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(Drodzy Miłośnicy!

Miło nam po raz kolejny zaprosić Was do lektury! To już czternasty numer naszego
skromnego wydawnictwa. Przypomnijmy, że adresujemy go przede wszystkim do nauczycieli

i instruktorów prowadzących amatorskie teatry lalkowe w naszym regionie. Okazuje się
jednak, że grono Miłośników powiększa się każdego roku - chętnie czytają nas również
kierownicy artystyczni teatrów tzw. żywego planu, który to fakt bardzo nas cieszy.

A już za rok czeka nas mały jubileusz ... już teraz rezerwujcie swój cenny czas aby nikogo z
Miłośników nie zabrakło na XIX Biesiadzie Lalkarskiej w Nowem!
Tymczasem... kontynuujemy cykl artykułów metodycznych pn. Technika/ Teatru/ Lalek/

W bieżącym numerze Stefan Gełdon pisze o kukłach ulicznych, maszkarach i innych dużych

lalkach teatralnych. A w Małym/ Słowniku/ Teatru/ Lalek/- rozszyfrowujemy hasła

rozpoczynające się literą „K". Sporo miejsca poświęcamy ostatniej, XVII Biesiadzie Lalkarskiej,
która stała się wydarzeniem wyjątkowym z racji jubileuszu 60 lat pracy twórczej Stefana

Gełdona. Przeczytajcie koniecznie artykuł Jerzego Rochowiaka poświęcony naszemu
dostojnemu Jubilatowi!

Jak zawsze prezentujemy szczegóły dotyczące Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów
Dziecięcych „Teatr bez granic" organizowanych w Świeciu nad Wisłą przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka" w Bydgoszczy i Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Świeciu. Przywołujemy też wspomnienie o tegorocznych Ogólnopolskich Spotkaniach
Lalkarzy

w Puławach - najważniejszym wydarzeniu w świecie amatorskiego teatru lalek w

naszym kraju.

Mamy nieustającą nadzieję, że w następnym - jubileuszowym numerze „Miłośnika" zamieścimy więcej artykułów autorstwa naszych instruktorów!

Życzymy miłej lektury!

Tecdni^a Teatru £afe^

Stefan Gełdon

Kukły uliczne,
maszkary
i inne wielkie lalki.

TECHNIKA TEATRU LALEK
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osobliwość samej lalki - owa skłonność

do karykaturowania - zbudowania ogromnego
manekina, prowadzi do odczucia odrębności,

a więc obcości wyobrażonej postaci.
Obce, czy po prostu inne - to bardzo często

śmieszne
Henryk Jurkowski

Stefan Gełdon

Kukły uliczne, maszkary i inne wielkie lalki.
Kukły uliczne i inne wielkie lalki często są stosowane w pochodach, maskaradach,

imprezach karnawałowych, festynach, widowiskach teatralnych i sportowych. Występują

między innymi w przerwach niektórych igrzysk sportowych. Omawiane kukły mają nie

raz po kilka metrów wysokości. Alfred

Ryl-Krystianowski podaje, że tego typu lalki

"znane były od dawna. Np. cesarz Maksymilian I uświetniał widowiska dworskie pocho

dem olbrzymich kukieł ulicznych, sięgających głowami balkonów. Dla kontrastu zesta

wiał Je z żywymi partnerkami (patrz rys.1.). W miejscowościach Amiens, Metz, Orlean
występowały olbrzymie lalki zwane "papoires". Często

konstrukcja ich pozwalała na skomplikowane ruchy
głowy i rąk. W Brabancji i Flandrii w procesjach
występowała kukła Goliata i świętego Krzysztofa.

Posidoniusz wspomina o kukłach ofiarnych w celtyckiej

Galii i Brytanii. Znane są także współczesne pochody

karnawałowe w Nicei i innych miastach na południu
Europy, np. w Hiszpanii i Portugalii. Podobne tra
dycje znane są również w Ameryce Południowej."
Kukły uliczne i inne wielkie lalki omówię w oparciu
o tytuły wyszczególnione w bibliografii tego zeszytu

oraz doświadczenia własne i według niżej wymienionej
kolejności:

Rys.1

1. Kukły uliczne, karnawałowe i festynowe
2. Marzanny i strachy.

3. Lalki turoniowate, maszkary, chochoły.
4. Lalki planszowe.

5. Kukły na kijach (drągach).
6. Lalki duże - estradowe.

Kukły uliczne, karnawałowe i festynowe
Występy i pokazy olbrzymich lalek zawsze były dużą atrakcją organizowanych

pochodów i imprez na ulicach, placach, boiskach, dziedzińcach itp. Znane są
karnawałowe maszkary z pochodów w Nicei i innych miast południowej Europy czy

Ameryki Łacińskej. W Polsce od pierwszej połowy XX wieku znane są $róby stosowania
kukieł olbrzymich w pochodach i podczas uroczystości masowych i festiwali. Stanisław

Iłowski w książce "Teatr lalek teatrem dla wszystkich" pisze:^U nas spotyka się

nieśmiałe jeszcze próby stosowania tego rodzaju kukieł i maszkar podczas obchodów
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i uroczystości masowych, np. podczas Dni Kwitnienia Jabłoni w Sądecczyźnie i podczas
święta winibrania w Zielonej Górze. Próbowano też ożywić jakoś obchodzone rokrocznie
Dni Oświaty, Książki i Prasy, niosąc w pochodach olbrzymie makiety książek lub

kukły postaci występujących w książkach. Są to jednak próby sporadyczne i bardzo

jeszcze nieśmiałe, a czasem nawet nieudolne. Być może, że jedną z przyczyn tego

stanu rzeczy jest nieznajomość sporządzania olbrzymich maszkar i nieumiejętność
inscenizowania tego rodzaju widowisk masowych na

wolnym powietrzu.”
Doświadczając budowy i animacji dużej kukły

stwierdzam, że trzeba zrobić wszystko, by tego typu

lalka była: lekka, wytrzymała, łatwa w animacji

i wyrazista. Jednym z przykładów budowy olbrzymiej
lalki jest przedstawiona na Rys.2. konstrukcja(wg.

Stanisława Iłowskiego) dużej czterometrowej maszkary.
Inne przykłady budowy wielkich lalek podaję

w dalszej części

opracowania, gdzie np. animator

poruszający wielką kukłę trzyma kij w ręku albo też
jego koniec wsuwa do specjalnej pochwy, przyczepio
nej do tułowia animatora. W tym przypadku grający ma

wolne ręce, może poruszać rękami kukły albo mecha
nizmem mimicznym lalki. Olbrzymią lalkę

bardzo

często animuje dwóch, trzech lub więcej poruszaczy,
z których jeden trzyma kij, ą pozostali ruszają
rękoma albo innymi częściami kukły, (patrz zdjęcia

"Bread and Puppet Theatre" w dalszej części tego zeszytu).

mc

Rys.2. Schemat konstrukcji
dużej lalki wg.Iłowskiego.

Rys.3. Otwór umożliwiający
animatorowi kukły widoczność.

-
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Rys.5. Kukła-z pochodu w Monteuideo
w 2002r.

Rys,4. Pochód kukieł w Łodzi z okazji
I Międzynarodowego Festiwalu Solistów
Lalkarzy w 1999r.

Rys.6. Pochód maszkar ulicznych
w Viana do Castello (Portugalia)

Rys.7. "Momo" z wrocławskiej
kliniki lalek.

W zeszycie pierwszym "Techniki teatru
lalek" podałem zasady wylepiania główek

lalek techniką nawarstwiania papieru.
Można tym sposobem skonstruować głowy

wielkich kukieł dla widowisk plenerowych
pochodów, czy imprez karnawałowych lub

sportowych.
Przykładem takich kukieł niech będą

fotogramy na poprzedniej stronie Rys.3-7
Na Rys.9. pokazano harce krakowskiego

lajkonika. Taki kolorowy lajkonik
przeszedł (2.VI.2005r•) w Krakowie
z dziedzińca klasztoru sióstr Norberta
nek na Rynek Ęłówny. Coroczny obchód

miasta przez lajkonika to tradycja
sięgająca XIV wieku.

Postać lajkonika wrażającego jeźdźca

na koniu traktuję tu jako wielką lalkę.

W Krakowie lajkonik harcuje na ulicach

miasta wczesnym latem? w oktawę Bożego
Ciała. Obecny kostium lajkonika został
zaprojektowany przez Stanisława Wyspiań
skiego.

Rys.8. Wielkie lalki na boisku
stadionu sportowego.

Rys.9. Lajkonik.
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Marzanny.
Pochodzenie zwyczaju ''chodzenia z Marzanną", a potem jej niszczenia nie jest
znane. Historycy upatrują tu nim pozostałość rzymskiego śuięta Cerealióu, czyli

święta ku czci bogini urodzaju Cerery, którą w Grecji utożsamiano z boginią

Demeter» a w Polsce z Marzanną. Pierwotnie rozrywana i rozrzucana po polach Marzannasłomiana kukła - miała spowodować obfity urodzaj zbóż. Obecnie w Polsce zwyczaj

topienia, lub palenia Marzanny - to "wyrzucanie" zimy i prośba o urodzaj. Zwyczaj
ten jest kultywowany w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, „czyli 21 marca.
Konstrukcja "marzanny” jest bardzo prosta (patrz rys.10). Wykonana jest

z długiego - ponad dwu-metrowego kija z poprzeczką na ramiona. Wsadzony
na kij worek, wypchany słomą lub wiórami stanowi tułów lalki. U góry
na kiju przytwierdzona jest głowa. Niektóre "marzanny" mają ręce zrobione

z wąskich woreczków wypchanych słomą lub sianem - przewiązane w stawach
zwisają bezwładnie wzdłuż tułowia kukły. Taka lalka może zabawnie

maszerować, tańczyć - wszystko to uzależnione jest od umiejętnego
poruszania kijem.
Marzanna często ubierana jest w strój ludowy danego regionu.

Na fotografii (Rys. 11.) pokazano Marzannę ze wsi Sudoł na Opolszczyźnie.
I'
I

Dziewczęta w strojach opolskich z girlandami na głowach, w charakte
rystycznie związanych chustkach zarzuconych na plecy, noszą po wsi
kukłę słomianą ubraną w podobny strój, śpiewają przed każdą zagrodą
okolicznościowe przyśpiewki. Następnie wynoszą ją poza wieś i rozebraną,

Rys.10.

a często i podpaloną, wrzucają do wody.

-

Obowiązkowy przemarsz przez wieś z marzanną

Druh Stefan Warczak jedną zapałką podpali! stos z marzannami

Rys o 12o Pożegnanie zimy
Krąplewicach
region Kujawsko-Pomorski.

uj

Aby zima poszła sobie na dobre, trzeba te kukfy spalić lub utopić

Strachy
Kukły strachom podzieliłem na: a) użyteczna w gospodarstwie
rolnym i ogrodniczym, tak zwane "strachy na wróble”, oraz

na b) przydatne w widowiskach i imprezach artystycznych.
"Strach na wróble” wykonany jest z ckoło dwumetrowego kija

z poprzeczką na ramiona i osadzonej na kiju głowy (patrz rys.13)
Najczęściej kukła stracha ubrana jest w stary płaszcz, starą

koszule itp. oraz obwieszona puszkami i butelkami poruszanymi
przez wiatr. Wywołany hałas ma odstraszać ptaki.

Czasami takie strachy biorą udział w manifestacjach politycznych

i społecznych, wtedy głową kukły jest fotografia twarzy na

przykład znienawidzonego polityka. Tego rodzaju kukły bywają
publicznie palone.

Innego rodzaju kukły "strachopodobne" mogą być oprawą

imprez artystycznych (patrz rys. 14), lub brać udział w widowisku
Rys.13.

Nieco inną budowę mają kukły pokazane na rysunku 15, Można

je wykorzystać dc organizacji wieczornego teatru przy ognisku.
9ądą to lalki niezwykła, bo oświetlone od wewnątrz śiiiecą
lub żarówką zasilaną bateryjką (podobnie jak oświetlone są

lampiony). Sami aktorzy-animatorzy ukryci są pod prześcieradłami
ozy kocami,

wykonujemy z białego bristolu, który przycze-

Rys.14.

Rys.15,
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piamy do dwóch denek wyciętych ze sklejki lub twardej płyty pilśniowej. W ten
sposób budujemy tubus (patrz rys,16). Na nim malujemy, albo naklejamy kolorowe

oczy, nosy, usta, wąsy itp, Możemy również

/ff/m -

dorobić lub wyciąć np. nos, Pamiętać jednak
należy, aby zarówno farba, jak i naklejone
DYKTA
KARTOM

części były możliwie transparentowe, tak by

świattło świecy lub źaróweczki mogło swobo

dnie przenikać, kwiecę mocujemy do denka
wewnątrz tubusa.

TUBUS''

Musi być trwale osadzona,

tak aby przypadkowo nie wywróciła się i nie
zapaliła papierowej głowy wykonanej lalki.
Tak wykonany tubus.osadzony będzie na kiju,

który jest potrzebny do noszenia i animowania

całej kukły. Tuż pod tubusem należy przyczepić

pYKM
Ptr TĄ

prześcieradło lub inny materiał pod którym
ukryje się animator.

pMSNiCMA
2 i
n, I
Rys.16

Lalki turoniowate, maszkary, chochoły

Turoń
Postać turonia nawiązuje do wytępionego wpoczątku
XVII wieku tura. Turoniem nazywam: rogaty, obłożony

futrem łeb zwierzęcy z ruchomą dolną szczęką, umie
szczony na drążku (rys, 17 i 18), który trzyma
w rękach animator okryty płachtą (patrz rys,19),
We wspomnieniach starszych mieszkańców Sądecczyzny
zachowały się turonie bardzo wysokie, z trudem

mieszczące się w chłopskich izbach (patrz rys.20),

Postać turonia towarzyszy szopkarzom i kolędnikom
w okresie świąt Bożego Narodzenia,

Z wielkich kukieł zwierzokształtnych, poza turoniem,

warto wspomnieć o wyciętej z drewna lub buraka
głowie koziołka, która stanowiła godło zapustnych
zabaw na Kujawach*
Do lalek turoniowatych zaliczam również kukły

zwierzokształtne ożywiane przez dwóch animatorów.

Jako przykład niech posłużą rysunki: rys.21 /dromader),

i rys .22. (s łor^.

