992 roku w Centrum Kultury ,TAMEK” w Nowem. Instruktorem i 

reżyserem został Stefan Gełdon. Centrum Kultury z inicjatywy dyrektora. Andrzeja Gappy 
wygospodarowało w Zamku salkę, w której znalazło się miejsce na scenę i v/idownię, a obok 
salki pomieszczenie na lalki i dekoracje.

W podziemiach Zamku urządzona została pracownia teatru lalek, w kórej członkowie 
zespołów pod kierunkiem instruktora wykonują lalki i dekoracje.

W minionym piętnastoleciu w pracach „Baśniowego Świata” uczestniczyło i tworzyło 
przedstawienia lalkowe, cieniowe oraz w technice luminescencyjnej okcło 110 dzieci i 
młodzieży.

Obecnie (2007r.) w ramach T.L i C „Baśniowy Świat” działają dwa zespoły; Scena 
Młodzieżowa Teatru Lalkowego oraz powstałe we wrześniu 2005 roku Dziecięce Studio 
Teatru Lalek.

W okresie piętnastoletniej działalności „Baśniowy Świat” przygotował 35 przedstawień w 
technice lalkowej, cieniowej i luminescencyjnej. Ponad 370 występów naszego teatru 
obejrzało ponad 36000 widzów. Poza Nowem „Baśniowy Świat” występował w 
województwie Kujawsko-Pomorskim: Bydgoszcz, Lipinka , Nakło r/Notecią Osie, 
Rychławą Sępólno Krajeńskie, Toruń, Warlubie, Więcbork. W województwie Pomorskim: 
Skórcz. Smętowo. Starogard Gd. i Sztumie. Na terenie; województwa lubelskiego w Opolu 
Lubelskim i Puławach. Na terenie województwa opolskiego w Strzelcach Opolskich.

Przedstawienia „Baśniowego Świata” emitowały telewizje: TVP1, TV”Polonia” oraz stacje 
regionalne telewizji w Bydgoszczy i Gdańsku. Na ekranach telewizorów można było 
obejrzeć nasze przedstawienia: „Czerwony Kapturek”, „O krasnoludkach i ni espodziewanym 
gościu”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Dziad i baba”, „Baba Jaga u krasnoludków”, 
„Skoczek-Toczek” i bajkę kociewską „O kozie rogaty”.

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” uczestniczył w każdym z organizowanych do tej 
pory Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Lalek „Pacynka” woj. Kujawsko-Pomorskiego. 
Ponadto
„Baśniowy Świat” siedmiokrotne uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w 
Puławach.

Premiery i udział w przeglądach
autor tytuł sztuki rok premiery przegl.woj. pizegl.ogólnopolski
J.Streda Czerwony Kapturek 1993 1995 1994
J.Leśna Stonoga 1993
R.Kuszmirow Dlaczego kogut rano pieje 1994 1995
A.Milska O przebiegłym zającu 1994 1995
J.Brzechwa Żuraw i czapla 1995 1996
S.Iłowski Czarodziejski rysownik 1995 1996
Z.Slaby O siedmiu krasnoludkach 1996 1996
J.Streda Księżniczka na ziarnku grochu 1996 1997
S.Gełdon Zbliżenia 1997 1997



Premiery i udział w przeglądach (ciąg dalszy)

jeden zasadniczy cel: Teatr lalek i cieni zapoznawał młodego „aktora” i widza z językiem 
sztuki, a także rozwijał wrażliwość na estetykę i wzbogacał wyobraźnię. Były to próby 
mówienia ruchem i gestem, a członek T.L i C „Baśniowy Świat” uczył się rozumieć i działać 
zespołowo - uczestniczył w swoistym misterium tworzenia przedstawienia lalkowego.

autor tytuł sztuki rok premiery przegl.woj. przegl.ogólnopo Iski

/.Brzechwa Bajki Pana Brzechwy 1997 1998
[.Kraszewski Dziad i baba 1998 1998

S.Iłowski Lisek Chytrusek 1998 1998
L. Wiszniewski Baba Jaga u krasnoludków 1998
/.Malik Skoczek-Toczek 1999 1999 v 1999
B.Apriłow Czimi 1999 1999
BJanowicz 0 kozie rogaty (w gwarze kociewskiej) 2000 ” 2000 2000
J.Streda Czerwony Kapturek (wzn.) 2000 2001
B.Hertz Kłamca 2001
S.Gełdon Zdarzenie 2001 2001
S.Iłowski Zaczarowana kreda 2001
J.Porazińska Koziołeczek 2001
J.Kaliba Złoto króla Megamona 2001 2001 2001
R.Kuszmirow Dlaczego rano kogut pieje (wzn.) 2001
S.Gełdon Zbliżenia (wzn.) 2002 2003
/.Sztaudynger O królewnie i zbóju 2002 2002
[.Kraszewski Dziad i baba (wzn.) 2003 2003
J.Rochowiak Perła 2003 2003
J.Streda Księżniczka na ziarnku grochu (wzn.) 2003
M. Pawlik Śniegowa bajka 2004 2004
J-Brzechwa Tulipan i róża 2005
W.Markowska O przekupnych zwierzętach 2005 2005 2005
L. Wiszniewski Jak krasnoludki ratowały Karolinkę 2005
BJanowicz O kozie rogaty (wzn.) 2006
/.Zaborowski Malowanka z krakowskiego dzbanka 2006 2006
S.Iłowski Gęgorek 2007 2007
S.koMski KyiofcjUćk 2007 ZDO7
Wszystkie występy, a także próby i zajęcia warsztatowe w minionym piętnastoleciu miały

Inicjatywy
Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” funkcjonuje w ramach działalności Centrum Kultury 

ZAMEK w Nowem i też w tych granicach podjął inicjatywy popularyzujące i 
upowszechniające sztukę teatru lalek. Były to między innymi: Biesiady lalkarskie, statuetki 
„Piotrusia”, konkursy na lalkę teatralną i organizację domowych teatrów lalek.

Biesiada lalkarska

To impreza o charakterze metodyczno - artystycznym adresowana do instruktorów i 
sympatyków teatru lalek i cieni. Do końca 2006 roku miało miejsce 14 Biesiad lalkarskich. 
Każda z nich miała inny temat wiodący. Naczelną dewizą tych Biesiad było kontaktowanie 
się lalkarzy-instruktorów i sympatyków teatru lalek.



W wyniku tych kontaktów w Bydgoszczy powołano Wojewódzki Klub Instruktora Teatru 
Lalek, którego prezesem został Stefan Gełdon. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy 
zaczął wydawać periodyk dla instruktorów - lalkarzy pod tytułem MIŁOŚNIK TEATRU 
LALEK. Do końca 2006 roku wydano 10 numerów.

W programie każdej Biesiady uwzględniono: przedstawienia zaproszonych zespołów 
lalkowych, zajęcia warsztatowe, na których omawiano temat wiodący danej Biesiady, video- 
reportaż z Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy i rozmowy o współczesnym amatorskim teatrze 
lalek i jego problemach w oparciu o doświadczenia własne uczestników Biesiady.

Oto tematyka byłych Biesiad Lalkarskich: Organizacja i integracja zespołów lalkowych w 
regionie. Teatr cieni, Różnorodność form teatru lalek, Lalka w teatrze - kukiełka, Marionetka 
i jej budowa, Lalka jawajska, Animacja w teatrze lalek, Repertuar teatru lalek i cieni, Teatr 
lalki i aktora, Z czego zrobić lalkę teatralną, Sztuka animacji.

Statuetki „PIOTRUSIA”

W 2000 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Nowem ukonstytuowała się Kapituła Statuetki 
„PIOTRUSIA”. Statuetka jest honorową nagrodą przyznawaną za wieloletnią działalność w 
upowszechnianiu sztuki teatru lalek i cieni, za wychowanie przez teatr lalek i cieni, za 
przyczynienie się do popularyzacji i umocnienia amatorskiego teatru lalek

Statuetka „PIOTRUSIA” jest przyznawana tym, którym nie jest wszystko jedno, czy 
istnieje amatorski teatr lalek, czy też nie.

Dotychczas przyznano 14 złotych statuetek i 3 srebrne. Statuetki „Piotrusia” są wręczane 
uroczyście w czasie Biesiad Lalkarskich w Nowem n/Wisłą Od 2006 roku postanowiono 
przyznawać statuetki „Piotrusia” również szkołom, instytucjom kulturalnym i innym 
organizacjom w uznaniu za:

- Tworzenie atmosfery sprzyjającej powstawaniu i prowadzeniu zespołów teatru lalek i 
teatrów cieni.

- Popularyzację, upowszechnianie i organizację szkolnych i amatorskich teatrów lalek i 
teatrów cieni, w działaniu bezpośrednim jak i poprzez mass media.

Konkursy na lalkę teatralną

W okresie corocznych ferii zimowych w Centrum Kultury ZAMEK organizowane są w 
oparciu o działalność T.L i C „Baśniowy Świat” warsztaty lalkarskie dla dzieci i młodzieży 
spoza naszych zespołów. Warsztaty te cieszą się dość dobrą frekwencją W salce teatru lalek 
urządza się pracownię, w której uczestnicy wykonują zaplanowane lalki, korzystając z porad 
instruktora. W czasie tych warsztatów dzieci dowiadują się, że teatr to taka zabawa w 
udawanie. Że przedstawienia teatru lalek to nie tylko słową to przede wszystkim odpowiedni 
ruch lalką

Przegląd domowych teatrów lalek

Centrum Kultury „ZAMEK” w Nowem - mając na uwadze to, że zabawa w teatr lalek 
pomaga dzieciom rozbudzać myślenie i wyobraźnię, ukazuje obszary piękną zachęca do 
postawy twórczej i jest niezastąpioną wartością w kształtowaniu bogatej osobowości w 
grudniu 2006 roku ogłosił konkurs na tworzenie DOMOWYCH TEATRÓW LALEK.



Uzasadnieniem były też zbliżające się ferie zimowe, jako okazja do rodzinnej zabawy w 
domowy teatr lalek, a także sposobność na zagospodarowanie wolnego czasu ferii. Okres 
zimowych ferii sprzyja przygotowaniu małych domowych przedstawień.

W celu upowszechnienia konkursu na domowe teatry lalek opracowaliśmy warunki, które 
rozpropagowano przez notatki w gazetach: „Czas Świecia” i „Gazetę Pomorską” oraz plakaty 
na mieście. Informacji i porad dla zgłaszających się domowych teatrów lalek udzielał 
instruktor „Baśniowego Świata”. Konkurs kończył się otwartą prezentacją domowych teatrów 
lalek w dniu 27 stycznia 2007 roku. Centrum Kultury ZAMEK zapewniło warunki sceniczne 
potrzebne do przeprowadzenia przeglądu wymienionych teatrów.

Do konkursu zgłosiło się pięć domowych teatrów lalek z Nowego. Były to teatry 
dwuosobowe i jeden teatr solisty - przeważnie dziewczęta w wieku 9-12 lat.

Samodzielnie przygotowane przez każdą z rodzin lalki to: pacynki, kukiełki-lizaczki, 
kukiełki-klasyczne albo kukiełki wykonane z butelek. Dzieci-reżyserzy znalazły lub 
wymyśliły odpowiedni repertuar i samodzielnie wyreżyserowały swoje przedstawienia.

Komisja konkursowa po obejrzeniu przedstawień i stwierdzeniu ich zgodności z warunkami 
konkursu przyznała każdemu zespołowi dyplomy i nagrody. Do udziału w XV Biesiadzie 
Lalkarskiej nominowany został Domowy Teatr Lalek Rodziny Rychlewiczów z 
przedstawieniem M.Kownackiej „O krasnalku i kolorowych kulkach”.

W rozmowach z zebraną publicznością i występującymi zespołami postanowiono 
kontynuować przeglądy domowych teatrów lalek, jak i pozostałe inicjatywy służące 
upowszechnianiu teatru lalek i pracy zespołów „Baśniowego Świata”, mając na uwadze, to że 
pielęgnowany świat dziecięcej fantazji i wyobraźni jest niezastąpioną wartością 
w kształtowaniu bogatej osobowości.

(Stefan Gełdon)



45 - lat
Puławskich Spotkań Lalkarzy

Spotkania - to znaczy przyjacielski zjazd interesujących zespołów 

lalkowych, instruktorów i miłośników teatru lalek.

Spotkania - to znaczy wspólne oglądanie widowisk i życzliwe 

rozmowy po spektaklach.

Spotkania - to znaczy, że zespoły nie są oceniane przez jury, 

a uczestnicy zamiast pierwszych, drugich i dziesiątych 

miejsc na zakończenie otrzymują "podziękowania" 

od Rady Konsultantów.

Spotkania - to znaczy na pewno więcej niż inne "przeglądy" lalkowe.