9

G3

1 O <=*

Maszkary
Maszkara (włosko mascara) ■=■ brzydka twarz albo postać, W tym opracowaniu maszkarą
nazywać będęjcukłę wyróżniającą się przede wszystkim karykaturalnym przeryso=
waniam i posiadającą wyraźnie zdeformowany wizerunek,, Stanisław Iłowski wszystkie
duże i olbrzymie lalki nazvwe maszkarami,

W czasie XXXVII Puławskich Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy (19-22,05,2005r,)
Integracyjny Teatr "Pralnia" z Pionek przedstawił "Wehikuł czasu" Pawła Sulimy

z udziałem maszkar, Oedną z nich ilustruje zdjęcie rys,23, Pokazane w tym zeszycie
wielkie kukły można potraktować jako maszkary, Do maszkar zaliczam też wielkie

lalki występujące w telewizyjnym programie "Ulica Sezamkowa" (rys, 25 i 26),
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Chochoły
Chochoł to duża kukła ze słomy. Na zdjęciu rys.27.

widać dużego chochoła uczestniczącego tu zlocie
chochołów, który miał miejsce na Krakowskim
Rynku z okazji stulecia prapremiery "Wesela"

st. Wyspiańskiego,
Chochoły towarzyszą niektórym akcjom obrzędowym

i symbolizują: śmierć, zimę i związane z nimi zło,
które trzeba oddalić od siebie, a najlepiej utopić

lub spalić.

Rys.27.

Lalki planszowe (od fr. planche - płyta).
Występujący na żywym planie aktorzy - animatorzy grają dużymi, płaskimi konturami
postaci, które nazywam lalkami planszowymi, patrz zdjęcie rys.28. Duże płaszczyzny

tych lalek pełnią funkcję parawanu i masek - zasłaniając animatorów.
Pomysł scenograficzny stosowany już dawniej np. przez Zygmunta Smandzika w reali
zacji "Przygód rozbójnika Rumcajsa" w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora - patrz rys.29.

Rys.28.

Stanowi to <j la animatora d-ra. _cr_'d-isr'13

i) grze.

’Hcdz ie żowa Grupa Teatralna z Rety
■'liżnej n= Ogólnopolskim Spotkaniu _alkaoz.w Puławach w 2005 ro’-u pokazała i tej

■- - -Hn • -a ”!..'-.~1 a

CC Z Oda 'O” f 'Cl i or> i i

Ma fotografii - rys»31. pokazano crrry
lalkami planszowymi w dzieoiącym zescole
lalkcw

Oomu kultur /

d

Głutcz/oacn.

'ie rys.52, pokazano eż?jia~ie olbrzy
miej lalki planszowej przez siatniu
Rys.30,

animatorów.
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Kukły na kijach (drągach)
Widoczne na rysunku 33. ogromne kukły
osadzone są na długich tykach lub drągach.
Konstrukcją mogą przypominać dużego stracha

na wróble - ich ramiona i ręce będą wtedy
nieruchome.

Zrobienie lekkiej i mocnej

konstrukcji nośnej wymaga sporo pracy, ale

opłaca się tym, że nie trzeba tej lalki
po każdej próbie czy występie budować od
nowa. Głowę można uszyć i wypełnić styro

pianem, albo pustymi plastykowymi butelkami.

Taką głowę można też wymodelować i wykleić
z papier-mache. Sposób wyklejania omówiłem

w pierwszym zeszycie "Techniki teatru lalek".
Dłonie wycięte ze styropianu (oklejone papie

rem lub płótnem) przymocowujemy do rękawów.
Do przygotowanych dłoni montujemy długie
kije animacyjne. Porusza nimi osobny ani

mator (jak ten z mieczem pokazany na rys.33).

Kukłę ubieramy w szaty z lekkiego materiału.
Rys.33.

Włosy, brody i wąsy robimy ze sznurka,albo
ze wstążek (lekkie, mogą swobodnie powiewać
na wietrze).

Ożywienie wielkich kukieł nie jest łatwe, wymaga zgrania całego zespołu, gdyż często

jedną kukłę musi animować nawet kilka osób* Poruszający takimi kukłami są cały czas
widoczni, ale też nie ich mają podziwać widzowie. Grający użyczając głosu swoim boha
terom muszą wiedzieć, że w plenerze, czy na ulicy będzie on ginął* dlatego też warto

korzystać z nagłośnienia dla każdej kukły.
Należy przy tym pamiętać, żeby przy wielkich

lalkach kwestii mówionych było jak najmniej.
Pokazane na rysunku 34. lalka Włóczymroza

wg. projektu O.Łobanowskiego do sztuki "Baśń
o pięknej Parysadzie" wystawionej swego czasu

przez PTfSfwierszcz" w Białymstoku może służyć

jako propozycja budowy wielkich kukieł.-

Rys.34.
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Jednym z bardziej znanych teatrom grających miałkimi kukłami jest "Bread and
Puppet Theatre" z Nowego Jorku (patrz zdjęcia rys. 35 - 38). Jego tmórcą jest
Peter Schumann z żoną Elką. "Bread and Puppet Theatre" pomstał m 1961 roku

z nauki robienia masek i kukieł przez uczniom szkół powszechnych i średnich
w Putney. Zaczęto od wspólnej pracy, zabawy i majsterkowania wśród grup dzieci

i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców wschodniego Manhattanu.
Kazimierz Braun (patrz bibliografia) między

innymi pisze o teatrze Petera Schumanna:
"Maski i kukły wyrabiane są z materiałów

zbieranych na śmietnikach. Kawałki materiału,
drutu,pudła, gazety. Klej i niezbędne dodatki
kupuje się za pieniądze, zebrane od publiczno
ści "na tacę". Lalki robi się w szerokim,

stale zmieniającym się gronie sąsiadów i przy

jaciół. Kto ma ochotę, przychodzi i pomaga.

Albo zamiata. Albo pracuje. W tym samym gronie,
w każdą sobotę dają przedstawienia.
Nie są to rzeczy skończone, raczej publiczne

Rys,35.

próby, szkice, krótkie historyjki, w których
powiększająca się stale rodzina lalek - tak

jak to było w Putney - wchodzi w różne konfli

kty, związki i opowiada różne zdarzenia...
... W^rzedstawieniach biotą udział starsi i
młodsi. Sami lepią maski i konstruują kukły.

Sami obnoszą je po ulicach, wykonując powolne,

taneczne ruchy w takt wybijany przez Schumanna
na bębnie czy pudle. W niektórych przedstawie
niach bierze czynny udział po kilkaset dzieci

ze zrobionymi przez siebie maskami, kukłami,

rekwizytami. Same dzieci inspirowana przez
Schumanna, improwizują scenki, wymyślają opo

wieści, dialogi i ruchy postaci. Schumann
radzi im poprostu robić to , co robiłaby kukła,

gdyby naprawdę żyła, Radzi podążać w jej ślady."

Rys.36.
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Rys.57.

Lalki duże estradowe
0 dużej lalce estradowej wspomniałem w zeszycie.9 (Lalki żyworękie), gdzie pisałem,

że na lalkowych imprezach estradowych można spotkać duże lalki prowadzone przez

dwóch lalkarzy.' Jedną ręką trzymają dużą maskę, a druga ręka jest ręką lalki ubranej

w obszerną pelerynę (patrz rys.59). tego typu lalki występują na tle czarnych kotar.

Animatorzy ubrani są na czarno, a ich twarze
zasłonięte czarnym tiulem. Rysunek 40 przed

stawia inną odmianę lalki żyworękiej, gdzie
animatorzy poruszają "ustami" i "nogami" lalki,

ręce wkładają do dużych rękawic, które są
dłoniami lalki. Na rysunkach 59 i 40 pokazano

rozwiązania techniczne i sposoby animacji
opisywanych lalek. Często dużą lalkę estradową

ożywia jeden animator, jak to pokazano na rys.41
Rysunek 42 pokazuje animatora poruszającego

trzema dużymi lalkami estradowymi.

Innym rodzajem wielkiej lalki jest wieloryb,
wewnątrz którego widzimy animatora patrz rys.45.
'Widoczną na fot.44 . "stonogę" uważam za dużą

Rys.59.

lalkę uiuforzcrą z członkfu zaspcłu lalkowego "Saśnioay świat” do sztuki 3,®urzawy-L9Śn« j
pt. "STONOGA",

- 17 Ożywianie wielkich lalek nie jest łatwe. Jeżeli dużą.kukłą porusza więcej osób,
<
to animacja wymaga zgrania całego zespołu animatorów, a to wymaga sporo ćwiczeń
i prób. Jednak oglądając pochody czy przedstawienia z udziałem*^a^ek to zapomina się,
że wszystkie poruszające się kukły i figury to; po prostu konstrukcje z wymodelowanego

papier-mache*, kijóu i kawałków materiału.
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Było wyjątkowo - jubileusz sześćdziesięciolecia pracy artystycznej i
wychowawczej Stefana Gełdona zgromadził ponad stu zaproszonych gości. Byli
wśród nich aktorzy, wykładowcy uczelni teatralnych, dziennikarze,
przedstawiciele placówek i urzędów kultury, instruktorzy i nauczyciele.
Ale najważniejszymi gośćmi
byli niewątpliwie licznie przybyli - z
rozmaitych i czasem bardzo odległych zakątków naszego kraju - dawni
uczniowie - aktorzy tworzący kolejne zespoły teatralne prowadzone przez
mistrza Stefana. Dzisiaj to już dorośli ludzie piastujący różne profesje. Łączy
ich jednak nadal jedno: zamiłowanie do teatru, a zwłaszcza teatru lalek. Z łezką
w oku składano Jubilatowi serdeczne życzenia zdrowia i zapału w nieustającym
procesie pracy twórczej. Listom gratulacyjnym i ciepłym, pełnym szacunku i
podziwu słowom nie było końca. Spośród oficjalnych gratulacji i wyróżnień
wymieńmy te, które nadeszły z Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury
Teatralnej w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, a także Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w
Toruniu i Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Szczególnie
miłe były niezliczone ilości kwiatów, dowcipne upominki oraz swoiste, pełne
ciepła i humoru pamflety na cześć Jubilata przygotowane przez dawnych
wychowanków.
Ale i zaproszeni goście poczuli się wyjątkowo, gdy z rąk Pana Andrzeja Gapy
Dyrektora Centrum Kultury „Zamek” w Nowem i instruktora Stefana Gełdona
odbierali podziękowania za szeroko pojęte promowanie sztuki lalkarskiej.
Dawni mali artyści - dzieci Pana Stefana - dzisiaj dorośli ludzie, mogli
obejrzeć zarejestrowane na taśmie filmowej spektakle z ich udziałem sprzed lat.
Niektórzy z nich z trudem rozpoznawali siebie w małym pucołowatym chłopcu
czy nieśmiałej, trochę zbyt cicho mówiącej dziewczynce z warkoczykami.
Wielu autentycznych artystycznych wzruszeń dostarczyły obejrzane przez
wszystkich gości trzy spektakle teatralne przygotowane przez wychowanków
Stefana Gełdona. Poruszył nas zwłaszcza jeden z nich, w którym zagrał sam
Stefan. Była to, jak zawsze, lekcja mistrzowskiej animacji lalką!

Rozmowy i wspominki, które wypełniły mniej oficjalną część spotkania,
trwałyby zapewne do białego rana, gdyby nie konieczność powrotu do domu.
Symboliczny tort jubileuszowy i lampka szampana, a przede wszystkim
odśpiewane uroczyście „Sto lat!” - dopełniły tę wspaniałą uroczystość!

i?

odczas corocznej Biesiady Lalkarskiej

P

działał studencki kabaret Bim-Bom. Później
ukończył trzyletnie studium kulturalne.
w Centrum Kultury w Nowem 17 paź
W 1955 Stefan Gełdon wraz z żoną Wandą
dziernika sześćdziesięciolecie artystycznej i pe
(którą poznał w 1948 roku podczas prób Pa
dagogicznej pracy lalkarskiej świętował Stefan
storałki), prowadząc Szkolny Teatr Lalek, utwo
Gełdon. Na tę uroczystość przybyło dwóch ak
rzył składający się z pięciu osób dorosłych
torów amatorów, którzy występowali w pierw
Zespół Teatru Lalek. I wystawił Złoto króla Me
szym lalkowym przedstawieniu, które przy
gamona Jirego Kaliby, sztukę nawiązującą do
gotował. Była to Bajka o popie i jego parobku
greckiego mitu o chciwym królu, dowcipną
Jołopie Aleksandra Puszkina wystawiona przez
i zgrabną, aczkolwiek napisaną wedle obowią
uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej
zujących wówczas idei socrealizmu, gloryfiku
w Białachowie, niedaleko Starogardu Gdań
jącą pracę, jako źródło szczęścia. Złoto było po
skiego. W tej szkole Stefan Gełdon był nauczy
kazywane w Kąciku, a także w wielu wsiach.
cielem. Wcześniej ukończył roczne seminarium
Dekoracje i lalki aktorzy przewozili korzystając
nauczycielskie. A przedtem walczył podczas II
z okazjonalnego transportu, albo na wózkach
wojny światowej jako partyzant Francuskich Sił
przyczepionych do rowerów. Grali w salach nie
Podziemnych, następnie w szeregach II Korpusu
zawsze ogrzanych, niekiedy przy świetle nafto
Wojska Polskiego we Włoszech. Do kraju powró
wych lamp. Nocowali w stodołach, na sianie...
cił w czerwcu 1946 roku.
Teatr lalek wzbudzał zainteresowanie, tak
Wprawdzie z pracą w teatrze amatorskim
że nauczycieli chcących tworzyć go z dziećmi.
Stefan Gełdon zetknął się już we Włoszech, to
Doradzając i pomagając im, w naturalny spo
jednak teatr lalek był dla niego obszarem nie
sób Stefan Gełdon został instruktorem teatru la
znanym. Główki lalek grających w Bajce Puszkina
lek. Jesienią 1958 roku podjął pracę instruktora
uczniowie wykonali... z gliny. Przedstawienie
teatralnego Powiatowej Poradni Instrukcyjnosię podobało I wkrótce Stefan Gełdon zdobył je
Metodycznej w Nowym Dworze Gdańskim.
den z pierwszych wydanych po wojnie porad
Tam utworzył Amatorski Teatr Lalek, z któ
ników lalkarskich - książkę Kukiełki Stanisława
rym zrealizował m. in. Złoto króla Megamona,
Iłowskiego.
Kotka i Pieska Karela Ćapka, Straszną przy
W 1950 roku Stefan Gełdon podjął pra
godę Mieczysława Antuszewicza, Szewczyka
cę w Szkole Podstawowej w Kąciku niedaleko
Dratewkę Marii Kow-nackiej, Gwiazdkowe
Malborka. I tutaj zajmował się teatralną pracą
dary Benedykta Hertza, Pąsową sukienkę Marii
z dziećmi i dorosłymi. W 1954 roku odbył staż
Kossakowskiej, Skoczka - Toczka Jana Malika,
aktorski w gdańskim Teatrze Lalki i Aktora Mi
niatura. Jak wspomina, w tym Teatrze wtedy
Igraszki z diabłem Jana Drdy. Przedstawienia

Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat, Malowanka z krakowskiego dzbanka
Fot. Jerzy Rochowiak

Organizując zajęcia, zwracałem uwagę ak
torom, że muszą wiedzieć co chcą widzom prze
kazać.
Role rozdawałem podczas prób czytanych,
na których obecność wszystkich członków zespo
łu była konieczna. W czasie tych prób dyskutowa
liśmy o sposobie realizacji planowanego przed
stawienia, omawialiśmy możliwości oraz sposoby
ucharakteryzowania poszczególnych lalek. Po kil
ku próbach czytanych przystępowaliśmy do pro
jektowania i konstruowania lalek, budowy deko
racji i potrzebnych rekwizytów. Był to okres mode
lowania lalek, szycia kostiumów i ubierania lalek.
Po zbudowaniu lalek, dekoracji i oprawy sce
nicznej rozpoczynaliśmy próby animacyjne la
lek w celu opanowania techniki poruszania lal
ką oraz poznania zależności między konstrukcją
i możliwościami ruchu. Więc na tym etapie pro
ponowałem aktorom zabieranie lalek do domu,
aby w wolnych chwilach mogli studiować ruchy
lalki i ćwiczyć przyjęte role. Następnie rozpoczyna
liśmy próby sytuacyjne, a więc łączyliśmy wszyst
kie elementy w jedną całość. Tekst musiał współ
grać z ruchem lalki, muzyką, piosenkami, a także
z grą rekwizytów, ze scenografią i oświetleniem.
Potem rozpoczynały się próby generalne, po
których wraz z zaproszonymi gośćmi oglądaliśmy
premierę.
Zespół Diorama nie tylko wystawiał sztuki
spośród pozycji napisanych dia teatru lalek, ale
i tworzył przedstawienia, w których podejmo
wał problemy ich zajmujące, wynikające z wła
snych obserwacji i doświadczeń. Jednym z ta
kich przedstawień były Zbliżenia, składające się
z szeregu scenek o charakterze satyrycznym.

Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat, O przekupnych zwierzętach
Fot. Jerzy Rochowiak

Ten spektakl nawiązywał do tradycji kabaretu
i szopki literackiej.
W latach 1969-1973 w Strzelcach Opol
skich w Domu Kultury Śląskich Zakładów Wa
pienniczych Stefan Gełdon prowadził dziewczę
cy zespół lalkowy Sezam.
W strukturach Dioramy w latach 1970-1975 Wanda Gełdon prowadziła dziecięcy ze
spół Pinokio. Diorama zakończyła żywot w po
łowie 1977 roku, po dwunastu latach działalno
ści, zrealizowaniu dwudziestu ośmiu premier.
Tradycje zespołu kontynuował Baśniowy Świat.
W 1981 roku Stefan Gełdon utworzył zespół
Nasz teatrzyk, który był jakby lalkarskim przed
szkolem. Zanim uczestnik tego zespołu stał się
„aktorem", musiał nauczyć się jak robić lalki, jak
poruszać lalkami, przejść też krótki kurs popraw
nej wymowy. Potem najwytrwalsi przechodzili do
Baśniowego Świata.
Z inicjatywy Stefana Gełdon w grudniu
1966 roku w Opolskim Teatrze Lalek w Opolu
odbyły się się I Wojewódzkie Spotkania Teatrów
Lalek Opolszczyzny. Zainaugurowało je Złoto
króla Megamona; wystąpiło osiem zespołów.
W latach następnych Spotkania obywały się
w różnych miejscowościach, od 1977 do 1991
roku w Strzelcach Opolskich.
Od 1967 roku Stefan Gełdon organizo
wał Biesiady Lalkarskie. Miały tworzyć środowi
sko lalkarskie, umożliwiać doskonalenie umie
jętności teatralnych, a także popularyzować
teatr lalek. Troską uczestników Biesiad było in
spirowanie nauczycieli przedszkoli i szkół, in
struktorów placówek kultury do powoływa
nia i prowadzenia teatrów lalek. Na Biesiady -

w których uczestniczyli lalkarze z całej połud
niowej Polski - byli zapraszani wybitni lalkarze,
jak Jan Wojciechowski, założyciel warszawskiego
Baja w 1928 roku, Henryk Ryl, reżyser, przewod
niczący Polskiego Ośrodka Międzynarodowej
Unii Lalkarskiej POLUNIMA, Grzegorz Kwieciński,
który prezentował widowisko swego Teatru
Ognia i Papieru. Przedstawienia pokazywały
amatorskie grupy-nie tylko z Opolszczyzny; go
ściem był Teatr Lalek Ludas Matyi z Debreczyna
na Węgrzech.
Niemal od początku swej lalkarskiej przygo
dy Stefan Gełdon gromadził materiały, głównie
prasowe, na temat teatru lalek. Dokumentował
jego życie w Polsce i na świecie. Posiada bez
cenne archiwum lalkarskie, w skrupulatnie opi
sanych teczkach, z podziałem na lata, a nawet
miesiące. Ważne są w tych materiałach jego
notki, zdjęcia, a także nagrania wideo, głównie
z puławskich Spotkań.
Stefan Gełdon, to tyleż twórca teatru lalek,
co jego żarliwy propagator. Z jego inspiracji po
wstało bardzo dużo amatorskich zespołów lalkarskich. Nauce lalkarskiego rzemiosła i informa
cji o życiu zespołów amatorskich służył wydawa
ny od 1967 roku w nakładzie stu egzemplarzy
periodyk Miłośnik Teatru Lalek, Cieni i Iluzji, słu
żący pomocą metodyczną świetlicowym, klu
bowym i szkolnym teatrom lalek. Zawierał wspomina Stefan Gełdon - opracowania sztuk,
scenariusze i porady techniczne. Od trzeciego nu
meru włączyłem alfabetyczny słownik terminów
lalkarskich. Klub Diorama wydal 12 numerów
Miłośnika. Potem inicjatywę jego wydawania pod
jął Wojewódzki Dom Kultury w Opolu. Byłem tam
członkiem zespołu redakcyjnego. Wydaliśmy 8 nu
merów. Później zabrakło wydawcy. Wojewódzki
Dom Kultury w Opolu jako instytucja został zlikwi
dowany.
Od 1967 do 1992 roku Stefan Gełdon był
związany z Uniwersytetem Ludowym w Błotnicy
Strzeleckiej, utworzonym w 1946 roku, od 1948
roku prowadzącym kursy lalkarskie, a w la
tach 1980 - 1992 dwuletnie pomaturalne stu
dium kształcące m. in. instruktorów teatru lalek.
Stefan Gełdon wykładał na kursach lalkarskich
w trybie trzech trzytygodniowych zjazdów, na
dwudniowych seminariach, wakacyjnych warsz
tatach, a także na wspomnianych dwuletnich in
struktorskich kursach kwalifikacyjnych, kończo
nych egzaminem państwowym. Jego uczniowie
prowadzą amatorskie zespoły lalkowe, niektórzy
są aktorami zawodowych teatrów lalek i drama
tycznych.
W 1991 roku Stefan Gełdon (po przej
ściu na emeryturę jego żony Wandy) przepro
wadził się do Nowego. Przez rok dojeżdżał do
Błotnicy Strzeleckiej na zajęcia w pomatural
nym studium lalkarskim. W 1992 roku zapro
ponował dyrektorowi Centrum Kultury Zamek
w Nowem Andrzejowi Gappie utworzenie w pla
cówce teatru lalek. Pomysł się spodobał, przede

wszystkim dzieciom. Na zamku w Nowem znala
zła się kameralna sala ze sceną i niedużą widow
nią, pokój na lalki i dekoracje, pomieszczenie na
pracownię lalkarską. I tak 2 grudnia 1992 roku
w Nowem rozpoczął pracę Teatr Lalek i Cieni
Baśniowy Świat - jeden z najciekawszych lalko
wych zespołów w naszym województwie.
Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat sku
pia dzieci i młodzież; obecnie zespół dzieli się
na Scenę Młodzieżową Teatru Lalek i Scenę
Lalkową Młodzieży Szkolnej, powstaje Dziecięce
Studio Teatru Lalek.
Z młodzieżą Stefan Gełdon przygotowu
je spektakle w różnych technikach: lalkowych
(kukiełki, jawajki, lalki mimiczne), teatru cie
ni i luminescencyjnego. Każdego roku Teatr
daje kilka premier, do końca 2008 roku odby
ło się ich czterdzieści. W repertuarze Teatru są
sztuki dla dzieci autorów polskich i obcych, ta
kie jak Czerwony Kapturek czy Księżniczka na
ziarnku grochu Jirego Stredy, O przebiegłym za
jącu Wandy Milskiej, Czarodziejski rysownik,
Lisek Chytrusek, Zaczarowana kreda Stanisława
Iłowskiego, Czimi Borisa Apriłowa, O królewnie
i zbóju Izydora Sztaudyngera, Dziad i baba Józefa
Ignacego Kraszewskiego, O przekupnych zwie
rzętach Wandy Milskiej, Malowanka z krakow
skiego dzbanka Jerzego Zaborowskiego, Kózka
I wilk Marii Kownackiej. Grane są utwory regio
nalne, np. napisana gwarą kociewską sztuka
Bernarda Janowicza O kozie rogaty. Najbardziej
wytrwali lalkarze, najbieglejsi w scenicznym rze
miośle podejmują próby przygotowywania mo
nodramów lalkowych. Karolina Szczepańska
zagrała Banialuki Benedykta Hertza, Agata
Ogan Mądrego Kubę i niedźwiedzia A. Szarskiej,
Katarzyna Rychlewicz Tulipana i różę Jana
Brzechwy.
Repertuar, jak widać, jest zróżnicowany,
wymagający dużej inwencji. Spektakle Stefana
Gełdona są realizowane z dążeniem do lal
karskiej doskonałości, z prawdziwym kunsz
tem. Nienaganna, bardzo często precyzyjna,
jest animacja lalek, zharmonizowana z innymi
Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat, Złoto króla Megamona
Fot. Jerzy Rochowiak

elementami kreacji postaci. Młodzi aktorzy sta
rają się mówić wyraźnie, dbają o klarowność
przedstawianego świata. Bohaterami tych przed
stawień są lalki, pomysłowo wykonane. Nig
dy nie konkurują z nimi dekoracje, tylko suge
rujące przedstawianą rzeczywistość. Nie konku
rują z nimi postacie grane w planie aktorskim
(żywym). Co bardzo ważne: przedstawienie two
rzy zespół pod kierunkiem Stefana Gełdon, na
wet jeśli korzysta z lalek już istniejących.
Przedstawienia są prezentowane w No
wem, w województwie kujawsko-pomorskim,
a także poza regionem, m.in. w Puławach na
Spotkaniach Teatrów Lalek, w Strzelcach Opol
skich. Były też pokazywane w TVP1, TV Polonia,
regionalnych ośrodkach telewizyjnych w Byd
goszczy i Gdańsku.
Stefan Gełdon organizuje dla lalkarzy
z Baśniowego Świata wycieczki piesze i rowero
we, biwaki. W warunkach plenerowych - wspo
mina - dzieci robiły lalki z trzciny i trawy, przygo
towywały małe scenki i występowały w pobliskich
domach wczasowych. Dzieci i młodzież - człon
kowie Baśniowego Świata - poza działalnością
stricte lalkarską mają też swoje epizody pozateatralne: biwaki żeglarskie w Pieniążkowie, Tleniu
i Radodzierzu oraz wodniackie chwile pod żagla
mi na Wiśle. Tu trzeba dodać, że Stefan Gełdon
jest rozmiłowany w żeglarstwie. W 1998 roku
Liga Morska przyznała mu dyplom honorowy za
wielki wkład w wychowanie morskie młodych po
koleń, rozwój, umacnianie i ducha trwania Polski
na morzu.
W ferie zimowe Teatr Lalek i Cieni Baśniowy
Świat organizuje dla dzieci i młodzieży warsztaty
Stefan Gełdon
Fot. Jerzy Rochowiak

lalkarskie - ich uczestnicy uczą się wykonywania
lalek i ich animacji.
Od 2007 roku zimą organizowany jest
w Centrum Kultury Zamek w Nowem konkurs
domowych - rodzinnych teatrzyków lalek.
Od 1994 roku Stefan Gełdon organizuje
w Nowem coroczne Biesiady Lalkarskie - spot
kania instruktorów teatru lalek z województwa
kujawsko-pomorskiego (w pierwszych latach:
bydgoskiego). W pierwszej części każdej Bie
siady są prezentowane spektakle lalkowe ama
torskich zespołów z naszego regionu - przy
naprawdę dużym zainteresowaniu widzów
z Nowego. W drugiej części Biesiady Stefan
Gełdon omawia z instruktorami prowadzą
cymi teatry lalek wybrane zagadnienia z ob
rębu lalkarskiego warsztatu, prezentuje rela
cje z Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Lalek
w Puławach. Każda Biesiada ma temat określa
jący jej charakter (np. dramaturgia lalkowa, ku
kiełki, jawajki, marionetki, teatr cieni, teatr lal
ki i aktora, domowy teatr lalek). Trzeba tu pod
kreślić, że Biesiady w Nowem są jedynymi
spotkaniami twórców amatorskiego teatru la
lek w naszym regionie (poza organizowanym
przez bydgoski Wojewódzki Ośrodek Kultury do
2008 Wojewódzkim Przeglądem Teatru Lalek
Pacynka, od 2009 roku będącego częścią kon
kursu Teatr bez granic).
Od 2000 roku podczas Biesiad przyznawa
ne są honorowe nagrody za wieloletnią działal
ność w upowszechnianiu sztuki teatru lalek, za
wychowywanie przez teatr lalek i cieni, za przyczy
nianie się do popularyzacji amatorskiego teatru
lalek - statuetki Piotrusia (Pierrota). Od 2006
roku statuetki są przyznawane nie tylko indywi
dualnym osobom, ale i organizacjom, instytu
cjom i szkołom.
Od 1997 roku na Biesiadę przygotowywany
jest przez bydgoski WOK kolejny numer perio
dyku Miłośnik teatru lalek, który Stefan Gełdon
współredaguje. Przygotowuje publikacje: tech
nika teatru lalek, mały słownik teatru lalek, teatr
lalek w zwierciadle prasy, a także relacjonuje pu
ławskie Spotkania.
Stefan Gełdon - będąc jednym z najzna
komitszych znawców sztuki lalkarskiej w Polsce,
doskonale znającym jego historię, teorię i prak
tykę - swoją wiedzę przekazuje innym opraco
wując niezwykle cenne zeszyty teatru lalek za
tytułowane Technika teatru lalek - publikacje,
które w formie maszynopisów powielonych
(wydruków komputerowych) i na łamach
Miłośnika teatru lalek trafiają do lalkarzy w na
szym regionie, a następnie do środowisk lalkarskich w całej Polsce w formie publikacji
tworzących serię wydawniczą Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie Poradnik lalkarza;
w 2008 roku ukazał się zeszyt siódmy Po
radnika. Zbiór lubelskich zeszytów jest lalkarskim kompendium - zarówno wprowadzeniem
w lalkarską problematykę, jak i materiałem