Pięknie jest zanurzyć się w historii Puławskich Spotkań lalkarzy. A jest okazja, 

W tym roku mija 45 lat od czasu, gdy w dniach 27.6.- 3.7.1962r. miał miejsca

I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Lalkowych. Tak nazywały się pierwsze 

spotkania lalkarzy - amatorów, w których uczestniczyłem z młodzieżowym zespołem 

lalkowym Powiatowego Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, Nie było jeszcze Domu 

Chemika, a zespoły i inni uczestnicy Festiwalu mieszkali w domkach campingowych 

i namiotach w lesie, gdzie później pobudowały się Puławskie Azoty.

Przedstawienia zespołów lalkowych prezentowano wtedy w auli Liceum Ogólno

kształcącego w Puławach. Każdy zespół przedstawiał przygotowaną sztukę i śledził 

oo dzieje się w innych zespołach. Za względu na festiwalowy charakter pierwszego 

Spotkania, dość mocno odczuwaliśmy atmosferę rywalizacji.



(‘•‘iedzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy).

który odbywał sie w Warszawie. Uczestnicy tego Kongresu przyjechali do Puław.

Wtedy spotkaliśmy się ze światową "arystokracją" lalkarzy. Korzystaliśmy z najle-

jpszyoh źródeł wiedzy lalkarskiej.

Kiedyś Spotkania trwały 

cały tydzień. Mieliśmy 

wiec dużo czasu na wza

jemne kontakty, wymianę 

doświadczeń, integracyjne 

wycieczki statkiem do 

Kazimierza (patrz zdjęcie 

a także było więcej czasu 

na warsztaty lalkarskie.

W mojej ponad 50-letniej przygodzie z lalką teatralną uczestniczyłem w wielu 

przeglądach, konfrontacjach i spotkaniach amatorskich zespołów lalkowych.

Cieszę się, że miałem szczęście uczestniczyć w latach 1962 - 2006 w prawie 

wszystkich Puławskich Spotkaniach LalkarzyJ najpierw z zespołem lalkowym z Noweoo 

Dworu Gdańskiego, później z zespołem "Diorama" ze Strzela Opolskich, a od 1995 roku 

z Teatrem Lalek i Cieni "Baśniowy cwiat" z Nowego nad Wisłą.

W Puławskich Spotkaniach Lalkarzy uczestniczyłem z zespołem lalkowym nie-po to,

by pochwalić się przedstawieniem, ale żeby potwierdzić nasze - "Naszego Teatrzyku",



-ccczas dorocznych imprez lalkarskich 

w Puławach spotykałem się z miłośni

kami teatru lalek, korzystałem z 

doświadczeń wybitnych lalkarzy, 

a także przeglądałem sie w lustrze 

ocen Rady konsultantem i Rady arty

styczna j Spotkań Puławskich.

lalkarzy-amatorćw. MiałyZuż dawno nazwałem Spotkania w Puławach UNIWERSYTETEM

one ogromny wpływ i na moje przemyślenia o teatrze lalek o zespołach lalkowych

i o spotkaniach lalkarzy.

Spotkania puławskie uczyły i uczą różnych ferm teatru, metod pracy instruktorskiej 

i poglądów na teatr lalek. Za pozostałem przy klasycznym teatrze lalek; jeśli teatr 

lalkowy, to tylko lalkowy ( z różnorodnością rodzajów lalki teatralnej), bez żywego 

planu, z animatorami lalek za parawanem.

Prezentowane w Puławach przedstawienia pokazują, jak niecierpliwy jest współ

czesny amatorski teatr lalek. Chce on za wszelką cene. zaskakiwać, ekscytować 

i prowokować. Debrze, że każdy amatorski teatr lalek jest inny, a niektóre z nich

są poszukujące i eksperymentujące. Mnie jednak chodzi o zachowanie czystości

i ostrości gatunku, jakim jest teatr lalek. Może to teraz nie modne, ale domagam się

lalek w teatrze lalek.

W Puławach gościli 

instruktorzy kursów 

lalkarskich.

Ma zdjęciu: 

słuchacza kursu 
organizowanego prze 
Uniwersytet Ludowy 
w Błotnicy Strzelec

Debrze, że organizatorzy Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy zapraszaja do Puław prawie 

wszystkich zainteresowanych teatrem lalek instruktorów w charakterze obserwatorów, co 



na pewno nie pozostanie bez wpływu na rozwój amatorskich zespołów lalkowych w Polsca.

Amatorski teatr lalek będzie taki, jacy są tworzący go instruktorzy i skupieni 

w zespołach amatorzy. Często jest to ich teatr najpierwszy, w którym efekt artysty

czny nie zawsze potwierdza słuszność podjętych działań. Nawet w takim wypadku trudno 

nie docenić takich elementów, jak kulturalne spędzenie wolnego czasu, zapewnienie 

rozrywki sobie i innym, ogólny rozwój itp. zespoły te są potrzebne i stanowią 

o obecności ruchu lalkarskiego w życiu kulturalnym swego środowiska.

Wiele zespołów lalkowych nie ma możliwości zaprezentowania się na ogólnopolskiej 

scenie lalkowej. Raz jeszcze podkreślam, dobrze, że w Spotkaniach uczestniczą ich 

instruktorzy, dobrze, że TUP relacjonowała zdarzenia z Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 

Wszystko to znajduje odzew w zainteresowanych zespołach lalkowych. W zespołach tych 

nie zawsze chodzi o sam efekt występu na Spotkaniach w Puławach, ważny jest cały 

proces dochodzenia do występu, a proces ten korygowany jest informacjami z Puław. 

Cieszy mnie fakt zaistnienia każdego takiego amatorskiego teatru lalek.

Dobrze się stało, że Puławskie Spotkania Lalkarzy nigdy nie przekształciły się 

w konkurs. Nie było też nigdy Jury konkursowego, jedynie Komisja Konsultantów 

Spotkań prowadziła z ich uczestnikami instruktażowe rozmowy. Komisja ta zawsze była 

pozytywnie nastawiona do zespołów i prezentowanych przez nie spektakli, szukając 

w nich tego co dobre i to właśnie podkreślała. Członkowie Komisji konsultantów 

omawiali m.in. sposoby animacji i percepcji lalki teatralnej, reżyserii i techniki 

teatru lalek. Mobilizowała w ten sposób zespoły i- instruktorów do pracy nad realizo

wanymi przedstawieniami.

Cieszę się, że atmosfera gościnności i wręcz rodzinnego ciepła, która stała się 

już tradycją puławskich spotkań, kontynuowana jest pieczołowicie dó dnia dzisiejsze

go przez ich organizatorów i gospodarzy. Jest to dobry prognostyk do przypuszczeń, 

że każde następne Ogólnopolskie Puławskie Spotkanie Lalkarzy stanie się świętem 

teatralnym, w czasie którego lalkarze-amatorzy dadzą z siebie to co mają najlepszego: 

własny TRUD LALKARSKIEGO TWORZENIA



ANiAAAWA LALKĄ TEATRALNĄ

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
miłośników teatu lalek, zorganizował w dniach 2 -3 grudnia 2006 r. warsztaty z 
zakresu: “ANIMACJI LALKĄ TEATRALNĄ” . Zajęcia, które miały charakter 
praktyczny poprowadziła Anna Chudek - aktorka Teatru “Baj Pomorski” w 
Toruniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość pełnego zapoznania się z różnorodnymi 
technikami animacji. Zdobyte w czasie warsztatów wiadomości oraz umiejętności 
praktyczne, pozwolą im w przyszłości na wzbogacenie własnych spektakli i na 
pełniejsze wykorzystanie możliwości animacyjnych lalek.
Oprócz wiedzy merytorycznej, zajęcia dostarczyły biorącym w nich udział 
instruktorom również dobrej zabawy. Wyrazili oni chęć kontynuowania w 
przyszłości tego rodzaju warsztatów. W związku z tym Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Bydgoszczy planuje zorganizowanie kolejnych zajęć warsztatowych, do 
udziału w których serdecznie zaprasza wszystkich miłośników teatru lalek.

Uczestnicy warsztatów “Animacja Lalką Teatralną”





I Przegląd Domowych Teatrów Lalek

Centrum Kultury „ZAMEK” w Nowem - mając na uwadze to, że zabawa w teatr lalek 
pomaga dzieciom rozbudzać myślenie i wyobraźnię, ukazuje obszary piękna, zachęca do 
postawy twórczej i jest niezastąpioną wartością w kształtowaniu bogatej osobowości - w 
grudniu 2006 roku ogłosił konkurs na tworzenie i występy DOMOWYCH TEATRÓW 
LALEK. Uzasadnieniem były też zbliżające się ferie zimowe, jako okazja do rodzinnej 
zabawy w domowy teatr lalek, a także okazja na zagospodarowanie wolnego czasu ferii. 
Okres zimowych ferii sprzyja przygotowaniu małych domowych przedstawień.

W celu rozpowszechnienia konkursu na domowe teatry lalek Centrum Kultury ..Zamek” 
opracował warunki konkursu, które rozpropagowano przez notatki w gazetach: „Czas 
Świecia” i „Gazetę Pomorską” oraz plakaty na mieście.

Oto warunki konkursu spełnione podczas przeglądu.
1. W konkursie mogą uczestniczyć całe rodziny lub ich część, albo lalkarz-solista.
2. Repertuar przedstawienia dowolny, ale tylko w formie teatru lalek, cieni lub masek.
3. Czas trwania występu: co najmniej 3 minuty i nie więcej niż 15 minut
4. Informacji i porad udzielał instruktor Stefan Gełdon we wtorki, środy i czwartki.
5. Centrum Kultury ..Zamek” zapewniło warunki sceniczne znajdujące się w jego 

możliwościach technicznych.
6. Zgłoszenia do konkursu należało zgłosić do dnia 24 stycznia 2007 roku.
7. Konkurs kończył się otwartą prezentacją domowych teatrów lalek w Centrum Kultury 
„ .Zamek” w Nowem w dniu 27 stycznia 2007 roku.
8. Domowe teatry lalek podczas prezentacji oceniało jury w składzie: A.Gappa i S.Gełdon.
9. Uczestniczące zespoły otrzymały dyplomy, upominki i nagrody.
10. Najlepszy z występujących zespołów został nominowany do udziału w XV Biesiadzie 

Lalkarskiej w Nowem.
Do konkursu zgłosiło się pięć domowych teatrów lalek z Nowego. Są to teatry 

dwuosobowe (poza jednym wyjątkiem - teatru solisty) przeważnie dziewczęce w wieku 
9-12 lat.

Samodzielnie przygotowane przez każdą z rodzin lalki to pacynki, kukiełki-lizaczki, 
kukiełki-klasyczne albo kukiełki butelkowe.

Dzieci-reżyserzy znalazły lub wymyśliły odpowiedni repertuar i samodzielnie 
wyreżyserowały swoje przedstawienia.

W sobotę 27 stycznia 2007 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury „Zamek” rozpoczął się 
I Przegląd Domowych Teatrów Lalek, w którym wystąpiły cztery zespoły prezentujące 
sześć rodzin:
Rodzina Piór i Wendowskich zagrała własną wersję „ Zielonego Kapturka”,
Rodzina Rychlewiczów przedstawiła bajkę M.Kownackiej „O krasnalku i kolorowych 
kulkach”,
Rodzina Ziółkowskich i Samulewskich zaimprowizowała własną „Dziecięcą zabawę” 
Rodzina Oganów przedstawiła „Opowieść eskimosa” wg. własnego scenariusza.

Jury konkursu po obejrzeniu przedstawień i stwierdzeniu ich zgodności z warunkami 
konkursu przyznało każdemu zespołowi dyplomy i nagrody.

Do udziału w XV Biesiadzie Lalkarskiej nominowany został Domowy Teatr Lalek 
Rodziny Rychlewiczów z przedstawieniem M.Kownackiej „O krasnelku i kolorowych 
kulkach”.