Stefan Gełdon

„ Teatr Lalek i Cieni BaśnuTWy Świwt w roku 2009 „

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat" działający w Centrum Kultury „Zamek" w Nowem,

w roku 2009 przygotował i wystawił następujące spektakle: „Banialuki" wg Hertz a, „Bajki
pana Brzechwy", Tulipan i róża", „Mądry Kuba i niedźwiedź", „Kózka i wilk", „Dziad i baba",
„Lampka i świeca", „Królewna Makówka", „Lapille", „Złoto króla Megamona", „O

przekupnych zwierzętach", „Czerwony Kapturek". Zadanie zrealizowano w oparciu o zespół,
którego skład podstawowy stanowiło 11 członków oraz zespół reaktywowany-12 członków i
powstałe w czwartym kwartale Dziecięce Studio Teatru Lalek, do którego zgłosiło się 15

dzieci w wieku 7-9 lat. Tak więc łączna liczba „aktorów" - animatorów amatorskiego Teatru

Lalek i Cieni „Baśniowy Świat" wyniosła 37 . Wymienione wcześniej przedstawienia obejrzało
1760 widzów, głównie z Nowego i okolic. Zespół wziął też udział w Wojewódzkich
Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic", który odbywał się w maju w Świeciu
i zaprezentował tam dwie małe formy teatru lalek i teatru przedmiotu :

A. spektakl „Lapille" w wykonaniu solistów:
1. Magda Kekenmeister - teatr przedmiotu/rzeczy Piotr Tarkowski „Lampka i świeca'"

2. Karolina Szczepińska

- teatr lalek/kukiełki J. I .Kraszewski „Dziad i baba"

3. Agata Ogan
- teatr lalek/kukiełki Anna Szarska „Mądry Kuba i niedźwiedź"
4. Dominika Renkiewicz - teatr lalek/kukiełki Maria Kownacka „Królewna makówka"
5. Kasia Rychlewicz

- teatr przedmiotu(kwiaty) Jan Brzechwa „Tulipan i róża"

B. małe formy teatru lalek w dwu lub trzyosobowej obsadzie (wiersze Jana Brzechwy):
Magda Kekenmeister (czapla, narrator)

Paulina Mikulska (narrator, kaczka)

Agata Ogan (żuk, kaczka)
Dominika Renkiewicz (róża)
Marta Rogowska (żuraw, narrator, kaczka)

Kasia Rychlewicz (biedronka, narrator, kaczka)

Karolina Szczepińska (osioł, narrator)

Po raz pierwszy Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów skupiły razem teatry lalkowe i tzw.

żywego planu. Moim zdaniem preferowano zespoły żywo planowe. Nasz zespół został
wyróżniony dyplomem oraz nagrodą aktorską, którą otrzymała Marta Rogowska.

17 października 2009r. miała miejsce XVII Biesiada Lalkarska, której wiodącym tematem
była „Urokliwość teatru lalek" i którą poświęcono sześćdziesięcioletniej pracy artystycznej i
wychowawczej instruktora Stefana Gełdona.

Na program tej Biesiady złożyły się m.in. : przestawienia w wykonaniu aktorów z
pierwszych zespołów „Baśniowego Świata" z lat 1992-96 oraz migawki ze zdarzeń
zaistniałych w Teatrze lalek i Cieni w latach 1992-2008 zarejestrowane na taśmach video.

W przedstawieniach: „Złoto króla megamona", „Czerwony Kapturek", a także „O

przekupnych zwierzętach" wystąpili: Ewelina Behnke, Aleksandra Biały, Beata Burczykowska,

Anna Dominikowska, Paulina Kitowska, Agnieszka Konieczna, Dorota Kortas, Sylwia
Kwiatkowska, Justyna Mantey, Agata Rychlewicz, Katarzyna Szczygieł,, Stefan Gełdon i
Damian Skrobański.

W okresie ferii zimowych (luty/2009),w oparciu o zaplecze teatru lalek, zorganizowano
konkurs na wykonanie kukiełki, a następnie jej prezentację i próbę animacji. W oparciu o

materiały instruktorskie, w salce teatru lalek zorganizowano następujące wystawy: „Lalka
teatralna", „Zeszyty techniki teatru lalek", fotograficzną pn. „Pozateatralne epizody

członków Bośruznue^o- ŚWu/LCa^ oraz zaprezentowano programy, plakaty i teksty

dotyczące problematyki teatru lalek.
Ponadto w roku 2009 instruktor Stefan Gełdon opracował i napisał niżej wymienione

pozycje:
„W teatrze lalek jest taka cudowność" (100 stron) oraz „Technika teatru lalek-lalki specjalne"

(19 stron).
Nowe, dnia 2 stycznia 2010r.

Kcmfvovd:cLcje/ Teatrów 'D^LecLę cych/

„ Teotr be^/ tyrcwusy”

1A-15-16 wiajas2010r. Śwćecte^ria^/Wi4łą

PROGRAM
14 maja 2010r. (piątek)
Do godz.

8.30 - przyjazd uczestników do OKSiR w Świeciu
9.00 - 13.00 PREZENTACJE KONKURSOWE („teatry żywego planu" kl. I-III)

Teatrzyk „Kuferek" (Brzoza)
l.
Szkoła Podstawowa

„Zabolandia"
scenariusz i reżyseria: Lucyna Szejner
i Julia Bafia

Teatr „Gwarancja" (Białe Błota)
2.
Białobłocki Ośrodek Kultury

„Ptasie plotki"
wg wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima, A. Fredry
scenariusz i reż: Józefina Szatańska
oprać, muz. Andrzej Żółkoś

Teatr „Uśmiech" (Zakrzewek)
3.
Szkoła Podstawowa

„Magiczne kryształy"
scenariusz: Agnieszka Grzelak
oprać, i reż. Anna Lewalska

4. Teatr „A co tam" (Lubiewo)
Szkoła Podstawowa

„Rady nie od parady"
wg Małgorzaty Strzałkowskiej
scenariusz i reż. Beata Ziółkowska

5. Teatrzyk Klasy III a „Słoneczka"
(Nowa Wieś Wielka)
Szkoła Podstawowa

„Kopciuszek"
scenariusz: Małgorzata Barańska
reż. Genowefa Sadowy

6. Teatr „Bajka" (Kowal)
Szkoła Podstawowa

„Śpiąca Królewna"
wg bajki Charlesa Perrault
scenariusz i reż. Janina Czarniak

Teatr „Ciapciaki" (Lowinek)
7.
Szkoła Podstawowa

„Królewny"
scenariusz i reż. Dorota Wiśniewska

ok. 13.00 - przerwa (obiad dla kl.I-III),

Narada JURY,
Forum Dyskusyjne dla instruktorów
14.30 - ogłoszenie werdyktu JURY i wręczenie nagród w kategorii kl. I-III SP,

Uwaga! ok.14.00 -

obiad dla teatrów

lalkowych

15.00 -18.30 PREZENTACJE c.d.

(teatry lalkowe)

1. Teatr Lalek „Łapki" (Kamień Kraj.)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

„Historia kota z płota"
reż. Aleksandra Szmaglińska

2. Teatr ,,Miszmasz"(Grudziądz)
Klub Garnizonowy

„Pchła Szachrajka"
wg Jana Brzechwy
scenariusz i reż. Renata Boguska

3. Teatr „Lalkowy Garnizon" (Grudziądz)
Centrum Kultury Teatr

„Czerwony Kapturek"
scenariusz: Jan Brzechwa
reż. Renata Boguska

4. Teatr Przedmiotu „Fantazja"
(Nowa Wieś Wielka)
Szkoła Podstawowa

„Tam, gdzie spadają anioły"
scenariusz i reż. Anna Kwiatkowska
na motywach utworu Doroty Terakowskiej

5. Teatr Lalek „Michałki" (Witkowo)
Świetlica Wiejska

„Dziwna choroba"
reż. Danuta Sałasińska

B.Teatr „Stuk-Puk" (Więcbork)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

„Kozucha-Kłamczucha"
reż. Renata Bloch

7.Teatr „Siepatrzy" (Lubiewo) (gimn.)
Gimnazjum

„Słoń, który wysiedział jajo"
wg Theodora Seuss a
scenariusz i reż. Beata Ziółkowska
opracowanie muzyczne: Jacek Janiak

18.30 - przerwa

ok. 19.30 - ogłoszenie werdyktu

Narada JURY
Forum Dyskusyjne (dla instruktorów)
słodkie „co nieco" dla uczestników
JURY i wręczenie nagród w kat. teatrów
lalkowych

15 maja 2010r. (sobota)
do godz. 10,00 -

przyjazd zespołów do

10.30- 14.30

PREZENTACJE

OKSiR w Świeciu

KONKURSOWE („teatry żywego planu"
kat. kl. IV-VI SP)

Teatrzyk „Klaps" (Brzoza)
l.
Szkoła Podstawowa

„Sposób na grzeczność"
scenariusz: Dorota Dankowska
reż. Lucyna Szejner, Julia Bafia, Elżbieta
Pękała

„Kogel-Mogel" (Barcin)
2.
Miejski Dom Kultury

„Odkrycie planety Gnomalia"
wg Umberto Eco („gnomy z planety
Gnomalia")
scenariusz i reż. Teresa Wilk

3 .Grupa Inicjatywna „Lokata"
(Gostycyn)
Gminny Ośrodek Kulturyfgimn.)

„ Baśń o zaklętym kaczorze"
scenariusz: Maria Kann
reż. Agnieszka Hoffmann

4. „Promyczki" (Dragacz)
Szkoła Podstawowa

„Czerwony Kapturek szuka księcia"
Scenariusz i reż. Mirosława Szymanek

5. Autorska Grupa Teatralna
„ Bajlandia „ (Koronowo)
Szkoła Podstawowa nr 2

„Boże, daj mu dom"
wg Ewy Dembek
scenariusz i reż. Małgorzata Kaczyńska
i Hanna Grefkiewicz

B.Teatr „Szok" (Kamień Kraj.)
Zespół Szkolno-Przedszkolny

„Dziura czyli tajemnica pewnej pracowni
naukowej"
reż. Bożena Zabrocka

7.Teatr„Aśki i Przyjaciele"
(Kamień Kraj.) (gimn.)
Gimnazjum

„Ostatni liść"

14.30 - przerwa
15.00-

ok.16.30 - ogłoszenie werdyktu JURY i

Narada JURY,
Forum Dyskusyjne (dla instruktorów),
Impreza towarzysząca dla dzieci (spektakl)
- teren zielony przy OKSiR lub sala

wręczenie nagród w kat. kl. IV-VI

w

Teatr „Bajlandia" z Koronowa
*■

Teatr „Klimat" z Bydgoszczy

Teatr Przedmiotu „Fantazja"

z Nowej Wsi Wielkiej

-lii

'

Teatrzyk „Kuferek" z Brzozy

16 maja 2010r, (niedziela)

do godz. 10.00

przyjazd zespołów do OKSiR w Świeciu

10.30-14.00 PREZENTACJE KONKURSOWE (gimnazjaliści)

l.Teatr „1 co z tego" (Pruszcz Pom.)
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
1 Rekreacji

„Don Kichot - ekolog"
scenariusz i reż. Dorota Wiśniewska

2.Teatr „Klimat" (Bydgoszcz)
Gimnazjum nr 29

„Świat dziecka"
Scenariusz i reż. Violetta Glińska

3.Teatr „Rossarium" (Toruń)
Gimnazjum nr 10

„Prometeusz"
scenariusz i reż. Małgorzata Teska
na motywach mitu o Prometeuszu oraz dramatu
Ajschylosa „Prometeusz skowany"

4.Teatr„Teza" (Gródek)
Publiczne Gimnazjum
Im. Prof. Alfonsa Hoffmanna

„Przeżyjmy to jeszcze raz"
scenariusz i reż. Mirosława Chyłła
na podstawie tekstów Kabaretu „Dudek"

5.Teatr „Furia" (Górna Grupa)
Gimnazjum

„One trzy"
kreacja zespołowa
pod kierunkiem Krzysztofa Jaworskiego

6. Teatr „Szast-Prast" (Żnin)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka"

Terra Tera"
scenariusz: Wojciech Lisiecki
reż. Joanna Lisiecka

7.Grupa Teatralna z Kęsowa (Kęsowo)

„Miłość niejedno ma imię"

Gminna Biblioteka Publiczna

14.00 - przerwa

na słodkie „co nieco",

Narada JURY,
Forum Dyskusyjne dla instruktorów

ok. 15.30 - werdykt JURY i wręczenie nagród w kat. gimnazjalnej

Uwaga! Obiad dla zespołów - rotacyjnie od godz. 12.00.

Teatr „A co tam" z Lubiewa

Teatr Lalek „Łapki
z Kamienia Krajeńskiego

Teatr „Siepatrzy" z Lubiewa >

’ Teatr „Lalkowy Garnizon" z Grudziądza^

'Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów ‘Dziecięcych,

„Teatr bez granic”
14-16 maja zoior.

kwiecie n/Wisłą
PROTOKÓŁ JURY

Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic" odbywały się 14,15 i 16
maja 2010r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą.
Pierwszego dnia (14 maja) w godzinach od 9.00 do 13.00 wystąpiły zespoły teatralne w kategorii klas
I-III szkoły podstawowej (7): „Kuferek" z Brzozy, „Gwarancja" z Białych Błot, „Uśmiech" z Zakrzewka,
„A co tam" z Lubiewa, „Słoneczka" z Nowej Wsi Wielkiej oraz „Ciapciaki" z Łowinka. Jeszcze tego
samego dnia w godz. od 15.00 do 18.00 prezentowały się teatry lalkowe (6): „Łapki" z Kamienia
Krajeńskiego, „Lalkowy Garnizon" z Grudziądza, „Fantazja" z Nowej Wsi Wielkiej, „Michałki" z
Witkowa, „Stuk-Puk" z Więcborka. Nie przyjechał zgłoszony wcześniej Teatr „Miszmasz" z
Grudziądza. Tego dnia wystąpił dodatkowo Teatr „Siepatrzy" z Lubiewa skupiający młodzież
gimnazjalną. Jury wzięło tę grupę pod uwagę rozpatrując ją w kategorii gimnazjalnej trzeciego dnia
Konfrontacji.
Drugiego dnia (15 maja) w godz. 10.30-15.00 zaprezentowały się zespoły teatralne w kategorii klas
IV-VI szkoły podstawowej (5): „Klaps" z Brzozy, „Kogel-Mogel" z Barcina, „Promyczki" z Dragacza,
„Bajlandia" z Koronowa i „Szok" z Kamienia Krajeńskiego. Dodatkowo zagrały dwie grupy w kategorii
gimnazjalej: „Aśki i Przyjaciele" z Kamienia Krajeńskiego oraz Grupa Inicjatywna „Lokata" z Gostycyna,
które jurorzy ocenili trzeciego dnia Konfrontacji razem z pozostałymi zespołami występującymi w tej
kategorii wiekowej. Jury zdecydowało też, że zespół „Fantazja" z Nowej Wsi Wielkiej będzie
rozpatrywany w kategorii teatrów żywego planu, a nie w konwencji teatrów lalkowych.

Trzeciego dnia Konfrontacji (16 maja) od godz. 10.30 do 14.30 wystąpiły zespoły teatralne skupiające
młodzież gimnazjalną (7): „I co z tego" z Pruszcza Pomorskiego, „Klimat" z Bydgoszczy, „Rossarium" z
Torunia, „Teza" z Gródka, „Furia" z Górnej Grupy, „Szast-Prast" ze Żnina i Grupa Teatralna z Kęsowa.

Łącznie w imprezie uczestniczyło 27 zespołów teatralnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Grupy te zostały zakwalifikowane do udziału w Konfrontacjach po wcześniejszych eliminacjach
wstępnych (przeglądy powiatowe i środowiskowe).

JURY Konfrontacji obradowało w składzie:

Teresa Stępień-Nowicka (Przewodnicząca)-aktorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu,Wanda
Rżyska- aktorka (Bydgoszcz),Jolanta Wawrzonkowska - muzyk, pedagog, wieloletni instruktor
teatralny (MDK nr 5 w Bydgoszczy),Eugeniusz Rzyski - aktor (Bydgoszcz),Wiesław Kowalski -aktor
(Bydgoszcz).
Jury w w/w składzie po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych przyznało następujące
wyróżnienia i nagrody:

A. W kategorii teatrów żywego planu dzieci najmłodszych -kl. I-III SP
♦INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE (książki) otrzymało 10 dzieci. Byli to:
1. KACPER SIEKIERKOWSKI - „SYNEK ADAŚ" w spektaklu Magiczne kryształy" (Teatr „Uśmiech"
ze SP w Zakrzewku)
2. MICHALINA WAWRZYNIAK - „CHORA ŻABA" w spektaklu „Żabolandia" (Teatrzyk „Kuferek"
ze SP w Brzozie)
3. PAULINA BIAŁEK - 'SMOG' w spektaklu „Królewny" (Teatr „Ciapciaki" ze SP w Łowinku)
4. RENATA PIĘTA-'KRÓLEWNA' j. w.
5. MARTYNA ORZECHOWSKA -'KRÓLEWNA' j. w.
6. WIKTORIA KWAŚNA - 'KRÓLEWNA' j. w.
7. ZUZANNA GACA - 'KRÓLEWNA'
j. w.
8. JAKUB MAKONOWSKI - 'KUCHARZ' w spektaklu „Śpiąca Królewna" (Teatr „Bajka" ze SP w
Kowalu)
9. WIKTOR PIETRUS- 'KUCHCIK' j. w.
10. WERONIKA KOSIŃSKA - 'ŚPIĄCA KRÓLEWNA' j. w.
♦WYRÓŻNIENIE „za zbiorową kreację aktorską" (słodycze) - JURY przyznało TEATROWI

'CIAPCIAKI' za spektakl pt. „Królewny" w reż. Doroty Wiśniewskiej ze SP w Łowinku,
♦WYRÓŻNIENIE DNIA w kat. klas I-III SP (nagroda finansowa , ufundowana przez Dyrektora
WOKiS w Bydgoszczy)-TEATRZYKOWI 'KUFEREK' za spektakl pt. „Żabolandia" w reż. Lucyny
Szejner ze SP w Brzozie.

•

NAGRODĘ DNIA w kat. klas I-III SP (nagroda finansowa , ufundowana przez Dyrektora WOKiS
w Bydgoszczy)-TEATROWI 'A CO TAM' ze SP w Lubiewie za spektakl pt. „Rady nie od parady"
w reż. Beaty Ziółkowskiej.

B. W kategorii teatrów lalkowych
♦INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE (książki) otrzymało 9 dzieci. Byli to:
1. KAROLINA LACKOWSKA-'KOTEK' w spektaklu pt. „Przygody kota z płota" (Teatr „Łapki" z
M-GOK w Kamieniu Krajeńskim),
2. AGATA SZYMANOWICZ-'KOTEK' z tego samego zespołu
3. DOROTA SZULC - 'WILK' w spektaklu pt. „Czerwony Kapturek" (Teatr „Lalkowy Garnizon" z
Klubu Garnizonowego w Grudziądzu),
4. NATALIA MARTKO - 'BABCIA" j. w.
5. ZUZANNA BORCUCH - 'CZERWONY KAPTUREK' j. w.
6. ALEKSANDRA DEDYŃSKA - 'KOZA' i 'BORSUK' w spektaklu pt. „Kozucha-Kłamczucha" (Teatr
'Stuk-Puk" z M-GOK w Więcborku)
7. ANNA LEDWOROWSKA- 'KOT' I 'JEŻ' w tym spektaklu
8. KLAUDIA WOSZCZYN - 'GOSPOSIA' w tymże spektaklu
9. PAULINA MUCHA -'PIESEK' j. w.

NAGRODY DNIA w kat. teatrów lalkowych nie przyznano.

Jury przyznało DWA RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA DNIA w kat. teatrów lalkowych
(wyróżnienia finansowe):
TEATROWI 'STUK-PUK' z M-GOK w Więcborku za spektakl pt. „Kozucha-Kłamczucha" w reż.
Renaty Bloch. Wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora WOKiS w Bydgoszczy.
TEATROWI LALEK 'ŁAPKI' z M-GOK w Kamieniu Krajeńskim za spektakl pt. „Przygody kota z
płota" w reż. Aleksandry Szmaglińskiej. Wyróżnienie ufundowane przez Burmistrza Świecia .
C.

W kategorii teatrów żywego planu dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej
♦INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE (książki) otrzymali:
1. BARTOSZ GŁĄB-'BARTEK' w spektaklu pt. „Sposób na grzeczność" (Teatr „Klaps" z Brzozy)
2. KLAUDIA GORDON - 'RASMUS' w spektaklu pt. „Boże, daj mu dom" (Teatr „Bajlandia" ze SP
nr 2 w Koronowie)
3JEREMII KARBASZ-'PRZYJACIEL RASMUSA' z tego samego spektaklu
4. PAMELA SPERKOWSKA - 'PANI HUCK' w tymże spektaklu
5. CYNTIA JAROSZYŃSKA - 'CZERWONY KAPTUREK' w spektaklu pt. Czerwony Kapturek szuka
księcia" (Teatr „Promyczki" ze SP w Dragaczu)
6. HANNA WILKOSZ - 'BABCIA' w tym samym spektaklu
7. ANNA WEJDEBACH - 'CZAROWNICA' w tymże spektaklu
8. WIKTORIA BABIARZ - 'NARRATOR' j. w.
9. AGATA ZABROCKA - 'BAJKA' w spektaklu pt. Dziura czyli tajemnica pewnej pracowni
naukowej" (Teatr „Szok" ze SP w Kamieniu Krajeńskim)
♦WYRÓŻNIENIE DNIA w kat. klas IV-VI SP (finansowe, ufundowane przez Burmistrza

Świecia) Jury przyznało TEATROWI 'PROMYCZKI' ze SP w Dragaczu za spektakl pt. „Czerwony
Kapturek szuka księcia" w reż. Mirosławy Szymanek.
♦NAGRODĘ DNIA w kat. klas IV-VI SP (finansowa , ufundowana przez Burmistrza Świecia)

przyznano TEATROWI 'FANTAZJA' ze SP w Nowej Wsi Wielkiej za spektakl pt. „Tam, gdzie
spadają anioły" w reż. Anny Kwiatkowskiej.

D. w kategorii teatrów żywego planu - młodzieży gimnazjalnej
♦INDYWIDUALNE NAGRODY AKTORSKIE (książki) otrzymali:
1. KAJETAN ZIÓŁKOWSKI - 'SŁOŃ' w spektaklu pt. „Słoń, który wysiedział jajo" (Teatr
„Siepatrzy" z Gimnazjum W Lubiewie)
2. MICHAŁ POĆWIARDOWSKI - 'SANCHO PANSA ' w spektaklu pt. „Don Kichot - ekolog"
(Teatr „I co z tego" z OKSiR w Pruszczu Pomorskim)
3. BARTEK KUJAWSKI -' DON KICHOT ' w tym samym spektaklu
4. ZUZANNA POĆWIARDOWSKA - 'DULCYNEA' w tymże spektaklu
5. DAJANA BIEGANOWSKA - 'DZIEWCZYNA PROMETEUSZA' w spektaklu pt. „Prometeusz"
(Teatr Rosarium" z Gimnazjum nr 10 w Toruniu)
6. ALEKSANDRA WANDZIŃSKA -' KSIĘŻNICZKA ' w spektaklu „Miłość nie jedno ma imię"
(Grupa Teatralna z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie)

7.PAWEŁ KULISZEWSKI -' ROMEO ' z tegoż spektaklu
8.SZYMON KOZAK -' HYDRAULIK ' w spektaklu pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz" (Teatr „Teza" z
Gimnazjum w Gródku)
9. KAMIL LAMPARSKI -' DZIADEK Z LASKĄ ' j. w.
10. JOANNA SEMRAU- 'DZIEWCZYNA-SIOSTRA' w spektaklu pt. „Ostatni liść" (Teatr „Aśki i
Przyjaciele" z Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim),
♦WYRÓŻNIENIE (finansowe, ufundowane przez Burmistrza Świecia) Jury przyznało

TEATROWI 'SIEPATRZY z Gimnazjum w Lubiewie za spektakl pt. „Słoń, który wysiedział jajo" w
reż. Beaty Ziółkowskiej.
♦WYRÓŻNIENIE (finansowe, ufundowane wspólnie przez Burmistrza Świecia. i Dyrektora

WOKiS w Bydgoszczy przyznano TEATROWI 'I CO Z TEGO' z OK,S i R w Pruszczu Pomorskim za
spektakl pt. „Don Kichot - ekolog" w reż. Doroty Wiśniewskiej.

Jury przyznało dodatkowo dwa HONOROWE WYRÓŻNIENIA INSTRUKTORSKIE
(DYPLOMY): P.BEACIE ZIÓŁKOWSKIEJ (Lubiewo) i P. DOROCIE WIŚNIEWSKIEJ (Pruszcz
Pomorski).
♦NAGRODĘ DNIA w kat. młodzieży gimnazjalnej (nagroda finansowa , ufundowana przez

Burmistrza Świecia) otrzymał TEATR 'KLIMAT' z Gimnazjum nr 29 w Bydgoszczy za spektakl
pt. „Świat dziecka" w reż. Violetty Glińskiej.