W rozmowach z zebraną publicznością L występującymi zespołami postanowiono 
kontynuować przeglądy Domowych Teatrów Lalek.
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PROGRAM
XIII WOJEWÓDZKICH KONFRONTACJI TEATRÓW LALKOWYCH

PACYN KA
29 marca 2007r.

do 10.00 Przyjazd uczestników i odprawa instruktorów
godz. 10.30 ‘Chodzi lalkarz światem" ■ uroczysty korowód i rozpoczęcie 
pierwszego dnia Konfrontacji - "Piosenka Ialkarza"
godz. 11.00- 15.00 "Ot i gmach teatru" - prezentacje teatralne:

f

sala
widowiskowa

Teatr „Balbina" 
Biblioteka Publiczna 
w Sępólnie Krajeńskim

„Legenda o Warsie i Sawie" 
wg Wandy Chotomskiej 
scen, i reż. Lucyna Welka 
(czas 20 min.)

sala mała Teatr "Watowe ludki" 
Filia biblioteczna 
w Pruszczu

„Wagary"
scen. Marek Ćwiek
reż. i scenogr. Ewa Grzeca 
(czas 15 min.)

sala
widowiskowa

Teatr "Michałki"
Świetlica Wiejska 
w Witkowie

„Czupurek"
reż. i scenogr. Danuta 

Sałasinska
(czas 25 min.)

sala mała Teatr "Tęcza"
Świetlica Wiejska 
w Obkasie

„Pinokio ma kłopoty7' 
scen. Dorota Pucińska
reż. Bernadeta Kiedrowicz
(czas 20 min.)

sala 
widowiskowa

Teatr "Chimera"
Gminny Ośrodek Kultury 
w Osi u

„Wzloty i upadki młodej 
literatki"
scen. Marta Idzik-Ropa, 
Marta i Alicja Tkaczyk 
reż. Anna Osicka 
(czas 16 min.)

sala 
widowiskowa

Teatrzyk Lalek "Miszmasz" 
Centrum Kultury Teatr 
w Grudziądzu

„Trzy Świnki"
wg. Sergieja Michałkowa 
scen, i reż. Renata Boguska
scenogr. Renata Boguska 
(czas 25 min.)



sala mała Teatr "Świerszczyki" 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Gostycynie

„O biednym wilku"
wg Jana Brzechwy, Joanny 
Wilińskiej, Kabaretu "Ani 
Mru Mru"
reż. Agnieszka Hoffman 
scenografia Barbara Piasecka

sala mała Teatr "Żabki"
Świetlica Wiejska 
w Dąbrowie

„Głupi Jasio"
wg. H. Ch. Andersena
reż. i scenogr. Wanda Magda
(czas 15 min.)

Sdia mała Teatr "Skrzaty"
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gostycynie

„Prawdziwe piękno jest 
często ukryte"
wg baśni "Piękna i Bestia" i 
fragmentów tekstów 
scenariusza Aleksandry 
Milewskiej
reż. i scenogr. Klaudia 
Kwasigroch
czas (20 min.)

godz. 15,00 Spotkanie Klubu Instruktora Lalkarza
Obrady jury
Część artystyczna w wykonaniu zespołów tanecznych 
działających przy SDK: Plus i Mini Plus, pod kierunkiem Ewy 
Quiring Korczak oraz występ zespołu muzycznego SDK - 
Heyser Band pod kierunkiem Włodzimierza Heysera

podz. 16.30 Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród i zakończenie 
pierwszego dnia Konfrontacji.

od godz. 12.00 Zapraszamy na obiad (rotacyjnie)

Podczas trwania Konfrontacji zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z XII Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych PACYNKA, które 
odbywały się 9 maja 2006r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu zgodnie 
z aktualnymi potrzebami Konfrontacji.



PROGRAM
XIII WOJEWÓDZKICH KONFRONTACJI TEATRÓW LALKOWYCH

PACYNKA
30 marca 2007r.

do 10.00 Przyjazd uczestników i odprawa instruktorów
godz. 10.30 "Chodzi lalkarz światem" - uroczysty korowód i rozpoczęcie 
pierwszego dnia Konfrontacji - "Piosenka lalkarza"
godz. 11.00 - 15.00 "Ot i gmach teatru" - prezentacje teatralne:

sala 
widowiskowa

Teatr Lalek i Cieni 
"Imagilandia" 
Zespół Szkół nr 8 
w Toruniu

„Która godzi na"
scen. Zbigniew Wojciechowski 
reż. Teresa Lasota
muzyka Krzysztof Zaremba 
scenogr. Katarzyna Dąbrowska, 
Teresa Lassota
(czas 25 min.)

sala mała Dziecięce Studio Teatru 
Lalek i Cieni "Baśniowy 
Świat" Centrum Kultury 
"Zamek" 
w Nowem

"Gęgorek"
scen. Stanisław Iłowski 
reż. Stefan Gełdon 
(czas 20 min.)

sala 
widowiskowa

Teatr Lalek „Bajlandia" 
Zespół Szkół nr 8 
w Toruniu

"O żabkach w czerwonych 
czapkach"
scen. Helena Bechlerowa 
reż. Violetta Artka-Pasternak 
scenogr. Violetta Arka- 
Pasternak
(czas 15 min.)

sala mała Studio Młodzieżowe
Teatru Lalek i Cieni
"Baśniowy Świat"
Centrum Kultury "Zamek" 
w Nowem

"Rysownik" 
wg C. Smejkala 
scen. Stanisław Iłowski 
reż. Stefan Gełdon 
(czas 10 min.)

sala 
widowiskowa

Teatr "Hipnoza"
Zespół Szkół 
w Nowej Wsi Wielkiej

"Legendy krakowskie"
w oparciu o "Klechdy domowe" 
scen, i reż. Małgorzata Lisiecka 
(czas 25 min.)



sala
widowiskowa

Teatr "Fantazja"
Zespół Szkół
w Nowej Wsi Wielkiej

"Bajkowy pociąg" 
scen. Dorota Dankowska 
reż. Anna Kwiatkowska 
(czas 20 min.)

sala 
widowiskowa

Teatr "Maska"
Zespół Szkół
w Nowej Wsi Wielkiej

"Bukiet ludowych pieśni" 
scen, i reż. Małgorzata Lisiecka 
(czas 25 min.)

sala 
widowiskowa

Teatr "Fantazja" II 
Zespół Szkół 
w Nowej Wsi Wielkiej

"Imbryk"
scen. Dorota Dankowska 
i Anna Kwiatkowska 
reż. Anna Kwiatkowska 
(czas 15 min.)

sala 
widowiskowa

Teatr „Mgiełki"
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
w Więcborku

„Stonoga"
scen., reż. Renata Bloch 
scenogr. B. Fertykowska 
(czas 35 min.)

godz. 15.00 Spotkanie Klubu Instruktora Lalkarza
Obrady jury
Część artystyczna w wykonaniu zespołów tanecznych 
działających przy SDK: Plus i Mini Plus, pod kierunkiem 
Ewy Quiring Korczak oraz występ zespołu muzycznego 
SDK - Heyser Band pod kierunkiem Włodzimierza Heysera

godz. 16.30 Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród i zakończenie 
drugiego dnia Konfrontacji.

od godz. 12.00 Zapraszamy na obiad (rotacyjnie)

Podczas trwania konfrontacji zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z XII Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych PACYNKA, które 
odbywały się 9 maja 2006r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu zgodnie 
z aktualnymi potrzebami Konfrontacji.



PROTOKÓŁ JURY

XIH Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych “ PACYNKA”

XIII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych “PACYNKA” odbyły się w dniach 29
- 30 marca 2007r., w salach Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim.
Impreza zgromadziła 18 dziecięcych i młodzieżowych zespołów lalkowych z terenu 
województwa kujawsko - pomorskiego.
Spektakle oceniało jury w składzie:
ANNA CHUDEK (przewodnicząca) - aktorka (Teatr ”Baj Pomorski” - Toruń)
MIECZYSŁAW G1EDROJĆ - aktor (Teatr Małych Form - Bydgoszcz)
WALDEMAR ZIELIŃSKI - artysta plastyk (Wojewódzki Ośrodek Kultury - Bydgoszcz) 
Jury po obejrzeniu wszystkich przedstawień konkursowych przyznało następujące 
wyróżnienia i nagrody:
I DNIA KONFRONTACJI

NAGRODĘ GŁÓWNĄ (ufundowaną przez Dyrektora bydgoskiego WOK - u) - Teatrowi 
“MICHAŁKI” ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie za spektakl pt. “Czupurek”. Nagrodę 
odebrała instruktor Danuta Sałasińska.
NAGRODĘ (ufundowaną także przez Dyrektora bydgoskiego WOK - u) -Teatrowi Lalek 
“MISZMASZ” z Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu za “plastykę spektaklu”. Nagrodę 
odebrała instruktor Renata Boguska.
NAGRODĘ BURMISTRZA (odtwarzacz DVD) - Teatrowi “BALBINA” z Biblioteki 
Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.
NAGRODĘ AKTORSKĄ ZESPOŁOWĄ (książki ufundowane przez Starostę Powiatowego 
Sępólna Krajeńskiego) - Teatrowi “WATOWE LUDKI” z Filii Bibliotecznej w Pruszczu 
koło Tucholi za spektakl pt. “Wagary”. Nagrodę odebrały dzieci

INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE (książki ufundowane przez Starostę Powiatu 
Sępoleńskiego) jury postanowiło przyznać:
PAULINIE WĘGRZYN za rolę “Babci” w spektaklu “O biednym wilku” (Teatr 
“Świerszczyki” z Gostycyna)
EWELINIE KOŁTACKIEJ za rolę “Księżyca” oraz MIKOŁAJOWI NIECKO za rolę 
“Wilka” w spektaklu “Trzy Świnki” (Teatr “Miszmasz” z Grudziądza)
KAROLINIE RUDECKIEJ za rolę “Kwoki” w spektaklu “Czupurek” (Teatr “Michałki” z 
Witkowa)
i DARII FYDRYCH za rolę “Zapałki” (Teatr “Tęcza” z Obkasu)

II DNIA KONFRONTACJI

NAGRODĘ GŁÓWNĄ (ufundowaną przez Dyrektora WOK - u w Bydgoszczy) - 
Dziecięcemu Studiu Teatru Lalek i Cieni “Baśniowy Świat” z Centrum Kultury “Zamek” 
w Nowem nad Wisłą za spektakl pt “Gęgorek”. Nagrodę odebrał instruktor Stefan Gełdon.
NAGRODĘ DYREKTORA WOK w Bydgoszczy - Teatrowi Lalek i Cieni “Imagilandia” z
Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu za spektakl pt. “Która godzina?”. Nagrodę odebrała instruktor 
Teresa Lasota
NAGRODĘ BURMISTRZA (odtwarzacz DVD) - Teatrowi Lalek “Bajlandia” z zespołu 
Szkół nr 8 w Toruniu za spektakl pt. “O żabkach w czerwonych czapkach”
NAGRODĘ AKTORSKĄ ZESPOŁOWĄ (ufundowaną przez Dyrektora WOK - u w 
Bydgoszczy oraz książkę, której fundatorem jest Starosta Powiatu Sępoleńskiego) - Teatrowi



“Fantazja II” z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej “za próbę wypowiedzi w teatrze 
przedmiotu”. Nagrodę odebrała instruktor Anna Kwiatkowska.

INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE (książki ufundowane przez Starostę): 
AGACIE MASIAK (głowa Stonogi) z Teatru “Mgiełki” z Więcborka
MAGDALENIE KEKENMAJSTER (Jeż) i JUSTYNIE KRUPIE (Jeż) z Teatru Lalek i 
Cieni “Bajkowy Świat” z Nowego, oraz MARCIE ROROWSKIEJ i NATALII 
KEKENMAJSTER (wspólna rola Lisa) z tego samego teatru
NATALII RESZKE (Dziki Lokator), ADRIANOWI ZIÓŁKOWSKIEMU (Rysownik), 
PAULINIE GAWORZEWSKIEJ (Baba Jaga) i ZUZANNIE KOTOWSKIEJ (Czerwony 
Kapturek) z Teatru “Fantazja” z Nowej Wsi Wielkiej
PIOTROWI KOSSAKOWSKIEMU (Dyktator) i WERONICE KACZMAREK
(Honoratka) z Teatru Lalek i Cieni “Imagilandia” z Torunia
KINDZE JEŻAK (śpiew) z Teatru “Hipnoza” z Nowej Wsi Wielkiej

Jury przyznało też NAGRODY INSTRUKTORSKIE w postaci pokrycia kosztów akredytacji 
za udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach, które odbywać się będą od 
24 do 27 maja 2007 r. Nagrody otrzymali następujący instruktorzy: DANUTA 
SAŁASIŃSKA (Witkowo), KLAUDIA KWASIGROCH (Gostycyn), RENATA 
BOGUSKA (Grudziądz), ANNA KWIATKOWSKA (Nowa Wieś Wielka), VIOLETTA 
ARKA PASTERNAK (Toruń), MAŁGORZATA LISIECKA (Nowa Wieś Wielka)

Wszystkie zespoły otrzymały DYPLOMY za udział w Konfrontacjach oraz słodycze i 
pamiątki okolicznościowe związane z Sępólnem Krajeńskim.

Uczestnicy zjedli obiad i obejrzeli imprezę towarzyszącą - występ zespołów tanecznych 
działających w Sępoleńskim Domu Kultury pod kierownictwem Ewy Quiring Korczak.

Oprawę plastyczną imprezy przygotował WOK w Bydgoszczy, słodycze i pamiątki - SDK w 
Sępólnie Krajeńskim.