Wiesław Kowalski

„ Teatr nZe/ hwl gpro/nZo”

Już po raz kolejny w Świeciu nad Wisłą odbyły się Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów
Dziecięcych „Teatr bez granic", organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara
Ochronka" w Bydgoszczy. W gościnnych progach Świeckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego województwa mogły skonfrontować swoje
dokonania w dziedzinie teatru, przy okazji też smakować sięgającą XIV wieku historię miasta z
zamkiem krzyżackim, murami obronnymi i Starą Farą. Życzliwa atmosfera gospodarzy i świeckich
władz sprzyjała aktywnemu uczestnictwu we wspólnym spotkaniu zespołów przybyłych z Bydgoszczy,
Torunia, Gostycyna, Łowinka, Żnina, Brzozy, Białych Błot, Lubiewa, Zakrzewka, Nowej Wsi Wielkiej,
Kowala, Kamienia Krajeńskiego, Grudziądza, Więcborka, Witkowa, Barcina, Dragacza, Koronowa,
Gródka,, Górnej Grupy, Kęsowa i Pruszcza Pomorskiego.
Tegoroczne Konfrontacje trwały od 14 do 16 maja i zgromadziły 27 spektakli konkursowych w
kategorii żywego planu i teatrów lalkowych. Każdego ranka i popołudnia teatry walczyły o Nagrodę
Dnia, wyróżnienia i indywidualne nagrody aktorskie. Podczas całego konkursu nie czuło się atmosfery
rywalizacji, raczej radość wspólnego obcowania z różnorodnością sztuki teatru: od spektakli
muzycznych po małe formy teatralne, od przedstawień kameralnych po duże widowiska, z pełną
scenografią i kostiumami. Najciekawiej w kategorii żywego planu klas I-III zaprezentował się Teatr „A
co tam" ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie, w spektaklu „Rady nie od parady" wg Małgorzaty
Strzałkowskiej, w reżyserii Beaty Ziółkowskiej. Dzieci z Lubiewa zaprezentowały przedstawienie nie
tylko bardzo pięknie zakomponowane przestrzennie, ale też znakomicie przez młodziutkich aktorów
zagrane. Opowiedziana zabawnie i bezpretensjonalnie historia była wspólną zabawą wszystkich
wykonawców. Publiczność dziękowała aktorom za wdzięk i lekkość, za temperament, dynamikę i
nieprawdopodobną energię, a jednocześnie zdyscyplinowanie we wszystkich działaniach zbiorowych.
Wyróżnienie w tej samej kategorii za reżyserię, kostiumy, ruch sceniczny i zespołową radość
tworzenia otrzymał Teatrzyk „Kuferek" za spektakl „Żabolandia", w reżyserii Lucyny Szejner ze Szkoły
Podstawowej w Brzozie. Młode aktorki potrafiły bawić się swoimi rolami, z pełną świadomością ciała i
gestu kreowały pełne temperamentu charaktery małych żabek, przy tym bardzo sprawnie podawały
wierszowany tekst. Nieco słabiej prezentowały się podczas Konfrontacji teatry lalkowe, dlatego jury
postanowiło przyznać w tej kategorii tylko dwa wyróżnienia: Teatrowi „Stuk-Puk" z M-GOK w
Więcborku za spektakl „Kozucha-Kłamczucha" w reżyserii Renaty Bloch oraz Teatrowi „Łapki" z MGOK w kamieniu Krajeńskim za przedstawienie pt. „Przygody kota z płota" w reżyserii Aleksandry
Szmaglińskiej. Niestety w przypadku trudnej sztuki animacji lalką i łączenia planu żywego z lalkowym
instruktorzy nie zawsze potrafili odblokować spontaniczność dziecięcych reakcji i emocji. Rzucał się w
oczy brak umiejętności warsztatowych, brak przygotowania taneczno-rytmicznego, co w
konsekwencji przyniosło spektakle dość statyczne, mało barwne, pozbawione umiejętności
naturalnego, a nie „deklamacyjno-recytatorskiego" bycia na scenie.Dużo ciekawiej prezentowały się
zespoły żywego planu w kategorii klas IV-VI. Nagroda Dnia przypadła Teatrowi „Fantazja" ze SP w
Nowej Wsi Wielkiej za przedstawienie „Tam, gdzie spadają anioły" w reżyserii Anny Kwiatkowskiej, za
próbę poszukiwania nowych form i środków wyrazu w grze przedmiotem, języka bliskiego
młodzieńczej wrażliwości w krytycznym spojrzeniu na naszą współczesną rzeczywistość, plastykę

scenicznego ruchu w działaniach obrazujących walkę dobra ze złem oraz ciekawe wykorzystanie
rekwizytów i poetycki nastrój. Widoczne jest, że Teatr „Fantazja" dopiero pracuje nad stworzeniem
własnego stylu, przy czym nie stara się opowiadać prostych linearnych historii, poszukując metafor i
znaków teatralnych bliskich ich postrzeganiu otaczającego nas świata.
Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Teatru „Promyczki" ze SP w Dragaczu i „Czerwonego
Kapturka szukającego szczęścia" w reżyserii Mirosławy Szymanek. Natomiast w kategorii gimnazjalnej
młodzi wykonawcy i ich instruktorzy poczynali sobie dużo swobodniej, prezentując widowiska
znacznie dojrzalsze zarówno pod względem inscenizacyjnym jak i warsztatowym-próbowali o wiele
ciekawiej uruchamiać teatralną machinę. Zwycięski zespół aktorek w przedstawieniu pt. „Świat
dziecka", w reżyserii Violetty Glińskiej, zachwycił ciekawie poprowadzonym warsztatem aktorskim,
unikającym interpretacyjnego nadmiaru i przeestetyzowania na korzyść prostoty w dążeniu do
prawdy i jak najbardziej naturalnego bycia na scenie. Wszystkie bohaterki stworzone przez
gimnazjalistki z Bydgoszczy były szalenie wiarygodne, wiedziały po co i w jakiej sprawie wychodzą na
scenę. Potrafiły też imponująco wyczarowywać krainy dziecięcych marzeń i pragnień, za którymi
tęsknią. Dwa równorzędne wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymały: Teatr „Siepatrzy" z
Lubiewa za imponujący dyscypliną formalną spektakl „Słoń, który wysiedział jajo", w reżyserii Beaty
Ziółkowskiej, będący brawurową zbiorową kreacją wykorzystującą elementy tak charakterystyczne
dla młodzieńczej zabawy w teatr oraz Teatr „I co z tego" z OKSiR w Pruszczu Pomorskim.
Przedstawienie zaprezentowane przez ten zespół - „Don Kichot-ekolog", w reżyserii Doroty
Wiśniewskiej- było niezwykle czyste, proste i klarowne w formie, ciekawie zakomponowane
przestrzennie i bardzo równo przez wszystkich aktorów zagrane.
Cieszy fakt, że młody teatr nie tylko bawi widzów, ale też stara się mówić o rzeczach ważnych,
istotnych i szlachetnych; że nie próbuje szokować, przedstawiać patologii i wynaturzeń, sytuacji
ekstremalnych, od których aż kipi na profesjonalnych scenach.

Teatr - na co zwracał szczególną uwagę Gustaw Holoubek - potrzebuje przede wszystkim sensu i
słowa, które jest najsilniejszym nośnikiem myśli i wywołuje emocje. Dobrze, że pracujący z dziećmi i
młodzieżą instruktorzy o tym pamiętają. Każda konfrontacja zespołowej pracy z tym, co robią inni w
teatrze to skarbnica wiedzy i nowych doświadczeń nie tylko dla młodych adeptów sztuki, ale i dla
samych twórców. To oni starają się doprowadzić do wspólnego przeżywania emocji i dokonywania w
swoich podopiecznych przemiany nie tylko w momencie powstawania spektaklu, ale również podczas
oglądania innych zespołów na scenie. Starają się, by młody człowiek na przysłowiowej własnej skórze
poznawał reguły i prawa scenicznego świata, by zagłębiał się w swoje wnętrze po to, by podczas zajęć
warsztatowych usuwać napięcia i wszelkie blokady. Dlatego tak ważne jest, by rozmawiać i
wymieniać poglądy na temat spektakli, które się ogląda. Takie rozmowy pobudzają wyobraźnię i
rozwijają wrażliwość na to, co w teatrze jest naprawdę ważne, szlachetne i godne scenicznej
prezentacji. W Świeciu wszystkim pokazom towarzyszył dialog, który podjęli oceniający spektakle
jurorzy, ze wszystkimi instruktorami, nauczycielami pracującymi z młodzieżą i dziećmi. Dialog
konstruktywny, otwarty na to, by w przyszłości przygotować przedstawienia jeszcze lepsze aktorsko,
jeszcze mądrzejsze w treści i ciekawsze w warstwie interpretacyjno-inscenizacyjnej.
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Ogófriopofskie Puławskie Spotkania LaCkarzy

Program.
27 maja (czwartek)

godz. 16.00 - sala widowiskowa

Spektakle na dobry początek!
Zespół Teatralny Publicznego Gimnazjum w Przybysławicach(woj. lubelskie)

A jatrcrpre^YbCeray cąylO„Borneo i/Julia/” w teatry tnorumetejb (20 min.)
scenariusz, reżyseria: Małgorzata Janik
scenografia: Zespół
muzyka: Luigi Boccherini „Menuet"-fr.
instruktor: Małgorzata Janik

godz. 16.30 - Puławska Galeria Sztuki (pawilon wystawowy POK „Dom Chemika")

55 lot"Teatru/Ort/. H.CH: Andersona,-otwarcie wystawy lalek (komisarz: Kamila
Sa lwowska)

godz. 17.00 (sala kameralna)
Zespół Teatralny ZABITE DECHAMI - Białystok (studenci III roku Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
W kdłko (30 min.)
spektakl autorski inspirowany pieśniami ludowymi
scenariusz i reżyseria: Zespół
opieka pedagogiczna: dr hab. W. Czołpiński i mgr M. Żynel
plastyka, scenografia: Zespół

godz. 18.00-19.00 kolacja

godz. 19.30 (hol dolny)

Teatr
NIEZNANY
z Białegostoku

Bal Lalkarza - prowadzenie Zespół „Animatorzy"

godz. 19.30 (sala nr 13)
Spotkanie instruktorów - prowadzenie p. Alina Stanowska

28 maja (piątek)
godz. 8.00-9.00 śniadanie
godz. 10,00

Uroczyste otwarcie 42. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Prezentacje spektakli cz. I (sala widowiskowa)
Teatr TUPTUSIE-Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych - Tarnów (woj. małopolskie)

McctUrcu2010 (20 min.)
scenariusz autorski: Zespół
reżyseria: Iwona Kapa
scenografia: Zespół
muzyka: Grzegorz Gawlik
instruktor: Iwona Kapa
Teatr NIEZNANY - Młodzieżowy Dom Kultury - Białystok (woj. podlaskie)

Pcwccdy Jana Nepomucena Potockiego (35 min.)
scenariusz, reżyseria: Jolanta Rynkowska
scenografia: Zbigniew Świdziński
muzyka: Luigi Boccherini
instruktor: Jolanta Rynkowska

Teatr SKRZAT - Olsztyn - Gminny Ośrodek Kultury - Rzepiennik Suchy ( woj. małopolskie)

Wi^ittcLe/iWiółci/Cr-tyi^i/wLed^ą Izabeli Gegórskiej (30 min.)
scenariusz: Halina Hołda
scenografia: Halina Hołda i Zespół
instruktor: Halina Hołda

GRUPA DZIAŁAŃ TEATRALNYCH - SCENA LALKI I AKTORA - Młodzieżowy Dom KulturyOstrów Wielkopolski (woj. wielkopolski

Gdy rOtytwuspu... (25 min.)
scenariusz: Zespół
reżyseria, scenografia: Dariusz Kępiński
muzyka: Lisa Gerard
instruktor: Dariusz Kępiński
godz, 13.00-14.00 obiad
godz, 15.00
Prezentacje cz. II (sala widowiskowa)

Teatrzyk Szkolny z Ryk

Zespół Teatralny BZIK - Gminny Ośrodek Kultury- Pawłowice (woj. śląskie)

Skąd/pr^ychod^Cmy, k/Cm/jesteś my, dokąd/Ld^Cemy? (30 min.)
scenariusz: Ewa Sikora i Zespół

reżyseria, scenografia: Ewa Sikora
muzyka: opracowanie Monika Janecka-Wardak
instruktor: Ewa Sikora
Zespół Teatralny IGRASZKA - Klub Osiedlowy „Gaj" Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa Białystok (woj. podlaskie)

Otdpoc^ątko/ do-końco/” (25 min.)
scenariusz, reżyseria, scenografia, muzyka: Agnieszka Marchel i Anna Bayer
instruktorzy: Agnieszka Marchel i Anna Bayer
Teatrzyk Szkolny - Zespół Szkół Ogólnokształcących - Ryki (woj. lubelskie)

Kot w butach/ (25 min.)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Agnieszka Ośko
muzyka: Włodzimierz Pawlik
instruktor: Agnieszka Ośko
Zespół Teatralny KLEKS - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Puławy (woj. lubelskie)

Mdkawo/po^dctaka/ (15 min.)
scenariusz, reżyseria, scenografia, muzyka: Mirosława Liszewska
instruktor: Mirosława Liszewska

godz. 18.00-19.00 kolacja
godz. 19.30-20.30 (sala widowiskowa)
Z półki Pana Stefana - Teatr lodki/ i/pr^e-dmiotU/ ra/podytccwLe/ wybranych/

spektakli/- pokaz multimedialny - prowadzenie Stefan Gełdon, Alina Stanowska
godz. 20.30 (sala 111)
Warsztaty plastyczne „Animatorzy7'

29 maja (sobota)

godz. 8.00-9.00 śniadanie

godz. 10.00
Prezentacje cz. III
Zespół Teatralny KLEKS z Puław

Teatr Lalki i Aktora TAO -Młodzieżowy Dom Kultury - Suwałki (woj. podlaskie)

Serenccda/ Sławomira Mrożka (30 min.)
reżyseria: Joanna Łupinowicz
scenografia: Teresa Barbara Nowicka
muzyka: opracowanie: Grzegorz Bogdan
instruktor: Joanna Łupinowicz

godz. 12.00
Wyjazd do Nałęczowa (zbiórka na parkingu Bursy Międzyszkolnej-suchy prowiant na drogę)

godz. 12.00

Spotkanie Instruktorów z Radą Konsultantów
godz. 17.00 obiadokolacja
godz. 18.30

Barwny Korowód Lalek „W gościnę do-fciięż
I^dbeUi/ " - dziedziniec Pałacu
Czartoryskich - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (wymarsz spod POK „Dom Chemika" prowadzenie Zespół „Animatorzy"
godz. 21.00 (sala 111)
Spotkanie uczestników Spotkań z Radą Konsultantów - prowadzenie Michał Stanowski

30 maja (niedziela)

godz. 8.00-9.00 śniadanie, pakowanie, sprzątanie, wymiana kontaktów
godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Teatr na do widzenia!
Monodram Daniela Arbaczewskiego - aktora Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie

Pieśń
scenariusz i reżyseria: Daniel Arbaczewski
scenografia i wykonanie lalek: Łukasz Głowacki
opracowanie muzyczne: Agnieszka Kołczewska

Uroczyste zakończenie 42. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Protokół Rady Konsultantów

42. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Rada Konsultantów obradowała w składzie:
1. Alina Stanowska - Honorowy Koordynator Spotkań
2. Barbara Kasprzak
3. Wiesław Czołpiński
4. Mieczysław Wojtas
5. Janusz Szymański
6. Krzysztof Stachyra
7. Michał Stanowski - przewodniczący Rady

Rada Konsultantów pragnie wyrazić zadowolenie z wysokiego poziomu tegorocznej edycji
Spotkań Lalkarzy. Jednocześnie dostrzega:
- bogactwo form i pomysłów inscenizacyjnych w różnych konwencjach teatru lalkowego (teatr
luminescencyjny, cieni, maski, przedmiotu, kukiełki oraz komedia delParte)
- sięganie do literatury klasycznej jako wartościowego źródła inspiracji teatralnych
- zainteresowanie grup młodzieżowych teatrem lalkowym
- poszukiwanie i świadome korzystanie z nowych środków wyrazu scenicznego
- efekty pracy warsztatowej uczestników.