Na tym protokół zakończono

Sępólno Krajeńskie 29 - 30 marca 2007 r.



Notatka

z posiedzenia Wojewódzkiego Klubu Instruktora Teatru Lalek w Sępólnie Kraj, w dniu 30.III.2007r.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia technik lalkowych zaistniałych w czasie drugiego dnia XIl|Woj. 
Konfrontacji Teatrów Lalkowych. S.Gełdon stwierdził, że tylko zespoły lalkowe z Torunia i Nowego mają w 
swej nazwie „Teatr Lalek”, natomiast pozostałe zespoły występujące w tym dniu jakby wstydzą się nazywać 
„Teatrem Lalek”. Jeszcze gorzej było z zespołami prezentującymi się w pierwszym dniu Konfrontacji, gdzie 
na dziewięć występujących zespołów tylko jeden nie wstydzi się swoich lalek. Jest to Teatrzyk Lalek 
„Miszmasz” z Grudziądza. Warto tu przypomnieć, że „teatr lalek to coś więcej niż teatr” i trzeba się tym 
chlubić.

Na szczęście wszystkie występujące 3O.III.2OO7r. zespoły swoje przedstawienia grały lalkami, czasem 
tylko włączały krótsze lub dłuższe sceny żywoplanowe. W czasie posiedzenia S.Gełdon zapoznał 
uczestników z artykułem „Lalka i quasi lalkarze”.

MIŁOŚNIK TEATRU LALEK
Uczestnicy posiedzenia skonstatowali, że dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Bydgoszczy mamy 
własny periodyk w postaci „Miłośnika teatru lalek”, w którym możemy polemizować i pisać artykuły 
dyskusyjne. Zaapelowano do nauczycieli i instruktorów teatrów lalek o notatki i artykuły do MIŁOŚNIKA, 
którego zawartość i treści powinny odzwierciedlać potrzeby instruktorów i zespołów lalkowych.
OCZEKUJEMY NA NOTATKI I ARTYKUŁY od wszystkich miłośników teatru lalek!

Z uwagi na chorobę instruktora WOK pana Marcina Bembnistę pełna zawartość n-ru 11 MIŁOŚNIKA 
zostanie ustalona w terminie późniejszym, a gotowy „Miłośnik” nr 11 będzie można otrzymać w czasie 
XV Biesiady Lalkarskiej w dniu 27 października 2007r

Podkreślono również znakomite i istotne dla amatorskiego ruchu lalkarskiego artykuły pana Jerzego 
Rochowiaka w BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Toruniu. W czasie rozmów niepokojono się o to, że obarczonemu licznymi obowiązkami dyrektora 
panu Jerzemu Rochowiakowi może zabraknąć czasu na dotychczasowe zainteresowania lalkarstwem.

BIESIADA LALKARSKA
XV Biesiada Lalkarska znajdzie swoje miejsce w sobotę 27 października 2,007r o godz. 10.00.

Tematem wiodącym tej Biesiady będzie DOMOWY TEATR LALEK.
Wstępnie uzgodniono, że w czasie Biesiady wystąpią teatry lalek ,Jmagilandia” i „Bajlandia” z Zespołu 
Szkół nr 8 w Toruniu.

SPRAWY RÓŻNE i KOMUNIKATY
XXXIX Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy (24-27 maja 2007r)
Członkowie Woj. Klubu Lalkarza mogą uczestniczyć w OPSL na warunkach dla występujących tam 
zespołów tj. akredytacja od jednej osoby wyniesie 1 OOzł za czas trwania Spotkań. Akredytację pokryje 
WOK w Bydgoszczy w formie nagród instruktorskich pod warunkiem, że instruktor opłaci koszt podróży.
W rozmowach nie ustalono listy lalkarzy wyjeżdżających na OPSL do Puław. Proponuje się, że WOK w 
Bydgoszczy zgłosi lalkarzy na karcie zgłoszenia Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy.
UWAGA: Kartę zgłoszenia należy przesłać do dn. 10 kwietnia 2007r.

W dalszej części powrócono do propozycji zmiany nazwy Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych 
„Pacynka” na Kujawsko-Pomorskie Spotkania Lalkarzy.
Uczestniczące w posiedzeniu panie zaproponowały, by nie organizować przeglądów i spotkań w okresach 

przedświątecznych.

Notatkę sporządził





Teatr lalek i moi mali 
artyści

Moja przygoda z teatrem rozpoczęła się już w szkole średniej. 
Kontynuację swą miała w Studium Nauczania Początkowego w Bydgoszczy. 
W swej pracy pedagogicznej chętnie wracałam do doświadczeń wcześniej 
wyniesionych. Tworzyłam przedstawienia teatru żywego aktora na potrzeby 
klasy i szkoły z dziećmi mojej klasy jak również ze starszymi uczniami. 
W czerwcu 1999r. brałam udział z klasowym teatrem „Kraina Marzeń” w 
„Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Kurtynka” w Świeciu. 

Cały czas jednak kiełkował we mnie pomysł stworzenia teatru lalek, 
jakiego w szkole jeszcze nie było.
W CK „Zamek” od 1992r. swą działalność rozpoczął teatr lalek „Baśniowy 
Świat” Chętnie brałam udział w organizowanych corocznie od 1994r 
„Biesiadach lalkarskich” i licznych próbach dziecięcego teatrzyku. Dzięki tym 
doświadczeniom odkrywałam tajemnice sztuki lalkarskiej.

Pomocą służył mi p. S. Gełdon - instruktor -lalkarz, działający przy 
CK „Zamek”. W 1996r. wyjechałam na XXX Wojewódzkie Spotkania 
Amatorskich Teatrów Lalkowych do Strzelec Opolskich z zespołem p. Gełdona. 
Tam zobaczyłam wiele ciekawych przedstawień, brałam udział w forum 
dyskusyjnym.

I tak w roku szkolnym 1999/2000 stworzyłam w mojej szkole teatr lalek 
„ Cuda i dziwy”.
Z grupą 7 dzieci klasy pierwszej zaczęłam przygotowywać przedstawienie 
„Tymoteusz Rymcimci” J. Wilkowskiego. Początki były niesamowite. Zapał 
i pomysłowość całego zespołu potrafił przełamać niejeden problem. A przy tym 
nieocenioną pomoc wnieśli rodzice dzieci -młodych aktorów. Wykonywaniem 
lalek i scenografii zajął się jeden z rodziców. Lalki były wspaniałe, jednak 
trzeba było nauczyć się nimi poruszać. Jeśli zaistniała potrzeba ćwiczyliśmy 
kilka razy w tygodniu. I w końcu pierwsze występy przed rodzicami, 
koleżankami i kolegami ze szkoły. Zaczęliśmy również wyjeżdżać do 
przedszkoli: w Dolnej Grupie, Rychławie oraz szkół: w Warlubiu, Kamionce. 
Braliśmy udział w VII Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Lalkowych 
„Pacynka” w Sępólnie Krajeńskim. Przywieźliśmy wyróżnienie i nagrodę 
aktorską.

Od 25 - 28 maja uczestniczyłam w XXXII Ogólnopolskich Puławskich 
Spotkaniach Lalkarzy wraz z grupą działającą przy CK „Zamek” i instruktorem 
p. Gełdonem. Świetne przedstawienia, warsztaty dla instruktorów z udziałem 
znanego reżysera K. Rau, dały mi wiele ciekawych pomysłów do dalszej pracy.



W kolejnym roku szkolnym 2000/2001 zabraliśmy się z zapałem do 
przygotowania kolejnego przedstawienia „ Kożucha - kłamczucha” wg. bajki 
J. Porazińskiej. Miesiące wspólnej wytężonej pracy dały wspaniały efekt. 
Występowaliśmy w CK „Zamek” przed dziecięcą publicznością z naszego 
miasteczka. Graliśmy też dla dzieci ze szkół: w Kamionce, Rychławie, 
Warlubiu, oraz dla młodych pacjentów szpitala im. Wł. Biegańskiego 
z Węgrowa. I tym razem braliśmy udział w VIII Wojewódzkich Konfrontacjach 
Teatrów Lalkowych „Pacynka” zajmując III miejsce. To było niesamowite 
przeżycie.

W dniach od 24 - 27 maja miałam zaszczyt uczestniczyć w XXXIII 
Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach lalkarzy dzięki współpracy z CK 
„Zamek”. Ciekawe warsztaty dla instruktorów, przedstawienia, nowe 
znajomości zainspirowały mnie do bogatszej lalkarskiej działalności.

Zaangażowałam się również w roku szkolnym 2001/2002 i w roku 
2002/2003 w tworzenie imprezy „Dni Kultury Szkolnej” organizowanej przez 
CK „Zamek”. Wspólnie tworzyłam program i czynnie uczestniczyłam ze 
swoim teatrem lalek w obchodach tego wydarzenia.

Rok szkolny 2001/2002 przepracowałam z dziećmi społecznie nad 
przedstawieniem „Tymoteusz Rymcimci wśród ptaków”. Uczniowie ci przeszli 
do klasy czwartej, zdecydowaliśmy jednak wspólnie, że będziemy grać, chociaż 
warunki lokalowe nie były najlepsze. Premiera miała miejsce na „Biesiadzie 
lalkarskiej” w CK „Zamek” Sukces i radość. Pokazaliśmy również to 
przedstawienie dzieciom z Warlubia i Rychławy.
Spróbowaliśmy także po raz trzeci swoich sił w Sępólnie. Przywieźliśmy dwie 
nagrody aktorskie. Po tych występach grupa przeszła pod skrzydła instruktora 
lalkarza pana Gełdona do CK „Zamek” .
Została po nich kronika. A ja postanowiłam zacząć wszystko od początku.....

Z dziećmi klasy II przygotowałam przedstawienie „ Baśń o małym jeżyku” 
na podstawie bajki Octara - Pancu - łase w tłumaczeniu Joanny Woźniczko. 
Tym razem w pracy wykorzystałam lalki płaskie. Bajka bardzo podobała się 
dzieciom naszej szkoły i przedszkoli. Z tym przedstawieniem wystąpiliśmy 
również w Sępólnie Krajeńskim. Niespodzianką była dla nas nagroda specjalna. 
Braliśmy też udział w akcji prowadzonej przez p. J. Kowalską na jednym z 
newskich podwórek, gdzie po występie dzieci w grupach uczyły się robić proste 
lalki.

W nowym roku szkolnym 2005/06 z ukończyliśmy pracę nad sztuką Anny 
Chom -Sokołowskiej „ Przygody mądrego kota”. Pracy było sporo ale jeszcze 
wiecej radości po udanych występach dla dzieci ze szkół, przedszkoli, rodziny, 
nauczycieli, osób z „ Warsztatów terapii zajęciowej”. Radością dla nas są 
oklaski, śmiech naszej publiczności jak również prace plastyczne przekazywane 
przez widzów. Nowy rok szkolny 2006/07 to nowi „ aktorzy” i nowa sztuka.
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PROGRAM
24.05. - czwartek

godz. 13.00-14.30 - obiad
godz. 14.00 - Spotkanie instruktorów z Komisarzem OPSL /sala mała teatralna/ 

godz. 15.00 - sala widowiskowa

UROCZYSTE OTWARCIE XXXIX OGÓLNOPOLSKICH PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY

Prezentacja spektakli

- TE ATRA SI VINAII - Miejski Dom Kultury - Dom środowisk Twórczych - Łomża 
„Czas Aniołów” - /teatr czarny - 35 min./

pomysł: Tomasz Brzeziński, plastyka: Joanna Hrk, Tomasz Brzeziński, 
muzyka: Bogdan Szczepański, Modest Musorgski, Francois Duval, Rodrigez, 

Hans Zimmer i Lisa Gerrard, reżyseria: Tomasz Brzeziński i Waldemar Wolański

- TEATR SUPEŁKI - Młodzieżowy Dom Kultury - Lublin 
„Sprzedawca balonów”- /marionetka - 30 min./

scenariusz na podst. G. Strehlera „Historia porzuconej lalki”
- Joanna Franaszczuk-Nowak 

scenografia: Zespół, muzyka: Jacek Szpunar i Iza Urban, 
reżyseria: Joanna Franaszczuk-Nowak

- TEATR MŁODYCH BIAŁA MANDRAGORA - Młodzieżowy Dom Kultury - Płock 
„W Psiej Górce” - /kukły - 25 min./

scenariusz na podst. K. Makuszyńskiego - Roma Ludwicka z Zespołem 
scenografia wg pomysłu Romy Ludwickiej, piosenki: Cezary Domagała 

muzyka: Tomasz Bajerski, reżyseria: Roma Ludwicka

godz. 17.30 - otwarcie wystawy „Magia Lalki Grzegorza Kwiecińskiego” 
Puławska Galeria Sztuki

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego 
w Łodzi i Teatru „Rabcio” w Rabce

godz. 18.30 - Seminarium „Środki wyrazu artystycznego 
w teatrze plastycznym i animacji” cz. I /sala wykładowa/

godz. 18.30-20.00 - kolacja

godz. 21.00 - Ognisko Roz - Poznawcze /Ośrodek MOSiR/

25.05. - piątek
godz. 7.30-8.30 - śniadanie

godz. 9.00 - Prezentacja spektakli c. d. - sala widowiskowa

- TEATRALNY BZIK - Gminny Ośrodek Kultury - Pawłowice /śląskie/ 
„O strasznym smoku” - /kukły, marionetka sycylijska uproszczona, maska - 30 min./ 

scenariusz na podst. M. Kownackiej: Ewa Sikora z Zespołem 
scenografia, opracowanie muzyczne, reżyseria: Ewa Sikora 



godz. 20.00 - sala widowiskowa 
WALNY TEATR - „Misterium” 

Spektakl autorski Adama Walnego

godz. 21.30 - scena w sali widowiskowej 
Warsztaty - Teatr cieni - prowadzenie Adam Walny

26. 05. sobota 
godz. 8.00-9.00 - śniadanie

godz. 9.30 - wyjazd do Kazimierza Dolnego /zespoły teatralne/

godz. 9.45 - Seminarium cz. III /sala wykładowa/

godz. 12,00 - warsztaty - /scena w sali widowiskowej/ 
„Istnienie w dłoni” - prowadzenie Marta Rau

godz. - 14.30-16.00 - obiad

godz. 17.00 - sala widowiskowa
TEATR RAVLYK - Kijów 

„Żużik” - scenografia i reżyseria: Jurij Titarow 
występują: Lubow Mikhnya-Titarowa, Oksana Szewczenko, Jurij Titarow, Jurij Szewczenko

godz. 18.30-19.30 - kolacja

godz. 19.45 - Z PÓŁKI PANA STEFANA - Teatr cieni - Rycharda Bradshawa 
Pokaz filmu ze zbiorów Stefana Giełdona

godz. 21.15 - Dyskoteka Lalkarzy /hol/

godz. 21.30 - Spotkanie instruktorów z Radą Konsultantów i gośćmi XXXIX OPSL.

27. 05. - niedziela
godz. 8.00-9.00 - śniadanie

godz. 11.00 - sala widowiskowa

NA DO WIDZENIA... TEATR K 3
„etcetera...”

scenariusz, scenografia, reżyseria: Zespół Teatru K 3 
muzyka: Bogdan Szczepański, występują: Dorota Grabek, Ewa Mojsak, Marta Rau

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XXXIX OPSL

Komisarz Spotkań - Ewa Żukowska tel. 0 604 22 99 60

Sekretariat: Danuta Brajer z zespołem - tel. 081 8879601 
Kurator wystawy - Kamila Salwowska-Duk 

Prezenter spektakli - Justyna Lipińska
Redakcja „Lalusia” - Małgosia Chwedoruk, Katarzyna Reszka, Ewelina Iżycka, Kalina Księżniak 

Inspicjenci - Anna Nowak, Izabela Żukiewicz 
Dokumentacja foto - Krzysztof Kuzko

Dokumentacja wideo, dvd - Tomasz Goleniewski, Zbigniew Gorzel
Zakwaterowanie i wyżywienie - Bursa Międzyszkolna ul. Wojska Polskiego 7, tel. 081 8863705

Druk: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie



- TEATR BAZA 50 - Dom Kultury PRAGA - Warszawa 
..Tygrys o złotym sercu’’ - /aktor z lalką - 25 min./ 

scenariusz na podst. Cz. Janczarskiego: Barbara Sroka, muzyka: Juliusz Rogulski 
scenografia i reżyseria: Barbara Sroka

- TEATR PTAK - Dom Kultury - Bielsko-Biała 
„Lis Przechera” - /kukły - 20 min./

scenariusz: Stanisław Iłowski, scenografia: Anna i Waldemar Czerwińscy 
Krystyna Popławska, reżyseria: Krystyna Popławska

- TEATR DZIECI ŚRÓDMIEŚCIA - Akademia Wyobraźni - Wrocław
„O księciu zaklętym w żabę” - /bunraku - 20 min./ 

scenariusz: Zespół z instruktorami, scenografia: Jacek Zuzański 
muzyka: S. Prokofiew, reżyseria: Piotr Michałowski

- MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA - Zespół Szkół - Spytkowice /małopolskie/ 
„Szewczyk Dratewka” /marionetka sycylijska - 30 min./ 
scenariusz na podst. M. Kownackiej: Anna Krakowiak, 

scenografia: Anna i Jacek Krakowiakowie
muzyka: Bogdan Szczepański, reżyseria: Anna Krakowiak

- GRUPA DZIAŁAŃ TEATRALNYCH - SCENA LALKI I AKTORA
Młodzieżowy Dom Kultury - Ostrów Wielkopolski

„O garbatym Aniele” - /maski - 25 min./ 
scenariusz i scenografia: Zespół z instruktorem, muzyka: zespół Osjan oraz pieśni ludowe 

reżyseria: Dariusz Kępiński

godz. 13.00 - Seminarium cz. II /sala wykładowa/

godz. 13.30-15.30 - obiad

godz. 16.00 - Prezentacja spektakli c. d. - sala widowiskowa

- TEATR PRALNIA - Środowiskowy Dom Samopomocy - Pionki 
„Abecadło odnalezione” /kukła - 30 min./

pomysł i reżyseria: Paweł Sulima, plastyka: Małgorzata Wróblewska, muzyka: Marcin Alot

- DZIECIĘCA GRUPA TEATRALNA - Zespół Szkół - Spytkowice /małopolskie/ 
„Podwórkowe przygody” /aktor z lalką - 30 min./

scenariusz na podst. J. Ryl-Krystianowskiego: Jacek Krakowiak 
scenografia: Anna i Jacek Krakowiakowie, muzyka i reżyseria: Jacek Krakowiak

- TEATR ANIMACJI „eF”- Dom Kultury „Hałcnów”- Bielsko-Biała
„Hello mrs Andersen” /teatr czarny - 25 min./

plastyka: Zespół, muzyka: A. Grudziński, pomysł i reżyseria: Krystyna Małecka

- TEATR PRESTIDIGITATOR - XI Liceum Ogólnokształcące - Białystok 
„Kapturek czerwony” /kukły - 20 min./ 

scenariusz na podst. J. Brzechwy: Urszula Chomik 
scenografia: Urszula Chomik, Piotr Trusewicz, 
oprać, muzyczne i reżyseria: Urszula Chomik 

godz. 18.30-19.30 - kolacja
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UWAGA! UWAGA!

Mamy zaszczyt ogłosić, 
że XXXIX Ogólnopol
skie Puławskie Spo
tkania Lalkarzy uważa
my za OTWARTE”! V

Miło nam powitać 3 
teatry' profesjonalne oraz 
13 zespołów amator
skich, wśród których szczególną uwagę 
zwracamy na Teatr Baza 50, Teatr Ptak, 
Młodzieżową i Dziecięcą Grupę TeatraT 
ną zq Spytkowic oraz Teatr Prestidigita-

Smokiem.
do Skrzynki

Hej, hej, kukiełkarskie 
bractwo, 
zobaczycie teraz 
najpiękniejszy teatr.

Przedstawienie czas 
zacząć!

PS: Redakcja Lalusia 
ostrzega: my też będziemy 
mieć oczy i uszy szeroko 
otwarte :> Czekamy na 
Wasze listy, wrzucajcie je 

pod Fioletowym

tor, goszczących na puławskim święcie 
lalkarzy po raz pierwszy. Oto tegoroczny skład

Przed nami 4 dni wspólnej zabawy, 
pracy, wzajemnego wzbogacania i zdo
bywania doświadczeń, a także wspo
mnień, które na pewno przywiodą nas 
w komplecie do Domu Chemika na XL 
Spotkania za rok.

Już teraz, Drogi Czytelniku, otwórz 
szeroko swe serce i oczy, zamień się 
w uważnego widza i prawdziwego ar
tystę. Do wszystkich, którzy kryją 
w sobie teatralna duszę, wołamy:

Rady Konsultantów:
ik Alina Stanawska- przewodnicząca, 

patrzy na spektakle od strony socjolo
giczno- wychowawczej;

ik Liliana Wuczkowska-Petri- zwraca 
uwagę na muzykę obecną w przedsta
wieniu;

■A Renata Siedlaczek- ocenia budowę 
scenariusza oraz kulturę słowa ak
torów;

A Marek Kotkowski- aktor, lalkarz;
ik Grzegorz Kwieciński- reżyser, spe

cjalista teatru plastycznego;
ik Krzysztof Rau- reżyser;
7k Zbigniew Ryss- zwraca uwagę na 

kompozycję muzyki.



PIOSENKA LALKARZA
Słowa Jan Witkowski 
francuska melodia ludowa

Chodzi lalkarz światem, 
serce w nim rogate.
Chodzi z wiatrem, pluchą, 

z lalką za pazuchą.

Hej, hej, jak wędrowne ptactwo 
hej, hej, kukiełkarskie bractwo, 
zobaczycie teraz 
najpiękniejszy teatr.

Gdzie parawan stanie 
tam nasze mieszkanie, 

gdzie sie lalkarz zjawi 
każdy się zabawi

Hej, hej, jak wędrowne ptactwo 
hej, hej, kukiełkarskie bractwo, 
cztery szumy wiatru, 
ot i gmach teatru.

Chodził tak mój dziadek, 
pra i pra, pradziadek 
i ja nie przestanę 
chodzić z parawanem.

Hej, hej, jak wędrowne ptactwo 
hej, hej, kukiełkarskie bractwo, 
ścisnę łatkę w pięści.
niech i wam się szczęści

W każdym numerze „Lalusia” przedstawimy 
jedną z form sztuki lalkarskiej.

Pierwszy numer poświęcony jest PACYNCE.

Pacynka jest jedną z najbardziej rozpowszech
nionych lalek na świecie. W wielu krajach jest 
lalką narodową: w Anglii - Punch’em, 
w Czechach - Kaszparkiem, w Niemczech - 
Kasperle’m, w Rosji - Pietruszką a we Włoszech 
- Pucinellą. Jest ona bowiem lalką bardzo prostą 
do wykonania i posiadającą duże możliwości ru
chowe, co czyni ją bardzo użyteczną w zespołach 
niezawodowych.. Jej wielką zaletą jest też to, 

że można grać dwoma pacynkami naraz, co jest szczególnie istot
ne w teatrze jednoosobowym, w formach estradowych.
Pacynkę wkłada się bezpośrednio na dłoń aktora-animatora. 
Przedramię animatora kryje się w kostiumie lalki lub odpowied
nio luźnym i maskującym dłoń rękawie. Pacynka posiada charak
terystyczne jedynie dla niej zdeformowanie postaci i ruchów, 
wynikające z kształtów ludzkiej dłoni. Lalka może mieć od 25 do 
55 cm wysokości, a rozpiętość rączek jest niewielka. Pacynka 
składa się z główki nakładanej na palec i korpusu, który tworzy 
ręka animatora, ubrana najczęściej w trójpalczastą rękawiczkę- 
kostium.



NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Wraz z rozpoczęciem przeglądu teatralnego, ogłaszamy plebiscyt na przedsta
wienie, które najbardziej podobało się festiwalowej publiczności. O tym, który ze
spół wygra, decydujecie wy- uczestnicy Puławskich SpotkarfLalkarzy.
Aby zagłosować należy zaopatrzyć się w kupon, wypełnić go czytelnie i wrzucić 
do skrzynki opatrzonej logo gazetki „Laluś”. Kupony znajdować się będą obok 
skrzynki. Losy będziemy zbierać w sobotę. Można oddać tylko jeden głos. Nie 
wolno głosować na swoją grupę. Spośród kuponów, w ostatnim dniu Spotkań Lal- 
karzy, wylosujemy kilka, a ci szczęśliwcy, którzy je wypełnili otrzymają upominki. 
Wygrany zespół zostanie uhonorowany nagrodą publiczności. Wyniki opublikujemy 
w ostatnim numerze „Lalusia”

KRZYŻÓWKA

1) Dawniej w Lublinie: Teatr ...
i Aktora im. H. Ch. Andersena

2) Czasem to „druga twarz” aktora
3) Zwycięzca konkursu lub olimpiady
4) Japońska lalka
5) Miejsce pogawędek przy jedzeniu
6) Teatr ... -warsztaty prowadzone 

w piątek przez pana Adama 
Walnego

7) Pierwszy spektakl
8) Używana np. w spektaklu „Kap

turek czerwony” Teatru Prestidigtor



Jawaj ka

Spod tego znaku wywodzą się grupy teatralne roz
poczynające przegląd-Teatr Sivina II oraz Teatr 
Supełki. Charakter lalki wyraźnie wskazuje na kre
atywność i pomysłowość zespołów . Niewątpliwie 
świetnie potrafią wykorzystaćmuzykę w spekta
klach. Dzisiaj ich członkowie muszą uważana stres.
Układ gwiazd jest korzystny-wy korzystajcie to! Pamiętajcie jednak, że wasi rywale 
są groźnymi przeciwnikami.