Rada Konsultantów postanowiła podziękować:
Teatrowi Tuptusie z Tarnowa
- za trafne i świadome operowanie znakiem teatralnym w konwencji teatru luminescencyjnego

Zespołowi Teatr Nieznany z Białegostoku
- za sprawność warsztatową w budowaniu konwencji komedii delParte
Teatrowi Skrzat z Olszyn
- za debiut w technice teatru cieni
Teatrowi Scena Lalki i Aktora z Ostrowa Wielkopolskiego
- za walory plastyczne masek w spektaklu Gdy rozum śpi...
Teatrowi Bzik z Pawłowic
- za spójność formy i treści oraz wysoki poziom warsztatu teatralnego w spektaklu Skąd
przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy?
Teatrowi Igraszka z Białegostoku
- za ciekawe pomysły inscenizacyjne w spektaklu Od początku do końca

Teatrzykowi Szkolnemu z Ryk
- za naturalność, prostotę przekazu oraz czytelność podania klasycznego repertuaru przez
najmłodszych uczestników Spotkań

Teatrowi Kleks z Puław
- za stworzenie poetyckiej aury w pełnym szczerości i harmonii widowisku teatralnym Makowa
Panienka
Teatrowi Lalki i Aktora Tao z Suwałk
- za umiejętne przełożenie humoru i groteski charakterystycznej dla twórczości Sławomira
Mrożka na język teatru lalek

Zespołowi Teatralnemu Zabite Dechami z Białegostoku
- za świadome poszukiwanie inspiracji w polskim folklorze
Zespołowi Teatralnemu Publicznego Gimnazjum z Przybysławic
- za ciekawe wykorzystanie języka teatru lalek w teatrze żywego planu

Zespołowi Dziesiąteczka z Puław
- za piękne wokalne wprowadzenie w klimat Spotkań Piosenką drewnianych lalek
Grupie Animatorów Nieprzetartego Szlaku z Lublina
- za zaangażowanie i sprawność w prowadzeniu działań animacyjnych, dobry kontakt z widzem
oraz tworzenie ciepłej atmosfery Spotkań
Po obejrzeniu prezentowanych widowisk Rada Konsultantów zauważa potrzebę:
- systematycznej pracy nad kulturą żywego słowa
świadomej selekcji środków wyrazu na rzecz prostego i klarownego przekazu
- analizy dramaturgicznej spektaklu
- większej dbałości o przemyślaną i uzasadnioną obecność oraz funkcję lalki w widowisku
- zwrócenia uwagi na wartość przesłania każdego spektaklu oraz wyrazistej pointy.

Członkowie Rady Konsultantów z radością podkreślają:
- zaangażowanie wszystkich uczestników w tworzenie atmosfery przeglądu, co potwierdza, że
idea Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy służy wymianie doświadczeń, kształtuje
postawy wzajemnego szacunku wśród uczestników i nie wywołuje tendencji do rywalizacji
charakterystycznej przy formule konkursu, Spotkania spełniają funkcję wychowawczą,
edukacyjną i integracyjną młodego środowiska lalkarskiego
- cenną inicjatywąjest oddanie w ręce młodzieży prowadzenia Spotkań, redagowania gazetki
Laluś, animacji zabaw podczas Balu Lalkarza.
Rada Konsultantów docenia wprowadzenie działań wzbogacających program Spotkań
- prezentacje wiedzy z zakresu: historii lalek, osiągnięć wybitnych lalkarzy oraz różnych form
teatru lalkowego,
wystawę lalek Teatru im. Hansa Chistiana Andersena,
- warsztaty plastyczne dla uczestników (budowa lalki ulicznej),
- prezentacje plakatów zespołów,
- przygotowanie przez zespoły własnych programów i zaproszeń na przedstawienia,
- Bal Lalkarza.
- Parda do księżnej Izabelli z lalkami wykonanymi własnoręcznie podczas warsztatów
Rada proponuje aby organizatorzy zadbali o większy udział mieszkańców Puław w Spotkaniach

Rada Konsultantów dostrzega ważną rolę spotkań warsztatowych z instruktorami, które
połączono z pokazem multimedialnym fragmentów prezentowanych spektakli
Cennym przedsięwzięciem organizatorów jest rozpoczęcie badań nad kondycją, potrzebami i
przyszłością lalkarskiego ruchu amatorskiego w Polsce.
Rada pragnie podziękować Wojewódzkiemu Ośrodkowi w Lublinie oraz Puławskiemu Ośrodkowi
Kultury „Dom Chemika” w Puławach za wkład w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie
przeglądu.
Na wniosek instruktorów teatrów uczestniczących w Spotkaniach Rada przekazuje na ręce pana
Romana Wróbla dla całej ekipy technicznej szczególne podziękowania

-

za fachową i życzliwą pomoc w przygotowaniu spektakli do prezentacj i

Rada Konsultantów uznając wartość idei Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy, wpisanych
na stałe w pejzaż polskiej kultury teatralnej, zachęca do kontynuowania tej pięknej tradycji.

Puławy, 29 maja 2010 r.

Rada Konsultantów

co

Ljaniei /\roaczewsK.i w monodramie „rtesn o KOianazie

Zespół Teatralny IGRASZKA z Białegostoku

Grupa Nieprzetartego Szlaku
„Animatorzy” z Lublina

Zespół Teatralny ZABITE DECHAMI z Białegostoku

Teatry lafe^
w naszym regionie

Amatorskie teatry lalkowe działające w naszym regionie.
(wg danych zaktualizowanych w czerwcu 2010 r.)

Nazwa zespołu
1. Teatr „Balbina”

2. Teatr „Skrzaty”

3. Teatr „Watowe Ludki”

4.. Teatr „Tęcza”

Adres

Biblioteka Publiczna w
Sępólnie Krajeńskim
89-400 Sępólno Krajeńskie
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gostycynie
89-520 Gostycyn
Filia Biblioteczna
w Pruszczu k/Tucholi
ul. Szkolna 1
89-520 Gostycyn
Świetlica Wiejska w Obkasie
89-430 Kamień Krajeński
0 52 3886664 po 17,00

11 .Teatr „Maska”
12.Teatr „Fantazja”

Centrum Kultury Teatr
ul.Focha 19
86-300 Grudziądz
0 56 4623477
Gminny Ośrodek Kultury
w Gostycynie
ul. Główna 35
89-520 Gostycyn
0 52 3346153
Gminny Ośrodek Kultury
w Osiu
ul. Rynek 2
86-150 Osie
j.w.
Świetlica Wiejska
w Witkowie
89-430 Kamień Krajeński
Szkoła Podstawowa
ul.Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka
0 52 3812314
j.w.
j.w.

13.Teatr Lalek i Cieni
„Baśniowy Świat”
(Scena Dziecięca i Scena
Młodzieżowa)

Centrum Kultury „Zamek”
Plac Zamkowy 3
86-170 Nowe n/Wisłą
0 52 3327081

5. Teatr „Miszmasz”

6. Teatr „Świerszczyki”

7. Teatr „Chimera”

8. Teatr „Fiki Miki”
9. Teatr „Michałki”

10.Teatr „Hipnoza”

Instruktor
(Imię i Nazwisko, nr telefonu)
Lucyna Welka
tel.O 52 3880220
Klaudia Kwasigroch
0 52 3346251
Ewa Grzeca
0 52 3346647

Bernadeta Kiedrowicz
0 512 343 996

Renata Boguska
0 693 90 98 43

Agnieszka Hoffmann

Anna Osicka
0 52 3329568

j.w.
Danuta Sałasińska
0 52 3886614
Małgorzata Lisiecka
0 669 330 316

j.w.
Anna Kwiatkowska
0 604 075 635
Stefan Gełdon

14,Teatr Lalek i Cieni
„Imagilandia”

15.Teatr „Bajlandia”
ló.Teatr Lalek

17.Teatr „Łapki”

18.Teatr „Cuda i Dziwy”

19.Teatr Marionetek

2O.Teatr „Stuk-Puk”

21.Teatr „Na żywo”

Zespół Szkół nr 8
ul.Łyskowskiego 28
87-100 Toruń
0 56 6485670
j-w.
Gminny Ośrodek Kultury
87-721 Raciążek
0 54 2831888
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul.Sępoleńska 4
89-430 Kamień Krajeński
0 52 3886068
Szkoła Podstawowa nr 2
ul.Myśliwska 2
86-170 Nowe
Szkoła Podstawowa
w Drzycimiu
ul.Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
0 52 3317073
Miej sko-Gminny
Ośrodek Kultury
uLPocztowa 2
89-410 Więcbork
0 52 3896526
Gimnazjum w Nowej Wsi
Wielkiej
ul. Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka
0 52 3812859

22.Teatr „Lalkowy Garnizon” Klub Garnizonowy
ul. 6 Marca 1
86-300 Grudziądz
056 458 26 46

Teresa Lassota
0 507 860 445
Violetta Artka-Pastemak
Jerzy Kaszuba

Aleksandra Szmaglińska
0 698 902 959

Julita Derzewska

Witold Jakubek

Renata Bloch
0 889 548 469

Małgorzata SzydełkoŁyczkowska

Renata Boguska

Opracowała: Barbara Sobotka

Informacje pochodzą z bazy danych znajdującej się w Pracowni Teatru i Literatury
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Kontakt: tel. 52 585 15 01(03)
wewn.120.

Teatr (afe^
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Dominika Materska
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\ Lalki straszą

{' uJuLhJ
nie
w
V
horrorach, ale
U \ '**-*- / i także w
rwłuA.
A u 1*
dystopiach.
Postępująca
automatyzacja
życia
dopro
wadzić może do stworzenia
maszyn
do
złudzenia
przypominających ludzi i, co
gorsza,
znacznie
ich
przewyższających
przynajmniej pod pewnymi
względami. Z motywu lalki czy
człekopodobnej
figury
wywodzić można popularny w
literaturze fantastycznej temat
robota. Od Capka przez
Asimova i Aldiassa aż po Lema
powstawały i powstają utwory
o
inteligentnych
i
autonomicznych
maszynach.
Jeśli maszyny takie zawładną
światem i zniszczą bądź
zniewolą ludzkość, będzie to
najlepsza dla niej kara za
głupotę - coś jakby ziszczenie
bajki o uczniu czarnoksiężnika,
którego zabiło dzieło własnych
rąk. Robotyka i cybernetyka historie o robotach i hybrydach
cybernetyczno-ludzkich
wykraczają co prawda poza
ramy
niniejszego
szkicu,
wspomnieć jednak należy o
androidach - lalkach do
złudzenia
przypominających
ludzi,
czasem
wręcz
przemieszanych z nimi, niczym
fałszywe karty. Tego rodzaju
historie fascynują od lat kino,
androidy są bowiem bardzo
widowiskowe.
Zaczęło się już w roku 1915,
kiedy to
Paul
Wegener
wyreżyserował
„Golema".
Nakręcony według scenariusza

czy raczej artystycznej wizji
Henryka
Galeena,
ten
ekspresjonistyczny
film
przedstawia historię glinianego
posągu ożywionego niegdyś
przez biegłego w Kabale rabina.
Figura po latach trafia do
współczesnego antykwariatu, a
jego właścicielowi udaje się
powtórzyć cud ożywienia - na
zgubę swoją i swojej rodziny.
Prymitywny technicznie, lecz
przejmujący artystycznie, film
ten kończy się pamiętną sceną,
gdy
uśmiercony
Golem
zamienia się w rozbity posążek.
Dziewięć lat później Galeen,
wielki artysta czasól), gdy kino
było jeszcze sztuką elitarną, a o
Hollywood nikt nie słyszał,
powrócił
do
motywu
ożywającej lalki w obrazie
„Gabinet figur woskowych"
(1924).Tym razem lalki Haruna
El Rashida, Iwana Groźnego i
Kuby Rozpruwacza uosabiają
to, co w ludziach najgorsze.
Opętane nieposkromioną żądzą
władzy, podczas jednej nocy
swojego magicznego ożywienia
powtarzają z dokładnością
automatów grzechy swoich
pierwowzorów.
W
tym
pierwszym
przedhollywoodzkim okresie,
kiedy w filmie wiodącą rolę
odgrywał
ekspresjonizm
niemiecki - uczyniono z lalki
nośną metaforę mechanizacji
życia,
niebezpieczeństw
kryjących się w zapominaniu o
przeszłości
i
powtarzaniu
dawnych
błędów.
Lalki
stwarzają atmosferę grozy, a
także ostrzegają. Motyw taki
znalazł najdoskonalsze ujęcie w
roku
1926,
w
wielkim
„Metropolis" Fritza Langa. Film

ten pokazał świat przyszłości
zafascynowanej mechanizacją
technicznym rozwojem, gdzie w
wielkich
podziemnych
fabrykach
wrze
produkcja
człekokształtnych robotów. To
jakby techniczne piekło, w
którym
ludzie-lalki
przygotowują
rewolucyjny
przewrót
w
imię
sprawiedliwości
dziejowej.
Nakręcony
pod
wpływem
narastających
niepokojów
społecznych jakie ogarniały
ówczesną
Europę
film
„Metropolis"
pokazywał
niebezpieczeństwo jakie może
nieść ze sobą cywilizacja
techniczna, wyznająca „postęp
mimo Boga", gdzie bezduszne
lalki głoszą socjalizm i wieszczą
rewolucję.