Kukła

Zespoły wywodzące się spod tego znaku są zdecy
dowane, pewne siebie i bardzo zgrane.
Jednym z nich jest Teatr Młodych Mandragora.
Bardzo dobrze czują się w swoim to warzy
stwie, co pozwala im przezwyciężać stres. Zagroże

niem konflikt dotyczący błahostki-zastanówcie się czy nie warto na chwilę zapo
mnieć o kłótniach dla dobra ogółu?
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ZE SKRZYNKI POD FIOLETOWYM SMOKIEM
Otrzymaliśmy pytanie o dostępność filmów z tegorocznych Puławskich 
Spotkań Lalkarzy. Niestety, nie zostaną one opublikowane. Zamiast tego 
będziecie mogli znaleźć festiwalowe zdjęcia - już teraz zachęcamy do 
zaglądania na stronę internetową: wwwwok.lublin.pl

Czytając program XXXIX Ogólnopolskich Spotkań LALKARZY w Puławach mam wrażenie, że 
uczestniczące tu zespoły jakby wstydzą się nazywać TEATREM LALEK.
Tylko SCENA LALKI i AKTORA z Ostrowa Wlkp. zachowała w swej nazwie lalkę.
Warto pamiętać, że teatr lalek to coś więcej niż teatr. TEATREM LALEK trzeba się chlubić.
Wiążę nadzieję, że również na tegorocznych Spotkaniach będziemy się cieszyć 
przedstawieniami lalek, masek, cieni i innymi gatunkami rozległej definicji teatru lalek.

(-) Stefan Gełdon



^larocninsKa .ency - klopedią z pierwsze -go wieKu naszej .ery pfśzę.. o teatrze cierń w pełnym rozkwicie, 
rozkwicie.Teatr cieni 
był w Chinach 
ulubioną rozrywką. 
Jednym ze źródeł 
jego rozwoju były 
papierowe szyby w 
oknach. W Chinach 
istniało wiele miast, 
których mieszkańcy 
trudnili się wyrobem 
lalek dla teatrów 
cieni. Chiński teatr 
cieni rozwijał się 
zarówno w wiejskich 
chatach i na 
jarmarkach, jak

TEATR CIENI
i w pałacach możnych. 
Istniały całe dynastie 
"cieniarzy" , przekazujących 
sobie z pokolenia na 
pokolenie scenariusze, 
dekoracje, lalki, instrumenty 
muzyczne i tajemnice 
obsługi. Repeńuar
chińskiego teatru cieni 
obejmował różne gatunki - 
od mitologii i legend po 
komedie muzyczne, aktual
ności, rewie mody i inne.
Do największego znaczenia 
doszedł teatr cieni na Jawie, 
gdzie spełnia wielką rolę 
jako widowisko religijne i 
polityczne. Przedstawienia - 
misteria trwają tam po kilka 
nocy. Po umocnieniu swej 
pozycji na Dalekim Wscho
dzie, teatr cieni przewę
drował przez całą Azję, 
Turcję do Włoch

i Francji. Na dworze 
Ludwika IV powstał 
pierwszy w Europie 
artystyczny teatr cieni. 
Zasadą teatru cieni 
jest przesuwanie 
przedmiotów między 
ekranem, a źródłem 
światła, tak aby 
rzucały cień na ekran. 
Jeżeli przedmiotom 
nadamy jakiś
zamierzony kształt i 
powiążemy ich 
działanie z akcją, 
otrzymamy teatr cieni.

PO SPEKTAKLACH
Justyna Lipińska, nasza sympatyczna prowadząca, wspomniała, że podstawowym zadaniem 
teatru czarnego jest ukazanie muzyki. "SIVINA II" przedstawił to dosłownie w jednej ze 
swoich etiud. Czy słyszeliście kiedyś o spektaklu, podczas którego aż tyle razy padały 
brawa publiczności? Jeśli nie, to żałujcie że nie byliście na "Czasie Aniołów".

"Supełki" przedstawiły ciepłą historię o tym jak bardzo można pokochać zwykłą lalkę. 
"Zawsze razem" - mówiła Dorotka. Przesłanie spektaklu zawiera się w zdaniu 
wypowiedzianym przez aktorów: "Przy odrobinie miłości wszystko da się zmienić". 
Pomimo młodego wieku, aktorzy poradzili sobie na tak dużej scenie. Pamiętajcie, 
że "dobrych ludzi trzeba chronić jak skarb".

Choć to Teatr Młodych, członkowie "Białej Mandragory" myśląjuż jak dorośli. Gorzkie 
słowa: "zmienia się władza, garb zostaje" są uniwersalne, niezależnie od koloru skóry czy 
narodowości. Lalki, które zostały wykonane podczas warsztatów bardzo dobrze prezentują 
się na scenie. Ciekawym zabiegiem było wprowadzenie do scenografii oczu jako symbolu 
władzy czuwającej i obserwującej poddanych.
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Za nami prezentacja kon
kursowych widowisk.
Wczorajszy dzień 
zakończył Adam Walny 
z autorskim spektaklem 
Misterium oraz wykła
dem o teatrze cieni. Choć 
pod wieczór publiczność 
była w miarę spokojna 
(czyżby zmęczona?), 
to sobota może okazać 
się dla wszystkich dniem 
pełnym niepokoju - wszak jutro wyniki! 
Przy okazji przypominamy o Plebiscycie 
na Nagrodę Publiczności - do godziny 21
do Skrzynki pod Fioletowym Smokiem 
możecie wrzucać kupony z głosami (znaj
dują się nad skrzynką).
By nerwy nie zjadły nas ani do połowy, 
aktorów zapraszamy na wycieczkę 
do Kazimierza Dolnego, a instruktorów - 
na wykłady. Następnie obejrzymy spek
takl Teatru Ravlyk z Kijowa oraz pokaz 
filmów o teatrze cieni, polecony 
i udostępniony przez p. Stefana 
Giełdonia. Wrażeniami z dnia możemy 
dzielić się podczas wieczornej dyskoteki 
(polecamy ekspresję w formie tańca);) 
Gdybyście woleli jednak zaśpiewać coś 
spokojniejszego, na prośbę części 
uczestników zamieszczamy tekst:

PIOSENKA 
DREWNIANYCH LALEK

Całe życie zawieszani 
na sznurkach cieniutkich, 
czyimś ruchem poruszani 
dla uciech malutkich, 
tak tańczymy i śpiewamy, 
jak nam grają inni 
i choć dzieci dobrze znamy, 
nie jesteśmy już dziecinni.

Ref.Ludzie mówią, że nie 
mamy duszy,

ludzie mówią, że nie znamy łez. 
lalki z drewna przecież nic nie wzruszy, 
lalka nie ma serca, czy to prawdąjest?

Całe życie zawieszani 
na sznurkach cieniutkich, 
czyimś ruchem poruszani 
dla uciech malutkich, 
wszystko z drewna, 
więc drewniane życie, 
wciąż niepewna 
w życiu dola twa, 
a piosenka, którą tu słyszycie, 
gdzieś w drewnianej duszy 
Marionetki łka.

Ref.Ludzie mówią, że nie mamy duszy, 
ludzie mówią, że nie znamy łez, 
lalki z drewna przecież nic nie wzruszy, 
lalka nie ma serca, czy to prawdąjest

Ludzie mówią ? nie znają miłości, 
ludzie mówią ? lalki nie kochają, 
są drewniane, nie znają czułości, 
mówią ludzie taki Czy rację mają?



KUKIEŁKA
Kukiełka to polska lalka 
narodowa, z.wana także lalką 
szopkową. Rodowód swój 
wywodzi z jasełek, w których 
była aktorem, tak jak szopka 
była w nich- sceną.
Kukiełka posiada swoisty 
urok i nie ma pretensji 
do naśladowania ruchów 
istoty żywej, posługując się 
specyficzną dla siebie 
wymową gestu i ruchu. Wielu 
miłośników kukiełki twier
dzi, że jej ruchy powodują, 
iż lalka jest tak 
nieoczekiwanie urocza.

Kukiełka - inaczej lalka 
na patyku - to konstrukcja, 
której głównym członem 
(kręgosłupem) jest kij. 
Biegnie on od głowy poprzez 
cały korpus lalki i wychodzi

na zewnątrz, tak że możemy 
swobodnie poruszać laką.
Kukiełka ma zazwyczaj luźno 
zwisające raczki i nóżki, dzięki 
czemu lalka może wykonywać 

wiele ruchów, takich jak 
tańce, przysiady obroty itp.. 
ponieważ swobodnie porusza 
się wokół własnej osi. z2- 
ostszy typ kukiełki ma głowę 
osadzona sztywno na patyku, 
a poruszamy nią wykonując 
wahadłowe i osiowe ruchy 
całej laki i wykorzystując 
bezwładność luźno zawie
szonych na odpowiednio 
obciążonych kończyn.
Jeżeli nie chcemy poprzestać 
na ruchach nadawanych tylko 
za pomocą kijka, to istnieje 
możliwość bardziej skom
plikowanej, precyzyjnej 
a niewidocznej mechanizacji. 
Kukiełka, pozornie wydająca 
na lalkę nieporadną - posiada 
bardzo wyraziste gesty 
i ruchy. Potrafi ona sztywno 
dostojną, jak i giętką w tańcu.

ZE SKRZYNKI POD FIOLETOWYM SMOKIEM
Droga ekipo z Wrocławia: oczywiście, że w Waszym spektaklu użyliście bunraku, 
ale Pacynka była jedynie Waszym teatralnym znakiem zodiaku. Horoskop był napisany 
według znaków, a nie lalek, którymi się posługiwaliście w przedstawieniach.

„Kto późno przychodzi
Sam sobie szkodzi"

ale... kto późno przychodzi do TEATRU, 
albo wychodzi gdy widowisko jeszcze trwa, 
szkodzi nie tylko sobie, ale i innym.

REBUSY



..Co to jest teatr lalek? To teatr, w którym występują lalki. Teatr lalek jest sztuką bardzo 
trudną, a łatwe jest dla mniej zdolnych.”

Jeśli górek nie śpiewa, i to o żadnej porze,
To widać z woli nieba prawdopodobnie nie może

(K.I. Gałcyński)

Wojciech Wieczorkiewicz (ANIMATOR Nr 1/21)

PO SPEKTAKLACH cz. II
„Historia o strasznym smoku”, który okazał się być całkiem sympatycznym i wrażliwym 
zaprezentował Teatr Bzik. Piękny kostium tytułowego bohatera świetnie wyglądał na scenie. 
To taka opowieść na opak. Zły smok staje się postacią pozytywną, a przy tym w tworzenie spek
taklu zaangażowana została widownia. Barwna scenografia i marionetki są niewątpliwym atutem 
spektaklu.

Ze stereotypami walczył też Teatr Baza 50 - przedstawił bajkę napisaną na podstawie tekstu 
Czesława Janczarskiego. Tytułowy „Tygrys o złotym sercu” jest obrazem człowieka, który 
odrzuca zło. Wszyscy się go boją i nie chcą się z nim przyjaźnić. Jednak „wszystkim wierzący 
króliczek” postanawia w końcu nawiązać z tygrysem znajomość. Smutne, że tylko ktoś naiwny 
jest w stanie uwierzyć w taką zmianę, ale z drugiej strony „z przyjacielem zdobędziesz cały 
świat”.

Teatr Ptak zaprosił do udziału w spektaklu „Lis Przechera” publiczność. Dwójka młodych ak
torów z bajkową walizką zeszła na widownię, skąd zagrzewała widzów do reakcji, a przez to - 
częściowo kierowała przebiegiem wydarzeń. Przerażenie wzbudził Lis Przechera, wyznając, że 
ma wielki apetyt na kaczkę. Ku naszej uldze - w świecie kolorowych i zaradnych kukiełek 
Przechera został przechytrzony przez Hanię i pomagających jej przyjaciół-zwierząt, a kaczka 
Dorotka znów mogła beztrosko kwakać.

Nastrojowość, bajkowość. niepokój i komizm przedstawił Teatr Dzieci Śródmieścia w spek
taklu „O księciu zaklętym w żabę”. Za pomocą lalek bunraku i kukiełek została przedstawiona 
miłość między księżniczką a księciem zaklętym w żabę. Nie może się ona spełnić, bo nie akcep
tują jej para królewska ani zakochana w księciu czarownica. Wysłannik wiedźmy - każdą kwestią 
wzbudzający śmiech Bobek - porywa księżniczkę, a jej rodziców - oszukuje. Jednak dzięki 
pomocy przypominającej piastunkę z „Romea i Julii” niani - jak to w bajkach bywa - wszystko 
kończy się dobrze i zakochani dostająod króla i królowej „zielone błogosławieństwo”.

Młodzieżowa Grupa Teatralna ze Spytkowic przy pomocy marionetek sycylijskich 
przedstawiła nam historię Szewczyka Dratewki. Królewna, uprowadzona i uwięziona przez 
smoka, nie mogła wrócić do zamku. Żaden rycerz nie był w stanie stawić czoła porywaczowi. 
Dopiero skromny Szewczyk Dratewka zabił smoka i uwolnił księżniczkę. Ta, z miłości 
do wybawcy, postanowiła prowadzić swe życie jak on. W przedstawieniu nastrój budują 
kostiumy, ruch sceniczny, a przede wszystkim muzyka.

Wzruszająca historia człowieka różniącego się od ogółu, a przez to skazanego na samotność. 
Przez całe życie dźwiga swój „garb” zarówno moralny jak i fizyczny, a jedynych przyjaciół ma 
w Aniołach. Grupa Działań Teatralnych - Scena Lalki i Aktora z Ostrowa Wielkopolskiego 
stworzyła niezwykły nastrój teatru masek, wzmocniony poprzez słowiańską muzykę urozmaiconą 
elementami modlitw prawosławnych.



PO SPEKTAKLACH cz. III
Teatr Pralnia ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Pionek przy pomocy ogromnych 
kukieł przedstawił historię pt. „Odnalezione Abecadło". Opowiedzieli o dziewczynce dzielnie 
walczącej o uratowanie najpierw potłuczonego, a potem skradzionego przez ortograficznego byka 
Fernando abecadła. Pomimo jej starań i pomocy torreadora potrzeba było markera, który 
w ymazał błędy. Spektakl spotkał się z dużym uznaniem publiczności, o czym mogły świadczyć 
brawa na stojąco© 

„Podwórkowe przygody" to bajka opowiadająca o losach młodego rodzeństwa kurczaków - 
Szałaputki i Szałaputka. Po okolicy grasuje lis. a mama wyszła z domu - lis podstępem zakrada 
się do kurnika i ... porywa siostrzyczkę. Historia przedstawiona przez Dziecięcą Grupę Teatral
ną ze Spytkowic ukazuje, jak ważne w życiu są braterska miłość i przyjaźń. To dzięki nim udaje 
się ocalić Szałaputkę od pożarcia. Jak śpiewali aktorzy: ..Lis musi odpokutować swoje winy. 
(..) a w przyjaźni siła".

„Kapturek Czerwony” Teatru PRESTIDIGITATOR to inne, humorystyczne przedstawienie 
znanej nam wszystkim bajki Japa Brzechwy. W wywoływaniu uśmiechu na twarzach publiczno
ści pomagały aktorom kukły. Pojawił się także teatr cieni. Występujący wielokrotnie nawiązywali 
dialog z publicznością. Całość dopełniała dobrana do przedstawionej sytuacji muzyka. Historia 
czerwonego kapturka oraz jej babci i w tej wersji nie utraciła swojego morału: dzieci powinny 
słuchać dorosłych i nie ufać obcy.

Przedstawienie Teatru eF „Hello mrs Andersen" to wędrówka przez świat baśni H. Andersena. 
Muzyka już na samym początku spektaklu wprowadza nas w baśniową, atmosferę. Kolejne 
opowieści Andersena zostają nam przedstawione niejako przez niego. Tak poznajemy historię 
Brzydkiego Kaczątka, Calineczki. Królowej Śniegu i Królewny na ziarnica grochu. W zbudo
waniu baśniowej atmosfery pomogła forma teatru czarnego.

TEATR ANDRZEJA WALNEGO
O godzinie 2O00 w patio 
Domu Chemika odbył się au
torski spektakl Adama Wal
nego pt. „Misterium”. Autor 
własnoręcznie wybudował 
scenę, na której występował, 
sam wykonał niezwykle 
oryginalne lalki a także 
wystawał przedstawienie. 
Opowieść snuta przez Adama 
Walnego opiera się na historii 
życia Jezusa oraz związanych 
z nią wydarzeń. Autor 
wykazał się niezwykłą 
umiejętnością animacji 
niezliczonej ilości lalek. Po 
przedstawieniu autor zebrał 
gromkie brawa (wszystkie 
były na stojąco © ). Kto nie 
obejrzał spektaklu - niech ża
łuje.

Po pewnym czasie w sali wido
wiskowej odbyły się warsztaty, 
podejmujące temat teatru cieni. 
Adam Walny zapoznał zainte
resowanych z krótką historią tej 
formy sztuki oraz przedstawił

kilka pojęć z nią 
związanych. Do dyskusji 
włączyli się uczestnicy 
spotkań a także autorytet 
wśród lalkarzy - Stefan 
Giełdon.

/WW>A łowików
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W dzisiejszym numerze na powitanie wypada nam się pożegnać. Czynimy to z 
ciężkim sercem, ale cieszy nas wszystko, co razem przeżyliśmy, czego się 
nauczyliśmy i co poznaliśmy. Dziękujemy za to i wierzymy, że za rok wspólnie 
poszukamy czegoś nowego.

Tymczasem, zachęcamy do czytania "Lalusia" w drodze do domu.
W końcowym numerze oprócz komentarzy do wczorajszych wydarzeń znajdziecie 
małe podsumowanie tegorocznych Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy oraz 
werdykt Rady Konsultantów. Dociekliwych informujemy również, że autorem słów do 
opublikowanej wczoraj "Piosenki Drewnianych Lalek", która stała się nieformalnym 
drugim hymnem lalkarzy, jest Cezary Domagała. Wydaje się nam, że podczas Spotkań 
odkryliśmy, ze wspomniani w piosence ludzie wcale nie mają racji - lalki nie tylko 
kochają, ale również są kochane. Na czas do kolejnego festiwalu rozstańmy się zatem 
z jedną myślą - ZAWSZE KOCHAJMY LALKI!

Protokół Rady Konsultantów
XXXIX Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy.

Rada Konsultantów w składzie;
Alina Stanowska - przewodnicząca, Liliana Wuczkowska - Petri, Renata Siedlaczek, 
Marek Kotkowski, 
Grzegorz Kwieciński, 
Krzysztof Rau, 
Zbigniew Ryss

po obejrzeniu w dniach 24 - 25 maja 2007 roku 13 widowisk prezentowanych w 
ramach przeglądu tegorocznych Spotkań, postanowiła podziękować:

- TEATROWI SIVINA II z Miejskiego Domu Kultury - Domu Stowarzyszeń 
Twórczych w Łomży za inwencję i dyscyplinę sceniczną zespołu w realizacji 
spektaklu pt. "CZAS ANIOŁÓW’
- TEATROWI SUPEŁKI z Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie za poetyckie

przesłanie spektaklu pt. "SPRZEDAWCA BALONÓW';
- TEATROWI MŁODYCH BIAŁA MANDRAGORA z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Płocku za potencjał aktorski i walory wokalne w spektaklu pt. 'W PSIEJ 
GÓRCE"
- ZESPOŁOWI TEATRALNEMU BZIK z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach 



za teatralną zabawę wokół tekstu Marii Kownackiej w spektaklu pl. "O STRASZLIWYM 
SMOKU";
- TEATROWI BAZA 50 z Domu Kultury Praga w Warszawie za oszczędność środków 
wyrazu w realizowanym spektaklu pt. "TYGRYS O ZŁOTYM SERCU";
- TEATROWI PTAK z Domu Kultury w Bielsku - Białej za pełne wdzięku i urody lalki 
w bajce pt. "LIS PRZECHERA";
- TEATROWI DZIECI ŚRÓDMIEŚCIA z Akademii Wyobraźni we Wrocławiu za próbę 
realizacji baśni pt. "O KSIĘCIU ZAKLĘTYM W ŻABĘ" środkami teatru lalek;
- MŁODZIEŻOWEJ GRUPIE TEATRALNEJ z Zespołu Szkół w Spytkowicach,
za stworzenie interesujących postaci scenicznych poprzez precyzyjną animację i 
dojrzałą interpretację w przedstawieniu pt. "SZEWCZYK DRATEWKA";
- GRUPIE DZIAŁAŃ TEATRALNYCH - SCENA LALKI I AKTORA z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim za urodę obrazów scenicznych oraz egzyste - 
ncjalną wymowę autorskiego spektaklu pt. "O GARBATYM ANIELE"
- TEATROWI PRALNIA ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach, za 
udane kontynuowanie poszukiwań teatralnych z wykorzystaniem nadmarionety w 
widowisku "ABECADŁO ODNALEZIONE";
- DZIECIĘCEJ GRUPIE TEATRALNEJ z Zespołu Szkół w Spytkowicach za piękne i 
pełne uroku przedstawienie pt. "PODWÓRKOWE PRZYGODY"
- TEATROWI ANIMACJI eF z Domu Kultury "Hałcnów" w Bielsku - Białej za wydobycie 
walorów Baśni Andersena poprzez pełną poezji, znakomitą plastycznie i ruchowo 
realizację widowiska pl. "HELLO MRS ANDERSEN" w konwencji czarnego teatru
- TEATROWI PRESTIDIGITATOR z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego za żywiołową pełną humoru realizację i doskonałe aktorstwo w 
spektaklu pt. "KAPTUREK CZERWONY"
Wszystkie zespoły teatralne prezentujące swoje widowiska w ramach przeglądu 
Spotkań otrzymują nagrody finansowe w jednakowej wysokości -1.500 zł. ufundowane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa 
Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Puławy.
Rada Konsultantów pragnie wyróżnić podziękowaniem Panią Barbarę Srokę za pasję 
i konsekwencję w popularyzowaniu różnych form teatru wśród dzieci i młodzieży oraz 
Redakcję Gazety "Laluś" - za dziennikarską rzetelność i wspieranie idei Spotkań w 
kolejnych numerach gazety.
Rada Konsultantów dziękuje teatrom: Walny Teatr, Teatr Ravlyk z Kijowa, Teatr K3 z 
Białegostoku, Panu Stefanowi Giełdonowi, Teatrowi "Muchomor" z Puław za 
wzbogacenie programu XXXIX Ogólnopolskich"! Puławskich Spotkań Lalkarzy. 
Dziękuje również Panu Grzegorzowi Kwiecińskiemu za przedstawienie własnego 
dorobku w dziedzinie scenografii teatru lalek w wystawie pl. "Magia Lalek" 
prezentowanej w Puławskiej Galerii Sztuki. Równocześnie dziękuje grupom 
teatralnym: "KLASA VI A" ze Szkoły Społecznej w Gdańsku, TEATR DYDEK z 
Siennicy Nadolnej, Gimnazjalne Koło Teatralne z Siennicy Nadolnej, Teatr GAMBIT z 
Piotrkowa Trybunalskiego, Teatr MGIEŁKI z Więcborka oraz Klubowi Instruktora z 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, które przyjęły zaproszenie do 
udziału w Spotkaniach w charakterze obserwatora, za współtworzenie atmosfery 
Spotkań.



NAGRODA PUBLICZNOŚCI PRZYZNANA!!!

Po obejrzeniu 13 spektakli widzowie wybrali swojego faworyta. Za humor dla różnych grup 
wiekowych, interpretację tekstu, pomysłowość, ciekawość, dobrą grę, po prostu bycie 
najlepszym (choć niektórzy skarżyli się, że prawie umarli - ze śmiechu) wyróżnili TEATR 
PRESTIDIGITATOR.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym żonglowaniu tekstem i śmiechem!

DYSKOTEKA GAŁGANIARZY
Pod koniec wczorajszego dnia XXXIX Puławskich Spotkań Lalkarzy w holu Domu Chemika 

odbyła się dyskoteka. Atmosfera była iście karnawałowa. Część z uczestników zabawy miała 
barwny makijaż, inni byli poprzebierani. W holu redakcja "Lalusia" spotkała m.in. lekarza, 
egipską księżniczkę, czerwonego Power - Rangersa, a nawet panią listonosz. Teatr Bzik dało 
się poznać po białych koszulkach z logo teatru na przedzie. Strojem wyróżniali się także 
niektórzy opiekunowie. Uczestnicy dyskoteki tańczyli różnie... w parach, w kółeczku, tworząc 
wężyk lub popisując się akrobatycznymi figurami solo (pojawił się także break dance). 
Zziajani i zmęczeni mogli odsapnąć' w patio Domu Chemika. Po pewnym czasie okazało się, 
że to płeć żeńska posiada lepszą kondycję fizyczną. Jednakże kiedy na holu rozbrzmiała 
piosenka „Facet to Świnia”, panowie natychmiast poderwali się do tańca ....