Motyw

f

człekokształtnej
maszyny zagościł
na ekranach na
dobre dopiero w
latach piędziepiątych. „The
__
Day the Earth
Stood Still" („Dzień, w którym
Ziemia stanęła w miejscu") i
„The Forgotten Planet" (znany
w Polsce jako „Potwór z planety
Id")
rozpatrują możliwości
kontaktu z lalkami, pokazując
obraz zaludnionej przez nie
planety
oraz
statku
kosmicznego, którym kierują. Z
biegiem czasu motyw robotatowarzysza człowieka stał się
tak powszechny, że aż banalny.
Poczciwe C-3PO czy R2-D2,
dobrze
znane
miłośnikom
„Gwiezdnych wojen" George a
Lucasa (1977) oraz ich nieźli-

czeni potomkowie z rozmaitych
space oper, kreskówek i
komiksów - funkcjonowali
niemal na zasadzie domowych
zwierzątek
czy
dobrych
skrzatów; poczciwi i niezbyt
mądrzy służyli uniżenie swoim
panom
jednocześnie
ich
podziwiając.
Równolegle powstawały także
filmy, w których użycie lalek i
ukazanie zamieszkanego przez
nie świata obrazowało nie tyle
przyszłość
technologicznej
cywilizacji co baśniowe krainy
dziecięcej
wyobraźni
czy
teatralnej iluzji. Takim właśnie
filmem, utrzymanym w tradycji
lalek Hoffmanna i Andersena,
była słynna „Lilia" (1953) w
reżyserii Ch. Waltera z Lesli
Caron w roli głównej. Ta na
poły
magiczna
opowieść,
rozgrywająca się równolegle na
planie ludzi i teatralnych lalek,
to historia naiwnej Liii i jej
nieśmiałego
wielbiciela
mistrza marionetek. Animacja
lalkami jest dla niego jedyną
formą ekspresji, sposobem na
wyrażanie
siebie.
Zafascynowana lalkami Liii jak
dziecko żyje w świecie fantazji,
który
dominuje
nad
rzeczywistością.
Świata dziecięcej wyobraźni
sięga też rodowód wielkiego
bohatera
kina
lat
osiemdziesiątych - android.
Początkowo
był
zawsze
złowrogi, jak słynny Terminator
z filmu Camerona czy Ash z
„Obcego-ósmego
pasażera
Nostromo".
Istoty
te,
mechaniczne i
bezduszne,
wykonywały
automatycznie
swoją zaprogramowaną misję,
a ich postępowanie nie mogło
być poddane osądowi z
moralnego punktu widzenia. Z
biegiem
lat
obraz
ten
zmodyfikowano; androidom

dano rozum i uczuciowość,
które coraz bardziej zbliżały ich
do ludzi.Już w drugiej części
„Terminatora"
T-8000,
kreowany
przez
Arnolda
Schwarzeneggera
zabójca,
pokochał małego chłopca i dla
dobra
ludzkości
popełnia
samobójstwo. Natomiast w
kolejnym epizodzie „Ósmego"
grana przez grana przez
Winonę
Ryder
androida
okazuje się najbardziej ludzka.
Ale oprócz bezwzględnych
zabójców-automatów
i
cukierkowych altruistów kino
stworzyło
też
bardziej
ambiwalentne
postacie
androidów.
W
„Blade
Runnerze"
(„Łowcy
androidów") Ridleya Scotta
ukazano społeczność lękającą
się
uczłowieczonych
androidów.
Okazuje się
bowiem jak mglistym pojęciem
jest człowieczeństwo-atrybut
moralny
niezależny
od
„budulca" naszych ciał. Aby
zapobiec budzeniu się uczuć w
lalkach,
wprowadza
się
mechaniczne zabezpieczenie.
Mimo to jednak filmowi
bohaterowie buntują się i
walczą
z
ludźmi
o
„człowieczeństwo";
zdolność
odczuwania
i
przeżywania
świata w imię wyższych
wartości jakimi są miłość,
wrażliwość.
Jakże inna to wizja niż ta
wykreowana dwadzieścia lat
wcześniej przez Rogera Vadima,
gdzie
w
groteskowo
krwiożercze
lalki
były
zaprzeczeniem
wszelkiego
człowieczeństwa („Barbarella").
Pokrewieństwo lalek i ludzi
jest
w
obrazie
Scotta
wszechobecne.
Epizodyczny
bohater Sebastian stwarza
swoje laleczki w oparciu o
inżynierię genetyczną, trudno

więc jednoznacznie określić je
mianem martwych.

Temat lalek już
od czasów
Owidiusza łączy
się z transcen
dencją, ze
światem innym
niż nasz. Ta
inność czy też
metafizyka przybierają różne
formy: lalki, jak to pokazałam,
mogą być łącznikiem ze
światem duchów - mamy
wtedy horror. Mogą być
metaforą ocenianej z zewnątrz
cywilizacji
propagującej
automatyzm
stosunków
międzyludzkich - dystonia.
Mogą
także
prowokować
dyskusję o Bogu.
Sugerowane
w
„Blade
Runnerze"
nawrócenie
zbuntowanej maszyny, moment
gdy ratuje ona życie swojego
ludzkiego prześladowcy, na
długo
przed
Scottem
przedstawił Stanisław Lem w
opowiadaniu „Polowanie" (z
„Opowieści o pilocie Prixa"). W
utworze tym robot ratuje życie
Prixa chociaż ten nie może być
do końca
przekonany o
intencyjności tego czynu. Może
to tylko jego człowieczeństwo
nakazuje mu widzieć czysty
przypadek jako altruistyczną
decyzję? Problem ten powraca
w
kolejnych
utworach:
„Terminusie" czy „Rozprawie".
Skomplikowane automaty u
Lema obdarzone są inteligencją
i dobrą wolą-jednak w stopniu
ograniczonym.
Czy jednak
ograniczenia te nie odnoszą się
do
samych
ludzi?
Ich
niepewności co do statusu w
dziele
stworzenia?
Ich
zagubieniu
w
rządzonej
prawami prawdopodobieństwa

niepoznanej
rzeczywistości?
Rozterki te najpełniej wyraża
fabularyzowana rozprawa
o
wolności
woli
„Maska".
Narrator
tej
opowieści,
królewska
maszyna-zabójca,
subtelniejszy
nieco
odpowiednik
Terminatora,
próbuje obejść narzucone z góry
uwarunkowania. Stworzona by
zabijać - próbuje nie zabić, a jej
rozterki
przypominają
odwieczny
dylemat
walki
człowieka
z
wrodzonymi
słabościami.
O znaczeniu lalek w kulturze i
przypisywanej
im
bogatej
symbolice świadczyć może fakt
popularności tego tematu także
wśród współczesnych autorów.
W ostatnich latach pojawiło się
wiele opowieści o lalkach.
Często bohaterami nie są
jednak same lalki, ale odwołania
do legend o nich („Mag" John
Fowles, „Apokryf Agłai" Jerzy
Sosnowski,
„Fury"
Salman
Rushdie). Zwłaszcza ten ostatni
w swojej powieści poświęca
całe passusy historii lalek: od
Babilonu po USA. Greckie figurki
Wenus w dziecięcych grobach,
średniowieczne
creches,
renesansowe
zamki
lalek,
produkowane
taśmowo
paryskie „modnisie" z terakoty i
wosku, lalki Hopi i Zuni,
japońskie
lalki-wojownicy,
hinduskie lalki-oblubienicy, lalki
z plastiku i gumy, manekiny i
ołowiane żołnierzyki. Rushdie
mnoży ich nazwy i opisy
pokazując, że są uniwersalnym
elementem kultury wszystkich
ludzkich społeczeństw.
Istotą
historii o lalkach
okazuje
się
demaskacja
wykraczająca daleko poza ramy
zgadywanki kto-jest-kto, quasikryminalnej
zabawy
w
znalezienie zakamuflowanych
wśród nas nie-ludzi. Lalka w

naszej kulturze od dwóch
tysięcy lat denotuje metafizykępomaga „zdemaskować się"
nam samym. Wychodzi wtedy
na jaw nasza skłonność do
stawiania siebie w roli Boga,
nasz strach przed karą za ten
grzech pychy. Demaskują się
nasze najgłębiej skrywane w
podświadomości
„brzydkie"
cechy, nasz lęk przed zagładą
kalekiej cywilizacji, w której
żyjemy. Odkrywa się też
skrywana prawda, nasze dawne
dziecięce przerażenie na myśl,
że świat jest inny niż się nam
wydaje.

„Nowa Fantastyka"-VI 2002

Przegląd teatrów lalek
ziewięć zespołów teatral
nych zaprezentowało swoje
umiejętności na deskach
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w ra
mach Spotkań Amatorskich Teatrów
Lalek i Teatrów Otwartych.
Impreza ta zapoczątkowana została
w 1967 roku przez instruktora teatru
lalek, pracującego w domu kultury w
Strzelcach, Stefana Giełdona. Odbywa
ła się ona w formie cyklicznej do 1997

roku. W 2002 roku, po pięciu latach
niebytu, została reaktywowana dzięki
pomocy Karola Cebuli. Wtedy też
zyskała nazwę „ Strzeleckie Spotkania
Amatorskich Teatrów Lalek”. W ubie
głym roku po raz pierwszy.rozszerzono
formułę przeglądu, do teatrów lalek
dodając również teatry otwarte.
W tegorocznym przeglądzie udział
wzięło 9 zespołów, które prezentowały
się na scenie w piątek, 20. listopada.
Dla przypomnienia
w ubiegłym roku
wystąpiło 17 grup
teatralnych. Nasu
wa się pytanie, co
spowodowało, że
dotychczas prężnie
rozwijająca się im
preza, w tym roku
zanotowała taki spa
dek zainteresowania.
Do sprawy na pewno
wrócimy.
Występy ocenia
ło jury w składzie

Maria Ulbrich, Robert Konowalik instruktorzy SOK oraz Alfred Wolny,
recenzent teatralny.
Drugiego dnia przeglądu, w sobotę
21. listopada, w Błotnicy Strzeleckiej
odbyły się warsztaty dla instruktorów
i reżyserów zespołów teatralnych. Zaję
cia prowadzone były przez profesjonal
nych aktorów, plastyków i muzyków.
Jury nie przyznało miejsc, ale
nagrody dla poszczególnych teatrów.
W ten sposób wyróżniono „Teatr
Nieznany” z Białegostoku, „Faskę”
z Piotrówki, „Teatr X” z Krapkowic,
grupę „Śledzie i szprotki” z Opola, teatr
„Chłopcy i... chłopcy” z Głubczyc,
„Gałganek” z Luboszyc.
Tradycyjnie już na zakończenie
przeglądu odbyło się przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu teatru profe
sjonalnego. W niedzielę, 22. listopada,
w ramach „Dnia Familijnego” przed
małymi widzami zaprezentował się
teatr MER z Łodzi z przedstawieniem
„Jacek i Placek”.

( „Strzelec Opolski" / 24-30 listopada 2009 )

POS

Maty stowni^
teatru

Stefan Gełdon

„ Maty yowruTc/ teatru/ latek/ ”(c/.d/.)

KABARET - nazwa pochodzi z języka francuskiego, a pośrednio od łacińskiej nazwy rośliny,
której Rzymianie używali do zatykania naczyń z winem. Aż do schyłku XIX stulecia „kabaret"
był synonimem podejrzanej knajpy i dopiero w 1881 roku powstał w Paryżu pierwszy kabaret

artystyczny „Chat Noir". Następnie widowiska satyryczno-rozrywkowe rozpowszechniły się w

bezpłatny, artyści prezentowali swoje umiejętności
bezinteresownie. Najbardziej popularnym polskim kabaretem był krakowski „Zielony
innych

krajach.

Wstęp

był

Balonik" (1905-1912). Warto zauważyć, że aktorzy posługiwali się także lalkami.
„KACPEREK,, - rzeszowski Teatr Lalki i Aktora, który wywodził się z amatorskiego teatru lalek.

Powstał w Przemyślu w 1952 roku z inicjatywy Izabeli Melińskiej - ówczesnej instruktorki
Powiatowego Domu Kultury.

KADUCEUSZ - rekwizyt dawnych błaznów, używany przez nich jako kij do opędzania się
przed natrętną gawiedzią. Często wykorzystywany przez pomysłowych wesołków jako lalka

teatralna. Laska była bowiem zakończona rzeźbioną główką i mimo woli spełniała rolę
kukiełki na patyku. Urozmaicała monolog żartownisia, który przemawiając do niej stwarzał

pozory dialogu i wzmacniał dramaturgię sytuacji.

KANTOR Tadeusz - scenograf, malarz, reżyser teatralny. Założyciel Teatru Niezależnego w

Krakowie. Począwszy od 1956 roku kierował własnym, bardzo awangardowym jak na

ówczesne czasy Teatrem Cricot 2. Projektował scenografię do spektakli teatralnych m.in. w

opolskim Teatrze Lalek. Prowadził też warsztaty dla lalkarzy poza granicami naszego kraju-we
Francji i Włoszech. Żył w latach 1915-1999.

KAPARENKO

Jordaki - z pochodzenia Rumun, antreprener kilku teatrów grających w

Warszawie i kilku innych miastach Polski (1804-1840). Realizował widowiska lalkowe i
mechaniczno-optyczne.

KARAGOZ - nazwa bohatera tureckiego teatru lalek i cieni.
KARŁOWSKA (Bechtin-Karłowska) Gizela - scenograf i kierownik pracowni plastycznej w

Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura" w Gdańsku (1959-1978). Zrealizowała około 60 projektów

scenograficznych dla teatrów lalek w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie i Słupsku.
KASZPAREK - bohater czeskiego teatru lalek. Pojawił się około 1820 roku i odegrał ważną

rolę

polityczno-wychowawczą w walce

narodowowyzwoleńczej

tego

kraju

przeciw

Austriakom. W Kołodziejach nad Łużnicą postawiono nawet pomnik ku czci Macieja Kopecky
ego, autora postaci Kaszparka uosabiający wykreowanego przez niego bohatera. Podczas

pierwszej wojny światowej Kaszparek pojawiał się w widowiskach kabaretowych dla dorosłej
publiczności. Popularyzował tę postać zwłaszcza Józef Skupa zanim wykreował w swoim
autorskim teatrze lalek Hurwinka i Spejbla. Kaszparek uosabiał typ dobrodusznego wesołka,

który pod pretekstem naiwnej zabawy „przemycał" podteksty polityczne i obyczajowe.
Również obecnie występuje w wielu widowiskach dla dzieci.

KASPERLE (Kasperl) - komiczna postać charakterystyczna dla austriackiej i
niemieckiej komedii ludowej. Pojawił się w XVIII wieku na scenie teatru

żywego planu w Wiedniu, ale z czasem stał się przede wszystkim bohaterem
konwencji teatru lalek w obu wymienionych krajach. Najczęściej

występował w technice

pacynki lub marionetki, a z biegiem czasu, na

przełomie XIX i XX wieku stał się popularnym bohaterem w teatrze pacynek. Przybierał
postać naiwnego ale zarazem przebiegłego wieśniaka.

KEMPELEN Wolfgang (1734-1804) - austriacki baron, radca dworu Marii Teresy. Wsławił się
konstrukcją automatu „szachisty" grającego z dowolnym partnerem w szachy. Podobno
grywał z nim nawet sam Napoleon. Okazało się później, że nie był to automat: pomiędzy

naturalnej wielkości kukłą orientalnego „szachisty7' a stolikiem z szachownicą ukrywał się

bowiem lalkarz poruszający kukłą i będący jednocześnie -rzecz jasna- dobrym graczem.

Niewidoczny dla otoczenia animator lalki, w odpowiedniej kombinacji ustawionych luster,
widział posunięcia partnera, których często ogrywał!