Wydawało nam się, że niektórzy opiekunowie bawią się lepiej niż ich podopieczni 
(jedna z pań tańczyła na ladzie w niesamowitym porywie młodości, inne ułożyły 
zsynchronizowany układ taneczny:)). Na dyskotece lalkarzy nie można było nie 
tańczyć (do zabawy przyłączyła się nawet sztywniacka ekipa "Lalusia"). 
Taniec to dobry sposób na zakończenie dnia lub rozpoczęcie nocnego życia...



SZPIEDZY SĄ WŚRÓD NAS...
Kiedy przy ognisku członkowie Teatru Młodych Biała Mandragora zaśpiewali piosenkę, 
pani Liliana Wuczkowska- Petri powiedziała:
- To o dwóch takich, co ukradli księżyc...
Pan Krzysztof Rau przypomniał jednak pełnym niepokoju szeptem:
- Ciii... Cenzura.
Rozmowa pana Krzysztofa Rau z panem Tomaszem Brzezińskim:
p. Tomasz: Wychodzą wszyscy, dzielą się na dwa szeregi...
p. Krzysztof: A dlaczego na dwa?
p. Tomasz: A bo nie na trzy.
(nie ma to jak dobra argumentacja ;))

Jeden z widzów po przedstawieniu, do pana Adama Walnego:
- To było takie organoleptyczne...
Pan Adam:
- Aż się dziwię, że się do mnie żadna lala nie przyczepiła...

MARIONETKA
Marionetka to lalka teatralna poruszana za pomocą nici, sznurków 
albo drutów, najczęściej od góry. Istnieją również, obecnie rzadko 
spotykane, marionetki poruszane z boku, zwane lalkami a la 
Planchette. Spotykamy też marionetki poruszane od dołu za pomocą 
nici, często nazywane pajacami, albo lalkami pajacowatymi.
Wszystkie te odmiany marionetek charakteryzują się 
uzależnieniem od grawitacji ziemskiej, co przesądziło o 
włączeniu tych lalek do rodzaju marionetek.
Marionetka poruszana od góry jest chyba najtrudniejszą lalką wprowadzeniu z 
trudem poddaje się woli animatora.

Powodowane to jest prawem ciążenia ziemskiego. Animator musi długo 
ćwiczyć, by opanować "kaprysy grawitacyjne" marionetki.
Marionetka i jej historia sięga głęboko w przeszłość ludzkości. Znana była w 
Indiach, Chinach a także w Europie, starożytnej Grecji i Rzymie.
Sama nazwa: "marionetka" pochodzi z Francji gdzie szczytowy rozwój tego 
gatunku lalki przypada na XVII wiek. W Polsce teatr marionetek występował 
już na dworze Władysława IV Wazy. Natomiast w okresie międzywojennym 
znany był Teatr. Marionetek prof. Stanisława Ligonia. W Wilnie działał Teatr 
Łątek (łątka to staropolska nazwa marionetki). W okresie powojennym gorącym 
propagatorem teatru marionetek był Henryk Rył.



MUCHOMORKI DLA MAM
Teatr Muchomor przedstawił wczoraj bajkę 
„O złym Księciu Popielu" wyreżyserowaną 
przez p. Annę Świerszczyńską. Spektakl 
odbył się w urokliwej Małej Sali 
Widowiskowej. Narracja była prowadzona 
przez gęślarza. Aktorzy wcielali się w swoje 
postaci przy pomocy lalek żyworękich. 
Dzieci zagrały spektakl z okazji Dnia Matki. 
Myślę, że wszyscy dobrze się bawili.

TEATR RAYLYK
Gościem specjalnym Puławskich Spotkań Lal
karzy była grupa z Kijowa - Teatr Ravlyk. 
Spektakle aktorów z Ukrainy mają charakter 
edukacyjny. Teatr posługuje się sztukami 
scenicznymi, aby w nietradycyjny sposób 
przekazać najmłodszym np. podstawowe zasady 
ruchu drogowego, co mogliśmy oglądać w 
spektaklu "Żużik". Dorośli - Lampa i Słup 
Ogłoszeniowy próbują wpoić małemu samo
chodzikowi zasady poruszania się po ulicach. 
Jednak Żużik wybiera zabawy z niepokornym 
autem wyścigowym, które kończą się 
wypadkiem. Ze spektaklu płynie nauka, że naj
ważniejsza w życiu jest "wnimanie" czyli 
UWAGA!

TEATR CIENI NA SZKLANYM EKRANIE
O godzinie 21.45 odbył się wczoraj pokaz filmu ze zbiorów p. Stefana 
Giełdona o teatrze cieni Ryszarda Bradshawa. Jest to teatr bardzo humorystyczny. 
Głośny śmiech można było usłyszeć nie tylko z ekranu, ale i z widowni 
zgromadzonej w Sali Widowiskowej Domu Chemika. Film miał formę wywiadu - 
do każdego pytania dopasowane były odpowiednie etiudy. Został zrealizowany 
przez TVP1. Jeśli będziecie mieli szansę go obejrzeć - gorąco polecamy.





STATUETKA "PIOTRUSIA"

W 2000 roku u Centrum Kultury "ZAMEK” u Nowem ukonstytuowała się Kapituła Statuetki 
"Piotrusia". Statuetka jest honor ową nagrodą przyznawaną za wieloletnią działalność 
w upowszechnianiu sztuki teatru lalek i cieni, za wychowanie przez teatr lalek i cieni, 
za przyczynienie się do popularyzacji i umocnienie amatorskiego teatru lalek . 
Przyzna je sie. tym, którym nie jest wszvstko jedno, czy istnieje amatorski teatr lalek, 
czy też nie.

Statuetki "PIOTRUSIA" otrzymali:

2000 rek Teatr Lalek i Ci eni "Imagilandia" Szkoła Podstawowa Nr 8 srebrna
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Woj. Ośrodek Animacji Kultury u Toruniu złocą

• . Renata Rybacka 1Woj. Ośrodek Kultury w Bydgoszczy srebrna

2 002 rok Dominika Wójtowi;oz Bydgoszcz z łota
Renata Rybacka W oj. Ośrodek Kultury w Bydgoszczy złota

Teresa Lassota SP nr S w Toruniu złeta

Grażyna Jankę SP nr 8 w Toruniu złota

Julita Depżswska SP nr 2 w Nowem złota

Damian Skrcbański Teatr Lalek i Cieni "Baśniowy ^wiat"Nowe srebrna

2003 ~ nk Danuta Karwasz Gminny Ośrodek Kultury w Osiu złota

Beata Pcrazińska SP w Bydgoszczy złota

2 004 rok Barbara Lasacka Spółdz. Mieszkaniowa Toruń z łota

Beata Tomaszewska Dąbrowa Chełmińska z łota

Anna Kwiatkowska Newa Wieś wielka z łota

2005 rok Wiesława Petryna Włostowo Gm. Jeziora Wielkie złota

Danuta Sałasińaka Witkowo 89-430 Kamień Krajeński złota

Statuetki PIOTRUSIA są wręczane uroczyście w czasie Biesiad Lalkarskich 
w Nowem nad Wisłą.

Z rokiem 2006 postanowiono przyznawać statuetki "Piotrusia" również 
szkołom, instytucjom kulturalnym i innym organizacjom z naszego regionu 
w uznaniu za:

- Tworzenie atmosfery sprzyjającej powstawaniu i prowadzeniu 
zespołów teatru lalek i teatru cieni.

- Popularyzacją, upowszechnianie i organizacją szkolnych
i amatorskich teatrów lalek i teatrów cieni, w działaniu 
bezpośrednim, jak i poprzez mass media.

W 2006 roku statuetka "Piotrusia" została przyznana Wojewódzkiemu 
Ośrodkowi Kultury w Bydgoszczy, jako pierwszemu z tej kategorii laureatów.





Stefan Gełdon

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

Hasła litery G

GAPIT - kołek będący przedłużeniem szyi w lalce jawajce. Służy jako rękojeść do trzymania 
lalki i jednocześnie jako oś obrotowa, pozwalająca na swobodne manipulowanie głową lalki. Inny 
Rodzaj gapitu to kołek zmechanizowany, zwany „ pistoletem” ze względu na to, że rękojeść jego 
przypomina kolbę pistoletu.
GARCIA LORKA FEDERIKO (1899-1936) - hiszpański poeta dramaturg czerpiący natchnienie 
z tradycyjnych form twórczości ludowej Andaluzji. W pracach swych znalazł miejsce dla teatru 
lalek, wprowadzając do niektórych grotesek teatralnych postać Don Cristobala.
GARDEROBA - pomieszczenie, w którym aktorzy ubierają się i charakteryzują przed wyjściem 
na scenę.
GAWEŁEK FRANCISZEK - autor „Bibliografii ludoznawstwa polskiego” w pozycjach 2421 - 
2518 podaje źródła dotyczące ludowej szopki.
GAWĘDA - krótki utwór narracyjny, który ma genezę w opowiadaniu ustnym i zachował pewne 
jego cechy; tematykę, żywy i swobodny styl.
„GAWĘDA” - nazwa Harcerskiego Teatru Lalek utworzonego przez studenta ASP Andrzeja 
Kieruzalskiego w 1952 roku w Warszawie. Z czasem teatr ten przekształcił się w 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który w 1982 roku 
obchodził swoje trzydziestolecie.
GEST - (w teatrze lalek) ruch kończynami, głową lub tułowiem lalki, uzupełniający 
wypowiadane słowa, albo reagujący na bodźce otoczenia.
GENEZIUS FRANZ - stworzył w połowie XIX wieku mechaniczny „teatr metamorfozy”, w 
którym dzięki podnoszonych i opuszczanych klap, groteskowe lalki na oczach widzów zmieniały 
swą postać, przeobrażając się w inne postacie.
GĘBARSKI STEFAN - autor sztuki „Flet zaczarowany” napisanej dla polskiego teatru lalek i 
wydanej w 1901 roku.
GLANELLI GIOVANNITORRANO - mediolański inżynier przebywający na dworze cesarza 
Karola V. Wsławił się konstrukcją bardzo skomplikowanych automatów, poruszających się i 
walczących w takt odpowiedniej muzyki.
GNOM - w wierzeniach ludowych - karłowaty strażnik podziemi i ukrytych tam skarbów. Gnom 
często występuje w repertuarze teatrów lalek.
GOŁĘBSKA NATALIA (1911-2001) - długoletni reżyser i wychowawca lalkarzy w gdańskim 
Teatrze Lalek „Miniatura”. Reżyser znanych i cenionych przedstawień tak w kraju jak i 
zagranicą.
GONG - metalowy, okrągły talerz, którego dźwięk jest sygnałem do rozpoczęcia przedstawienia. 
Obecnie w teatrach coraz częściej stosuje się gongi elektroniczne.
GRĄBCZEWSKI WIKTOR - kierownik artystyczny byłego wojskowego teatru lalek „ Gęgorek” 
w Lublinie (1952-1957). Specjalizował się w satyryczno - politycznych sztukach rewiowych.
GRÓSESZYK JÓZIO - komiczna postać z wodewilu Feliksa Szobera. Postać tę wraz z 
aktualnym kupletem warszawscy szopkarze w drugiej połowie XIX wieku przenieśli na scenę 
teatru lalek.
GROTESKA - przejaskrawienie, deformacja rzeczywistości, o elementach karykatury i 
fantastycznej stylizacji, występująca w sztuce i literaturze.
„GROTESKA” - nazwa teatru powstałego w 1945r. w Krakowie. Początkowo jako teatr lalkowy 
dla dzieci, aby z biegiem czasu stać się Teatrem Maski dla dorosłych. Teatr „Groteska” jest 
jedynym stałym teatrem maski w Europie.



GUIGNOL - 1) pacynka o uśmiechniętej, pyzatej twarzy. Guignola powołał do życia około 
1800 r. w Lyonie Laurent Mourguet, obdarzając tą lalkę umysłem i językiem miejscowych 
tkaczy. Guignol symbolizuje ludową, skłonną do przekory umysłowość walczącą z uznanymi 
autorytetami.
2) Francuska nazwa pacynki.
GULABO - SITABO - teatr pacynek z okolic Orysy i Uttar Pradesz. Jest to groteskowo 
traktowana komedia ludowa, wyśmiewająca wielożeństwo muzułmanów. Gulabo i Sitabo to 
imiona dwu żon jednego muzułmanina. Wiecznie się kłócą. Spektakl dla uciechy widzów 
jest urozmaicony częstymi bójkami kobiet. Lalki te pod względem technicznym świetnie 
oddają folklor swego regionu. Szkoda że teatr ten już zanika.

GuignolGapit
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